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Постать Миколи Шлемкевича у історіографії
Стаття присвячена висвітленню постаті Миколи Шлемкевича
у історіографії. Микола Шлемкевич – український науковець, філософ,
редактор, публіцист, громадсько–політичний діяч та творець ідеології
«творчого націоналізму», однак протягом ХХ ст. мало досліджений. У
статті проаналізовано декілька підгруп історіографічних джерел, зокрема,
загальні розвідки з вивчення основних етапів життя і діяльності вченого,
також праці, які стосуються громадсько–політичної, редакційно–видавничої
діяльності та роботи, присвячені дослідженню історіософських поглядів
Миколи Шлемкевича.
Ключові слова: історіографія, наукова праця, стаття, дослідник,
українська діаспора, Микола Шлемкевич.

Незважаючи на вагомий внесок Миколи Шлемкевича
у розбудову української державно–політичної думки,
дослідники здебільшого оминали його постать. У
наукових і науково–популярних студіях переважали
уривчасті характеристики його діяльності обмежувались
аналізом кількох філософських праць та загальновідомих
фактів біографії. Постать М. Шлемкевича у вітчизняній
та зарубіжній історіографії мало досліджена. Однак, після
проголошення незалежності України історики змогли
ознайомлюватись із раніше забороненими матеріалами
та відкрити нових особистостей для нашої історії.
Метою статті є висвітлення та аналіз праць
присвячених постаті Миколи Шлемкевича, його
життєвому шляху, громадсько–політичній та науковій
діяльності, а також філософським поглядам, які
залишаються актуальними і сьогодні. Перш за все
проведено класифікацію історіографії та ґрунтовний
розгляд кожної із робіт.
Праці діаспорних дослідників про М. Шлемкевича
загалом носять напівмемуарний характер. У них
зафіксовані основні біографічні віхи його життя, подана
інформація про нього як науковця, редактора, публіциста,
громадсько–політичного діяча, прослідковано еволюцію
його світогляду, виокремлені маловідомі факти біографії.
Автори публікацій підкреслювали щире бажання
М. Шлемкевича позитивно розв’язати історіософську
«проблему української людини».
Спогади сучасників М. Шлемкевича цікаві,
насамперед, інтерпретацією подій, в яких він брав
участь. Після смерті М. Шлемкевича у журналі «Листи
до Приятелів» було надруковано спогади про нього
декількох авторів. Зокрема, в статті під назвою «Микола
Іванович Шлемкевич» [15] автори повідомляють читачів
про смерть вченого і коротко розповідають про його
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життєвий шлях завершуючи словами: «Це помилка
думати, що нема незамінних людей. Кожна вартісна
людина неповторна і незамінна. Тим паче незамінний
Микола Шлемкевич» [15, с. 4].
У наступному номері журналу «Листи до Приятелів»
продовжують
публікувати
спогади
публіцистів,
громадсько–політичних діячів, які з ним працювали.
Творчий доробок М. Шлемкевича високо оцінювала
українська діаспорна громада, захоплювались його
ерудицією та інтелектом.
Василь Рудко (український філософ, публіцист,
політичний діяч) від імені філософічної секції ВУАН у
США у своїй статті «Микола Шлемкевич – філософ»
[17, с. 2–4], яка була поминальним словом на похороні,
показав основні віхи з життя М. Шлемкевича, формування
світогляду та аналізував його ставлення до життя, на
яке мала безпосередній вплив філософія: «Боротьба
Миколи Шлемкевича зосереджується на проблемах, які
в очах найбільш зрячих подвижників української думки
вважалися найважчими. І це не дивно: наше життя –
ось хоч би тут на еміграції – нагадує своєю галасливою
порожнечею і безконечною забріханістю не модерну
суспільність, а радше якусь гротескно–сюрреалістичну
картину, якої атмосфера затроює і нищить усе живе. І це
був терен боротьби Миколи Шлемкевича» [17, с. 4].
До 30–річчя смерті Миколи Шлемкевича його
зять, відомий український діаспорний митець Роман
Савицький–мол.
опублікував
в
американському
часописі «Свобода» про нього статтю «Найкраща
музика – філософія» [18]. Митець стверджував, що
пік його активної творчості припав незадовго до його
смерті – 1964–1965 рр., коли друкував публіцистичний
журнал «Листи до Приятелів» з неабияк великим як
для української еміграційної дійсності тиражем у
1 500 примірників. «Це тим більше досягнення, коли
зважити, що філософічні «Листи» від початку йшли без
ілюстрацій, а поодинокі випуски (починаючи 1961 роком)
сягали 80 сторінок» – резюмує автор. Автор стверджував,
що особливо цінували його творчість науковець
Володимир Кубійович та актор Йосип Гірняк. Останній
навіть назвав М. Шлемкевича «совістю нашого часу».
На думку Р. Савицького–мол., абсолютною передумовою
творення його історіософської і філософської спадщини
була воля та свобода: «незалежність окуплюється
вбогістю». У творчості М. Шлемкевича переважала
правда і оптимізм, наповнена глибоким інтелектом.
Передусім він критикував радянську систему і дійсність.
Наказній революційності цієї системи публіцист
протиставляв ідею постійного ревізіонізму, тобто «сталої
перевірки становищ згідно із вічно новими умовинами
життя та вимогами дня» [18, c. 2].
В. Кубійович у статті «Посмертна згадка. Замість
листа до приятеля» звернув увагу на найяскравіші
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сторінки з життя Миколи Шлемкевича. Підкреслив,
що у 1945–1947 рр. він був каталізатором створення
своєрідного українського державного центру в еміграції,
який би координував роботу представників української
діаспори в більшості куточків світу [13].
Ситуація в історичній науці докорінно змінилася після
відновлення української державності в 1991 р., оскільки
серед дослідників зросло зацікавлення національною
історією, діяльністю українських діячів. Зняття
ідеологічних обмежень, відкриття доступу до архівних
матеріалів дозволило розширити спектр досліджуваних
проблем. Водночас навіть за таких умов не з’явилося
окремих праць, які б присвячувалися громадсько–
політичній і науковій діяльності М. Шлемкевича,
незважаючи на те, що його постать присутня у багатьох
філософських дослідженнях.
Варто виокремити такі підгрупи історіографічних
джерел: 1) праці, які стосуються вивчення партійно–
політичного руху 1920–1930–х рр. в Західній Україні та
участі в ньому М. Шлемкевича; 2) загальні розвідки з
вивчення основних етапів життя і діяльності вченого;
3) роботи, присвячені дослідженню історіософських
і філософських поглядів мислителя; 4) праці про
редакційно–видавничу діяльність М. Шлемкевича.
Характеристика його партійно–політичної діяльності у 1930–х рр. відображена у працях О. Медвідь [14]
та Т. Ходак [19]. У цих дослідженнях М. Шлемкевич
хоч і згадується фрагментарно, проте засвідчують його
вагому роль у діяльності Фронту національної єдності.
Зокрема, Оксана Медвідь на широкому джерельному
матеріалі показала участь цієї партійної організації у
політичному житті Східної Галичини 1930–х рр. ФНЄ
виступала з позиції «творчого націоналізму», боролася
проти політики «нормалізації» [14]. Ідеологом цієї
партійної організації був Микола Шлемкевич. Автор
підкреслила, що на першому конгресі ФНЄ 20 вересня
1936 р. М. Шлемкевич (М. Іванейко) виголосив реферат,
у якому виклав основні тези ФНЄ. У цьому документі
поряд з «Організаційним правильником» і Статутом
говорилося, що завданням ФНЄ в організаційній
ділянці є підготовка ідейно активних і дисциплінованих
фронтовиків, які втілюватимуть у життя цілі ФНЄ [14,
с. 57].
Тетяна Ходак висвітлила державотворчі концепції
українських націоналістів 1930–х рр., розкрила
державотворчі погляди Фронту національної єдності
[19; 20]. Дослідниця вважає, що націоналізм в Україні
тогочасного періоду не був єдиним цілісним явищем, у
ньому вирізнялися два його різновиди: «інтегральний»,
або «організований», націоналізм, уособленням якого
виступила ОУН, і «творчий» націоналізм Д. Паліїва та
М. Шлемкевича (М. Іванейка), відповідником якого
був ФНЄ. Автор проаналізувала партійно–політичну
платформу ФНЄ і зауважила, що окреслена М. Іванейком
у загальних рисах державотворча концепція ФНЄ
передбачала відновлення соборної української держави
на всіх її етнографічних територіях. Реалізувати свою
програму фронтовики планували, опираючись на
зовнішні й внутрішні фактори. Зовнішньополітичною
передумовою утворення української держави мав стати
неминучий, на думку проводу ФНЄ, міжнародний
воєнний катаклізм, під час якого СРСР потерпить
поразку [19, с. 180, 184].
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Оксана Гринечко, вивчаючи філософську спадщину
М. Шлемкевича (на прикладі праць «Галичанство»,
«Загублена українська людина», «Верхи життя і
творчості»), зупинилися на характеристиці ним
категорії соціальної віри, розкритті «життєвого
світу» (феноменологічний підхід) [5]. У іншій праці
дослідниця дослідила духовний і соціальний прояви
людини, що представляють суть концепції людини
Миколи Шлемкевича. Крізь призму моделей людини,
проаналізованих у його праці «Загублена українська
людина», автором розкрито соціальний аспект людини
[6]. Узагальнюючи, О. Гринечко стверджує, що виділені
Миколою Шлемкевичем моделі людини досить цілісно
показують розвиток української людини в історико–
культурному контексті. Цінність його висновків далеко
виходять за межі тих систем, які були йому сучасними,
адже вони, на думку дослідниці, актуальні і в сьогоденні
[6]. У статті «Спільнота в контексті філософсько–
публіцистичної спадщини Миколи Шлемкевича»
О. Гринечко провела структурно–порівняльний аналіз
публіцистичної спадщини та порівняльну ретроспективу
поглядів М. Шлемкевича. Автор зазначає, що величезний
пласт творчого доробку присвячений темі України та
нації. Досліджено концепт національного та його ролі
у становленні спільноти у публіцистичній спадщині
М. Шлемкевича [7].
М. Кисельов і А. Колодний проаналізували
філософські праці М. Шлемкевича [10; 12]. Зокрема
вони писали про його «Загублену українську людину».
М. Кисельов підкреслював, що у працях М. Шлемкевича
простежуються ідеї осмислення буття нації, яке є
важливим для розвитку самосвідомості нації [10]. А.
Колодний зосередив увагу на аналізі ідеї М. Шлемкевича
щодо формування культурно–цивілізаційної природи
українців
залежно
від
кліматично–географічної
локалізації та геополітичних обставин, зупинився
на характеристиці особливостей трансформації цієї
природи під впливом різних соціальних умов [12].
Другу невеличку підгрупу досліджень становлять
загальні розвідки з вивчення основних етапів життя
і діяльності вченого. Достатньо багато важливої
інформації знаходимо у праці І. Дзюби «Микола
Шлемкевич» [8]. У дослідженні проаналізовано
життєвий шлях громадсько–політичного діяча, дано
характеристику його філософських та публіцистичних
творів, проведено короткий історіографічний огляд
літератури з вивчення постаті М. Шлемкевича.
У своїй статті «Микола Шлемкевич: до 120–річчя
від народження» В. Горинь окрім біографічного
матеріалу, подає аналіз праць М. Шлемкевича та його
світоглядної позиції. На його думку, предметом наукових
досліджень М. Шлемкевича була проблема формування
української духовності: естетичні та етичні ідеали як
система ціннісних орієнтацій, творчі можливості нації,
формотворча сила світогляду, туга за щастям, верхи
дійсності та творчості, місце і роль в людському житті
релігії, науки, мистецтва [4].
Низка досліджень сучасних науковців присвячені
аналізу історіософських і філософських поглядів
М. Шлемкевича щодо майбутнього України. Історіографічні ідеї, проблема ідеалу, позитивізму, синтези у
філософській публіцистиці і концепціях М. Шлемкевича
розкриті у працях В. Артюха [1], О. Кендус [9],
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І. Козія [11], В. Пономарьової [16]. Зокрема, В. Артюх
проаналізував окремі історіософські апекти в
філософській публіцистиці вченого. Автор підкреслив,
що осмислення катастрофічних подій новітньої історії
М. Шлемкевичем виявляє не тільки нетривкість
індивідуального буття в його конкретній національній
ситуації, а й нестійкість людського буття взагалі [1].
Дослідниця Ю. Блажеєвська здійснила порівняльний
аналіз національних питань українців у філософській
спадщині публіцистів Миколи Шлемкевича та Юрія
Липи [2]. Автор зауважила, що М. Шлемкевич піднімав
питання, які й нині є особливо актуальними. Його праці
сповнені роздумами про майбутнє держави, потягом
до вдосконалення української нації, вирішенням
національних проблем, комплексів, що вкорінювалися
у свідомість протягом століть. Мета доробку обох
мислителів, як М. Шлемкевича, так і Ю. Липи, – побачити
в майбутньому сильну, незалежну Україну з власними
орієнтирами, ідеями, концепцією державотворення [2,
с. 143].
Останню
підгрупу
історіографічних
джерел
новітньої доби з досліджуваної проблеми становлять
праці вчених, які стосуються редакційно–видавничої і
публіцистичної праці Миколи Шлемкевича.
Людмила Божук проаналізувала публікації з проблем
української освіти та національного виховання, які
виходили в діаспорному часописі «Листи до Приятелів»
(1953–1967 рр.) [3]. Автор відзначила, що це видання,
маючи багатоаспектну тематику, стало можливим
завдяки дружній співпраці відомих на еміграції
наукових, політичних, громадських діячів, журналістів,
яких об’єднав навколо себе засновник і незмінний
головний редактор видання Микола Шлемкевич і котрого
турбувала майже повна відсутність у світовій пресі,
в енциклопедичних та інших виданнях різних країн
світу інформації щодо України. Змінити ситуацію на
користь української справи він намагався, в тому числі,
і засобами преси [3, с. 204–205]. Л. Божук підмітила,
що видання цього «Листів до Приятелів» і залучення
до неї молоді, не без активної участі М. Шлемкевича,
засвідчило тяглість української еміграції [3, с. 207].
Таким чином, історіографічний аналіз свідчить про
те, що вивчення громадсько–політичної діяльності і
наукової діяльності М. Шлемкевича передбачає його
комплексний розгляд. Проведений аналіз історіографії
проблеми дозволив виділити два основні періоди
дослідження проблеми. Вони різняться між собою не
лише кількістю робіт, колом авторів, але й науковою
цінністю та оцінками. В еміграції виходить тільки
кілька праць про нього, але уже після смерті, і носять
вони напівмемуарний характер. Радянська історична
думка переважно замовчувала вивчення діяльності
М. Шлемкевича, епізодично у викривленому світлі
розглядала його партійно–політичну діяльність 1930–
х рр., намагалась сформувати стереотипний образ
«націоналіста». Здобуття незалежності дозволило
поглибити вивчення діяльності маловідомих українських
діячів 1920–1960–х рр., які активно діяли як в Україні,
так і за її межами. На другому етапі вивчення історики
намагались показати його в основному як філософа,
публіциста, іноді і не згадуючи про громадсько–політичну
діяльність. Головна увага дослідників концентрувалась
на розгляді лише окремих праць М. Шлемкевича,
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якими були «Галичанство» та «Загублена українська
людина». У наукових розвідках періоду незалежності
розкриваються лише окремі аспекти його багатогранної
діяльності. Нам ще належить сповна оцінити внесок
Миколи Шлемкевича в українську інтелектуальну
спадщину та політичну культуру.
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The persone of Mykola Shlemkevych in historiography
The article is devoted to the illumination of the persone of Mykola Shlemkevych
in historiography. Mykola Shlemkevych is a Ukrainian scholar, philosopher,
editor, publicist, public–political figure and creator of the ideology of «creative
nationalism», but during the twentieth century was little investigated. The article
analyzes several subgroups of historiographical sources, in particular, general
investigations into the basic stages of the life and activities of the scientist, as well
as works related to socio–political, editorial and publishing activities and works
devoted to the study of the historiosophical views of Mykola Shlemkevych.
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Внесок Л. Д. Проскурякова (1858–1926 рр.)
в архітектурний компонент проектування мостів
Зроблена спроба реконструювати внесок Л. Д. Проскурякова (1858–
1926 рр.) в архітектурний компонент проектування мостів. Висловлюється
переконання, що архітектура мостобудування дозволила Л. Д. Проскурякову
досягти вагомих інженерних результатів. Наголошено, що впровадження
металевих і залізобетонних конструкцій у промислових та інженерних
спорудах було важливою передумовою для становлення нових архітектурних
форм, які успішно і, на той час інноваційно, використовував і впроваджував
Л. Д. Проскуряков.
Ключові слова: Л. Д. Проскуряков, проектування, архітектура,
архітектура мостобудування, архітектурний стиль, історія науки і техніки.

Лауреат Нобелівської премії з літератури Іво
Андрич дуже влучно висловився про мости як технічні
конструкції, адже з усього, що пропонує і будує людина,
підпорядковуючись життєвому інстинкту, немає нічого
кращого і цінного за мости, які належать усім і кожному,
рівні з усіма, потрібні, побудовані завжди на місці,
де сконцентрована максимальна кількість людських
потреб… [1].
Будівництво мосту, особливо коли він великий, не
тільки складне, а й захоплююче завдання. Небачене
під дзеркалом води дно, в якому необхідно встановити
опори. Міст має бути не тільки міцним, а й красивим.
А скільки обов’язкових умов: економія, пошуки
розумної траси у тісняві міста або природному пейзажі
географічного пункту, обрання конструкції, здатної
над великим прогоном надійно тримати транспортний
потік.
Загальна історіографія питання не обійдена увагою
науковців як України, так і світу: універсальні видання,
словники, довідники, монографічні дослідження.
Водночас, окресленій темі публікації, належної уваги
не приділено, що спонукає до розробки проблеми та
актуалізує дослідження.
Метою публікації, дотримуючись хронологічного
наступництва, є спроба реконструювати шлях, пройдений
генієм інженерної думки професором Л. Д. Проскуряковим (1858–1926 рр.) [2–3] у проектуванні і будівництві
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мостів та окреслити внесок Л. Д. Проскурякова в архітектуру мостобудування.
Знайомство з мостами Л. Д. Проскурякова «починається із загальних понять і зовнішніх ознак, які
переходять до внутрішньої структури, закономірностей в
конструкційних і архітектурних формах…, випадковості,
або помилок в композиції історичних пам’яток і сучасних
мостових споруд» [4, с. 2].
Так, транспортні та інженерні споруди фахівці
поділять на: будівлі, що обслуговують пасажирів, вантажі
і техперсонал, – вокзали, станції, пакгаузи (закрите
складське приміщення на залізничних станціях); ті, що
обслуговують рухомий склад – мости, шляхопроводи,
водонапірні вежі. З цього переліку найбільш цікавими,
безперечно, є вокзали, що споруджувалися за трьома
технологічними схемами – береговий, острівний та
тупиковий (залізничний станційний шлях, з’єднаний
з іншими шляхами тільки одним кінцем). Більшість
вокзалів України побудовано за береговою системою,
тобто з розташуванням будівель паралельно до колій.
У кінці ХІХ ст. уведено поняття класифікації
вокзалів, у залежності від значення станції, що
призводило до типології планів. Наприклад, до поза
класифікаційних, або без присвоєння класу об’єкта,
індивідуальних вокзалів були віднесені Київ, Харків,
Одеса–головна, Козятин та ін. До вокзалів першого класу
– Фастів, Волочиськ, Ковель. Автором кращих будівель
вокзалів першого класу був архітектор О. В. Кобелєв,
за проектами якого побудовані вокзали на залізничних
станціях Козятин, Коростень, Сарни та ін. Швидкий
розвиток залізничного транспорту вимагав реконструкції
старих вокзалів і надання їм монументальних форм.
До групи транспортних обслуговуючих споруд
слід зарахувати залізничні депо і майстерні, трамвайні
і портові споруди. Так, у Києві утримання міського
трамваю вимагало створення цілого ряду споруд:
трамвайне депо, електростанцій, ліній електропередачі,
павільйонів для пасажирів, нових міських мостів.
Вишукані за форою опори трамвайних шляхопроводів,
легкі металеві та залізобетонні піддашки зупинок
привносили у загальну архітектуру міста затишок та
естетичну красу.
У міський пейзаж активно включалися мости, що
сприяло появі своєрідних форм цих споруд. Перший
залізничний металевий міст у Києві було споруджено у
1870 р., згідно проекту інженера Аманда Струве. Міст
мав довжину близько 1000 м і був найдовшим у Європі.
Оригінальний проект мосту створив і застосував
в Україні інженер Л. Д. Проскуряков через р. Сула на
залізниці Ромни–Кременчук (1887 р.). Лавр Дмитрович
вперше застосував двоконсольну прогонову споруду.
Видатною металевою спорудою початку ХХ ст. (1908 р.)
в Україні став Кічкаський міст Проскурякова, що біля
Олександрівська (тепер Запоріжжя). Цей міст мав
прогін 184,3 м. Завдяки розрахункам Л. Д. Проскурякова
пружна арка мосту висотою 50 м стала втіленням нової
конструктивної логіки, легкості і міцності металевих
конструкцій. Але не тільки мости Л. Д. Проскурякова
дивували інженерів і населення своєю архітектурою.
Так, згідно проектів М. А. Белелюбського (1845–
1922 рр.) в Україні побудовані великі металеві мости
у Катеринославі (тепер Дніпро) (1884 р.) з прогоном
94,5 м. Останній міст перекритий параболічною фермою
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з дворозкісною решіткою. Єдності у доцільності і красі
досягнув М. А. Белелюбський під час спорудження
Русанівського мосту у Києві (1903 р.), де були
використані двошарнірні арки з прогоном 101 м.
Власне, саме металеві конструкції мостів набули такої
досконалості форм, що по праву стали символами нової
архітектури ХХ ст.
Вагому роль у розвитку архітектури мостів, відіграло
використання залізобетону. Принципово нові форми
внесли в архітектуру мостів монолітні залізобетонні
споруди. Для прикладу, слід вказати на унікальну
залізобетонну споруду – будівля павільйону і шляхопровід
якого збудовані у центрі міста на схилах Дніпра – Київський
фунікулер (1904 р.) (інженер М. К. П’ятницький,
архітектор О. О. Баришников). Павільйон немов майорів
над крутим схилом, символізуючи торжество інженерної
думки. Цю споруду у Києві стали називати «дивом
мистецтва і науки». Візуальна легкість форм фунікулеру
обумовлена досконалим впровадженням у технологію
будівництва залізобетону.
Справді, значні досягнення впровадження залізобетону у мостобудуванні привели до появи нових
конструктивних форм в архітектурі! Ось чому в
Україні на початку ХХ ст. споруджено значну кількість
балкових мостів і шляхопроводів з прогонами у 17–
20 м. Наприклад, у Луганську, Горлівці, на станції
Гребінка, у Києві. Оригінальні аркові мости побудовані в
Катеринославській губернії. Прогони таких мостів сягали
26 м. Форми залізобетонних мостів були тектонічні і
виразні, вони утверджували нову конструктивну логіку
архітектури.
У практиці залізобетонного будівництва з’явився
ряд принципово нових ідей і архітектурних форм, що
використовував Л. Д. Проскуряков при проектуванні і
будівництві своїх мостів. Перш за все, це ідея збирання на
місці, попередньо виготовлених на полігонах і на заводах
елементів (палі, опускні кринички, плити перекриття,
ферми), що передовсім, були освоєні на практиці.
Наприклад, збірні ферми прогоном 18 м застосовані на
будівництві «Красного» мосту в Чернігові (1910 р.). Усе
це слугувало розвитку інженерного раціоналізму.
Таким чином, впровадження металевих і залізобетонних конструкцій у промислових та інженерних
спорудах стало важливою передумовою для становлення
і впровадження нових архітектурних форм. Бетон і
залізобетон широко використовувався і для декоративних
деталей, скульптурних елементів, з успіхом замінюючи
природний камінь.
Загалом, розвиток міст, особливості забудови і
типології в архітектурі на межі ХІХ–ХХ ст. не тільки
відображали нові потреби суспільства, а й містобудівні
та об’ємно–планувальні особливості архітектури.
Л. Д. Проскуряков усвідомлював, що вони були б неповними без врахування естетичної сторони архітектури, її
стилістичних особливостей.
Видатний український архітектор сучасності
Володимир Ясієвич у своїй монографії «Архітектура
України кінця ХІХ – початку ХХ століть (основні
тенденції і особливості)» (1961 р.), відзначав з цього
приводу, що необхідно висвітлити архітектурний процес
у його взаємозв’язку з мистецтвом, а саме: стилістичні
напрями, принципи формоутворення, регіональні школи,
творчість окремих майстрів [5].
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Цей бік архітектури, пов’язаний з поняттям стилю
і методу, надзвичайно складний і суперечливий, коли
за порівняно невеликий строк 20–30 рр. ХХ ст. в
художньому житті України відбувалася прискорена
зміна смаків і переваг. У мистецтві, поряд з реалізмом,
розвивався романтизм та історизм. Власне, романтизм,
як художній метод, протиставив догмам класицизму з
його нормативною естетикою духовних потреби людини.
Історизм – з його розмаїттям стилістичних напрямів
і принципом «свободи вибору» стилю і залежності
від призначення будівлі. Поряд з офіційно визнаним
класичним стилем розвиваються його різновиди, що
зорієнтовані на народну архітектуру. На початку ХХ ст.
в архітектуру Європи міцно увійшов модерн [5, с. 1–2].
Власне тому Л. Д. Проскуряков розглядав вказані
стилістичні напрями в їх історичному розвитку і
взаємодії: еклектику як найбільш загальний і широкий
напрям архітектури ХІХ ст. і частково ХХ ст., що
включав неоренесанс, неокласицизм, вітчизняний стиль;
національний романтизм – використання національних
традицій в архітектурі початку ХХ ст.; модерн як
загальноєвропейський стиль і раціоналістичні тенденції,
що передували появі конструктивізму 1920–х років.
Сміливе поєднання усіх без винятку стилів попередніх
епох, було характерним і для архітектури України.
Така ситуація виникла внаслідок бурхливого розвитку
й модернізації будівельних матеріалів, принципів
будівництва.
Трактування Л. Д. Проскуряковим понять «стиль»
і «мода» полягало у конкретній історичній спільності
образної системи, засобів і прийомів художнього вислову,
який обумовлений єдністю ідейного і функціонального
змісту. Історизм в архітектурі інституційовано
архітектурними школами Петербургу, Москви, Києва.
Л. Д. Проскуряков зазначав, що він звертався до
взірців римської і грецької класики і ще з студентських
часів. Саме історизм і визначив високу професійну
майстерність Л. Д. Проскурякова у вітчизняному
мостобудуванні кінця ХІХ – поч. ХХ ст.
Стильовому
проектуванню
мостів
сприяли
конкурси проектів мостів, в яких Л. Д. Проскуряков
брав активну участь і за проектами якого в означеному
періоді, було побудовано низку важливих мостів.
Фактично, Л. Д. Проскуряков задавав тон вітчизняній
архітектурі мостів. На цих об’єктах удосконалювали
свою майстерність молоді мостобудівники, учні Лавра
Дмитровича. Те, що справжній інженер завжди ще й
художник, вірне для будь–якої епохи [6–8].
Однак, кінець ХІХ ст. в цьому відношенні час
особливий. У періоді, коли митці шукали вихід з
інтелектуального тунелю еклектики, власне інженерам
вдалося створити шедеври будівельного мистецтва.
Яскравий приклад цьому – мости, побудовані
Л. Д. Проскуряковим. У 1904 р. він зазначав: «Істинна
художня краса, яка робить споруду безсмертною
пам’яткою мистецтва, досягається без фінансових
пожертв. Звичайним вибором обрисів, вишуканістю
і сміливістю пропорцій, оригінальністю, новизною
задуму досягається те, чого неможливо досягти
нагромадженням деталей, які органічно не пов’язані із
загальною формою і конструкцією» [9, с. 173].
Архітектурний компонент Л. Д. Проскурякова у
мостобудуванні дозволив йому досягти небачених раніше
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дивовижних за красою мостових споруд. Відомо, що
Лавр Дмитрович ще студентом захопився будівельною
механікою і під впливом видатних мостобудівників –
Д. І. Журавського, М. А. Белелюбського, М. Ф. Ніколаї,
Ф. П. Максименка став знаменитим на весь світ. Його
вислів «Краса інженерних конструкцій – вимога
найбільш законна» є класичним на всі часи. Власне,
сказане супроводжувало усю його інженерну діяльність.
Л. Д. Проскуряков весь час стверджував, що
архітектори–професіонали на межі ХІХ–ХХ ст. –
надзвичайно цікаві постаті, що уособлюють розмаїття
та багатогранність фахової роботи. Сплеску активності
зодчих, «будівельним лихоманкам» передували складні
етапи становлення та розвитку професії. Він, однак,
не бачив принципової різниці а ні між значенням
«архітектор» (головний будівничий) та інженер (талант,
думка), а ні у змісті їх діяльності [10–11].
Лавр Дмитрович досягав єдності у доцільності і красі
будь–якого мосту, що проектував. У його мостах металеві
конструкції набули такої досконалої форми, що стали
символами нової архітектури мостів ХХ ст. Візуальна
легкість і немов витончена мереживна форма мостів
Проскурякова, обумовлена просторовим функціоналом
мостових споруд: трикутних решіток, пасків, висотою
ферм і міцністю з’єднань. Мости Л. Д. Проскурякова є
настільки виразними, що утвердили нову конструктивну
логіку архітектури [12].
Л. Д. Проскуряков – законодавець напрямів у
розвитку вітчизняної архітектури мостів. Йому вдалося
створити шедеври у сфері будівельного мистецтва
– мости через Єнісей та Амур. Вважав, що істинна
художня краса робить мостову споруду безсмертною
пам’яткою мистецтва, яка досягається за допомогою
обрання обрисів, вишуканості і сміливістю пропорцій,
оригінальністю, новизною задуму. Л. Д. Проскуряков
надавав чинне місце естетиці своїх мостових споруд. У
інженерній творчості Лавра Дмитровича архітектурна
краса була необхідним атрибутом усіх споруд, а
технічність йшла пліч–о–пліч з мистецтвом.
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Prokuryakov’s contribution to the architectural component
of bridge designing
The publication attempts to reconstruct Proskuryakov’s (1858–1926)
contribution to architectural component of bridge design. It is convinced that
the architecture of bridge construction allowed L. D. Proskuryakov to achieve
significant engineering results. It was emphasized that the introduction of metal
and reinforced concrete structures in industrial and engineering structures was
an important prerequisite for the formation of new architectural forms. It was
successfully and innovatively used and implemented by L. D. Proskuryakov
Keywords: L. D. Proskuryakov, designing, architecture, architecture of bridge
construction, architectural style, history of science and technology.
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Середнє Подніпров’я в міжнародних відносинах
середини ХVІ ст.: іспанський слід
Досліджується діяльність іспанського інженера Антоніо Мори на
території Середнього Подніпров’я, пов’язана із ремонтом та спорудженням
фортифікаційних укріплень в Черкасах та Каневі. Ця діяльність відбувалася в
контексті загальної політики польсько–литовської влади щодо прикордонних
територій. З’ясовується, що іспанець Антоніо Мора був відправлений до
Черкас фактично для реалізації планів по створенню системи оборони,
які пропонував здійснити ще староста Остафій Дашкович. Практична
діяльність Антоніо Мори лише частково була завершена. У Каневі ремонт
замку так і не був здійснений, а в Черкасах був збудований новий замок. Так
само не була і реалізована програма побудови річкового флоту на Дніпрі.
Черкаський замок був збудований за найновішими на той час європейськими
технологіями, однак еліта і населення міста Черкас проігнорували його. Після
цього Антоніо Мора продовжував свою військову діяльність в інших містах
Великого князівства Литовського. В Черкасах пам’ять про діяльність іспанця
збереглася й до сьогодні, на місці збудованої ним фортеці утвердився топонім
«Замкова гора».
Ключові слова: Антоніо Мора, Ошпан, Черкаси, Канів, міжнародні
відносини, фортифікація, фортеця.

Від кінця ХV ст., часу появи українського козацтва
і завершення процесу геополітичного перевороту,
Середнє Подніпров’я як фронтир набуває особливого
значення у міжцивілізаційному східноєвропейському
просторі [5; 6]. Крайньою контактною точкою на
південно–східному напрямі між Сходом і Заходом стає
місто Черкаси, яке перетворюється на точку перетину
міжнародних інтересів, військових і дипломатичних
контактів, місце формування нового суспільного і
міжнародного феномену – українського козацтва.
З цього часу тут починають з’являтися іноземці–
європейці, зокрема, з польських, німецьких, сербських та
інших земель, котрі беруть діяльну участь в укріпленні
всього регіону [4, с. 200]. Тут не йде мова про іноземців–
управлінців (Бедрих, Рафал із Слупова) чи дипломатів
(Амброджо Контаріні, Михалон Литвин), скоріше, про
ту категорію іноземців, котрі шукали в цих краях кращої
долі і чиє життя виявилося тісно пов’язаним із життям
Черкас як прикордонної фортеці.
Взагалі історія міста Черкаси завжди містила в собі
цілий ряд загадок і міфів, наприклад, стосовно його
появи на історичній арені, стосовно начебто оборони
1482 року, стосовно начебто старости Дмитра Байди–
Вишневецького та ін. Так само однією із загадок стала
в літературі і загадкова постать якогось Ошпана, котрий
збудував в Черкасах новий замок у середині ХVI ст.
Власне про самого Ошпана вся інформація в
дослідженнях та краєзнавчих публікаціях зводилася до
фіксування того, що він таки був, до наведення цитат із
відомого опису Черкаського замку 1552 р. та до спроб
визначити місце побудови замку. Ні біографічних
матеріалів, ні справжнього імені Ошпана для
дослідників не було відомо (напр., це бачимо у відомій
праці П. Клепатського 1912 р. [3, с. 335]; така ж ситуація
спостерігається і в інших розвідках). Тому саме під
таким іменем він і увійшов в історію міста Черкаси, як
будівничий «нового» замку. І, хоча саме його проект так
і не набув в середині ХVІ ст. жодного значення для міста
і держави, тим не менше, в майбутньому, вже у ХVІІ ст.,
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він був використаний владою (спочатку польською,
потім українською козацькою, потім знову польською)
для укріплення військової та адміністративної сили.
Тим не менше, ця особистість не є такою вже й
таємничою, загадковою, безіменною. Вона достатньо
добре відома в науковій літературі. І справжнє її
ім’я – Антоні Мора. За характером його діяльності
– він військовий інженер. Очевидно, мав військовий
досвід під час т.зв. Італійських війн. А до Польського
королівства та Великого князівства Литовського його
занесло звичайне «заробітчанство» у військовій сфері,
що було досить поширеним явищем у тогочасній Європі.
Публікації про цього діяча можна зустріти у польській
та білоруській історіографії, зокрема про нього писали
Людвік Коланковскі, Йозеф Ясновський, Данута Квіріні–
Поплавська, Марек Плєвчинські та Валерій Паздняков
та ін. [9; 11; 12; 14; 16; 17]. З українських дослідників
згадує його у своїй праці Олег Мальченко [8, с. 282].
Про походження Антоні Мора наразі нічого не
відомо, крім того, що він, скоріш за все був іспанцем.
Про це свідчить перш за все його прозвисько – «Ошпан»,
зафіксоване в описах українських замків 1552 р. А от
Д. Квіріні–Поплавська ще й вказує на те, що в польських
фінансових документах він одного разу названий
італійцем, а іншого – іспанцем. Впевнений у його
іспанському походженні й М. Плєвчинські.
Антоні Мора з’являється у польських землях на
рубежі 1547–1548 рр. Він прибув, уже маючи певний
військовий та військово–інженерний досвід. Якраз
завершилася т.зв. Четверта Італійська війна (1542–1546),
що розгорталася за італійські землі між Іспанією та
Священною Римською імперією з однієї сторони та
Францією, Османською імперією та Англією з іншої.
Доля занесла Антоні Мора у землі польської держави
з метою пошуку заробітку, адже багато хто із його
земляків шукали свого щастя саме тут. Можна думати,
що цьому сприяв маршалок литовський Миколай
Радзивілл Чорний (1515–1565), котрий у 1547 р.
здійснював посольську місію до імператора Священної
Римської імперії Карла V. Цікаво, що цей магнат також
мав прозвисько «Іспанець».
В лютому 1548 р. А. Мора був представлений королю
Сигізмунду І в Хмельові Миколаєм Радзивіллом Чорним
і після розмови одразу був зарахований на королівську
службу із грошовим забезпеченням 200 флоринів на
рік [13, s. 105]. Йому в обов’язки було покладено нести
військову службу, готувати бойові машини та ін. А уже в
наступному, 1549 р., він отримав наказ виїхати до Києва
разом із чотирма своїми земляками.
Польський історик Л. Коланковскі помилково
вважав, що завданням А. Мори стало будівництво
фортеці на острові Хортиця того самого замку, де
потім осів князь Дмитро Байда–Вишневецький [12, s.
296]. Ця думка була заперечена українським істориком
О. Мальченком [8, с. 282].
Завдання, які отримав А. Мора, напряму були
пов’язані із діяльністю колишнього старости черкаського
Остафія Дашковича (пом. 1535 р.). Як відомо, однією
з найславніших перемог останнього у боротьбі з
Кримським ханатом на південних рубежах Великого
князівства Литовського стала оборона черкаського
замку 1532 р. [7], що викликала захоплення у багатьох
сучасників і була записана польськими хроністами в

14

Гілея

ряд з іншими найважливішими битвами цієї епохи.
Якраз після цього успіху Остафій Дашкович і виступив з
ініціативою створення нової системи оборони південних
рубежів держави. Історики вважають цю пропозицію
найбільш ранньою схемою організації українського
козацтва із його залученням до державної служби.
І от тепер, через 27 років, іспанець Антоніо Мора
повинен був виконати наступне:
по–перше, привести до порядку ті оборонні споруди у
Києві, які пройшли капітальний ремонт після черкаської
оборони впродовж 1532–1535 рр.,
по–друге, організувати річкову дніпровську флотилію спеціально для перешкоджання переправам татар
через Дніпро,
по–третє, організувати такі ж флотилії й на інших
річках.
У зв’язку з останніми завданнями польський історик
М. Плєвчинські натякає на можливість існування у
А. Мори подібного досвіду, набутого під час військових
кампаній у Середземномор’ї та на Дунаї. Проте, чи був
такий досвід насправді – все ж таки невідомо. Водночас
треба відзначити, що в успіхові діяльності «Ошпана»
Сигізмунд І був таки серйозно зацікавлений, адже він 10
лютого 1550 р. підвищив йому фінансове утримання вже
до 300 флоринів. Отже, король і його радники довіряли
досвіду А. Мори.
Перебування впродовж 1550 р. іспанця у Києві ні до
яких позитивних результатів не призвело (в усякому разі,
офіційно вони зафіксовані не були). Можливо, розгадку
відсутності таких результатів слід шукати у записі в
«Описі Київського замку» 1552 р., де перша ж фраза
свідчила: «Замок Киевский знов увесь от десяти лет
справою городничого тамошьнего, пана Ивана Служки
… з дерева соснового тесаного уроблен…» [1, с. 106].
Як зрозуміло з документу, саме городничий опікувався
впродовж останніх 10 років відновленням оборонної
здатності київського замку. І, судячи з усього, на момент
прибуття іспанця із своєю командою замок уже був
практично відновлений, а, отже, ніякого втручання
іноземного спеціаліста тут не потребував.
Власне, після Києва, вже на початку 1551 р., А. Мора
виїжджає до Канева та Черкас. У першому з них він
повинен був зайнятися ремонтом замку, котрий був
збудований ще за часів старостування О. Дашковича.
Проте, його діяльність у Каневі була провальною. В
наступному 1552 р. було зафіксовано жалюгідний
стан замкових будівель: «…але вже ветох, погнило и
поопадало, будованья много, трудна на нем не толко
оборона, але и сторожа, бо не льза вже ходити по
бланках: што не поопадало, ино и то ледви од витру
колышеться» [1, с. 91–92]. Відповідальність за це була
прямо покладена на А. Мору (в Каневі його називали
«Ишпаном»). В «Описі Канівського замку» зазначалося,
що підготовча діяльність по майбутньому ремонту
споруди була проведена, зокрема доставлене дерево
«зверху волостями приднепрскими припроважено»
і складоване на березі. Все це здійснювала команда
теслярів («добродеревцы»), «которых вышей полторы
тысячи было». Далі залишалося тільки переправити
доставлене дерево вже до самого замку. Цього якраз і не
було зроблена, а в результаті частина дерева загинула:
щось віднесено повінню, щось згнило, щось вкрадено
і спалено… Староста черкаський Ян Хрщонович
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намагався вплинути на цю ситуацію, даючи вказівку
врятувати це дерево, однак його наполягання були
проігноровані. Як записано у «Описі»: «а дерева того от
берега не отдаляли за недбалостью справцы Ишпана».
Саме під його командою («который был над ними») в
Каневі і перебувала команда тих теслярів, які повинні
були це зробити [1, с. 93].
Чому А. Мора не приділив достатньо уваги Канівському замку важко пояснити. Можливо тому, що більше
переймався облаштуванням вже нового Черкаського
замку. Можливо тому, що саме в Черкасах він хотів
показати свій воєнно–інженерний хист, тоді як усього
лиш ремонт Канівського замку цього не дозволив би.
В усякому разі, впродовж 1551 р. іспанець намагався
збудувати тут новий укріплений замок, для чого
ним була використана та ж сама команда теслярів
(«добродеревцы»), що й в Каневі.
30 квітня 1551 р. на Антоніо Мору з державної казни
були виділено ще 20 флоринів [13, s. 18]. Можливо, цим
було зафіксовано завершення його діяльності у Каневі та
переїзд до Черкас.
Результат же будівельної діяльності А. Мори в
Черкасах був звідображений в «Описі Черкаського
замку», в лютому–березні 1552 р. у двох позиціях:
1) «Там же в Черкасех замок ново початый справою
Ошпановою, вал землею а хворостом нагачон, у вышки
на 7 локот, у толсто на полосми локтя, отамован з
надворья дошками»;
2) «Еще межи того нового замку а места и острога
учинено справою тогож Ошпана осыпанье валом, где он
стоянье мел з добродеревцы. Просторность окопу того
в середине удолж сажон сорок и два, в ширки 26» [1, с.
90–91].
У зв’язку із цим будівництвом нового замку варто
звернути увагу ще й на те, що за два роки до прибуття
А. Мори із своєю командою (скоріш за все, разом з ним
продовжували подорожувати й ті його земляки, про
яких йшлося раніше) в Черкасах відбулася докорінна
перебудова старого замку, що витримав ще облогу
1532 р. Відбувалася реконструкція під керівництвом
фахівця із Могильова Федора Баки, котрий завершив
її у 1549 р. З цього випливає, що фактичної потреби у
побудові нового замку не було. Тим не менше, замок
був збудований. І, очевидно, в процесі його будівництва
був якийсь певний конфлікт, пов’язаний із місцевим
тодішнім черкаським старостою Яном Хрщоновичем,
котрий спочатку його ігнорував, а потім, вже після
втручання короля Сигізмунда, про що свідчить лист
останнього 1551 р., змінив риторику на похвальну [2, с.
49–51].
Якщо дивитися із точки зору фактичної, то ситуація
із новим замком в Черкасах виявилася провальною.
Його не сприйняли передовсім жителі міста: «Нижли не
хотят Черкашане ку тому новому замку переселиватися,
менячи там небезпечность большу, а просторность замку
того непомирное, не по людех, а безводе и отдаленье от
Днепра, откуль бы им часу облеженья мог быти ратунок,
яко за держаня пана Остафьева…» [1, с. 91]. Як бачимо,
вони не вважали його безпечним із–за віддаленості від
Дніпра, відсутності води і занадто великого простору; до
того ж, і саме місце навколо замку було пустельним. Про
це ж йшлося і в уже згадуваному листі короля Сигізмунда
до Яна Хрщоновича 1551 р., в якому старосту було
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закликано подати приклад перед жителями і самому
переселитися до нового замку.
Проте, в цій історії з побудовою нового замку
можна бачити й позитивну сторону, яка проявилася
значно пізніше. Після спалення Черкас у 1637 р. під час
придушення козацького повстання, саме цей «новий»
(а по факту вже старий) «замок Ошпана» став центром
адміністративного управління містом та староством
[4, с. 184, 197, 206]. Більше того, сама концепція побудови нового замку (це не стосується місця, хоча,
зрозуміло, що А. Мора виходив у цьому передовсім із
стратегічних особливостей місцевості, а не інтересів
черкаського населення) виявилася передовою для
цього краю у ХVІ ст.: «Його споруджено за іншими
(західноєвропейськими) принципами фортифікації:
із високих земляних валів, облицьованих зовні
дерев’яними дошками. Це т.зв. бастіонна (бастейна), або
строіталійська система укріплень замків, яку на землях
ВКЛ почали використовувати саме з XVI ст. Бастіонні
замки мали ефективно протистояти облоговій артилерії,
а також самі слугували для розміщення значної кількості
артилерії, у т.ч. важкої, яка могла обстрілювати віддалені
об’єкти супротивника» [4, с. 196–197].
Щодо королівського завдання по створенню
дніпровської флотилії, то, на жаль, документи не дають
ніякої інформації, чи була хоча б спроба з боку іспанця
хоча б якимось чином його реалізувати. Найбільш
вірогідно, що він навіть не спробував цього зробити
(занадто мало часу він пробув в межах Канева і Черкас).
Територію Черкас Антоніо Мора («Ошпан»/«Ишпан»)
покидає, скоріш за все, у тому ж таки 1551 р. (можливо,
наприкінці року). І далі його служба протікає в цілому
ряді інших королівських міст. Але, з цього моменту
він вже не виступає як військовий інженер і виконує
лише функції рядового армійського офіцера. Тепер ми
його далі вже бачимо у наступному році під воєнного
походу в Молдову. І, між іншим, в цей час у офіційних
документах він чітко значиться як іспанець – «Antonio
Mora Hispano» [10, p. 619].
Впродовж 1552–1556 рр. Антоніо Мора командує
ротою піхотинців (70–80 чол.) у Кам’янці–Подільському,
потім у 1559 р. інспектує на обороноздатність замки
Інфляндії, а наприкінці цього ж року очолює роту із
300 чол. у Парнаві (Пярну). Це місто стало останнім у
військовій діяльності іспанця на території, підвладній
польському королю. У травні–червні 1562 р. Парнава
потрапила в облогу шведського війська під час Лівонської
війни і місто витримало усього лиш кілька днів, після чого
здалося шведам. З цього моменту Антоніо Мора зникає.
Вважається, що він втік в німецькі землі, остерігаючись
відповідальності за бездарну оборону Парнави.
Подальша доля Антоніо Мори («Ошпана»), як, проте,
і його молоді роки, так і залишилася поки що невідомою.
Ще можна відмітити, що у ХVІІІ ст. польський історик
Каспар Нєсєцькі (1682–1744) оприлюднив думку щодо
належності цього іспанця до гербу «Мора», котрий, між
іншим, з’явився у польських землях ще в ХІ ст. разом
з біскупом Венанцієм, італійцем за походженням [15, s.
457–458].
Підводячи підсумок, можна відзначити, що
Антоніо Мора був одним із багатьох представників
західноєвропейського світу, котрий з’явився в якості
«заробітчанина» на землях Польського королівства і
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Великого князівства Литовського у ХVІ ст. При цьому,
яким би не був тут результат його діяльності в цілому,
все ж таки в історії міста Черкаси та пам’яті його жителів
вона була зафіксована надовго – як в документах, а
потім і в історичній літературі, так і в практичній спробі
збудувати «новий» замок, на основі якого сформувалася
в наступні століття вже нова міська ландшафтна і
топонімічна реальність (з місцем його «нового» замку
пов’язується місцевий топонім «Замкова гора»).
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Region Middle Dnieper in international relations middle
XVI century: Spanish track
The work of the Spanish engineer Antonio Mora in the Middle Dnieper region
is explored, related to the repair and construction of fortification fortifications in
Cherkasy and Kaniv. This activity took place in the context of the general policy
of the Polish–Lithuanian authorities regarding the border areas. It turns out that
Spaniard Antonio Mora was sent to Cherkassia in fact to implement plans for the
establishment of a defense system, which proposed to implement even the head of
the village, Ostafi Dashkovich. Practical activity of Antonio Mory has only partially
been completed. In Kaniv, the castle repair was never implemented, and a new castle
was built in Cherkassy. Similarly, the program for constructing a river fleet on the
Dnipro River was not implemented and implemented. Cherkassy castle was built
according to the latest European technologies at that time, but the elite and the
population of the city of Cherkasy ignored it. After this Antonio Mora continued his
military activities in other cities of the Grand Duchy of Lithuania. In Cherkassy,
the memory of the activities of the Spaniard survived to this day, on the site of the
fortress built by him, was confirmed by the name «Castle Hill».
Keywords: Antonio Mora, Oshpan, Cherkasy, Kaniv, international relations,
fortification, fortress.
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Замаскований характер другої хвилі агресії
радянської Росії проти України
на межі 1918–1919 років
Аналізується зміна тактики другої хвилі агресії Радянської Росії на
Україну кінця 1918 – початку 1919 років.
Перша хвиля агресії Радянської Росії проти України кінця 1917 –
початку 1918 років залишила у пам’яті українців важкі враження: триденний
обстріл Києва важкою артилерією, страшна різанина п’яними російськими
солдатами та матросами цивільного населення столиці України, заколоті
штиками ченці Києво–Печерської лаври тощо – не давали кремлівським
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стратегам впевненості щодо успіху у плануванні другої хвилі наступу на
Україну. Тому новий похід військ північно–східного сусіда на Україну докорінно
відрізнявся від першого.
Метою дослідження є з’ясування специфіки побудови і вироблення нової
стратегії та тактики другої хвилі агресії Радянської Росії на Україну.
Методами використаними при написанні статті стали: проблемно–
хронологічний та історично–порівняльний, структурно–системний метод, а
також метод аналізу та синтезу фактів і джерел.
Необхідно зазначити, що другою хвилею агресії Радянської Росії на
Україну керував та безпосередньо контролював голова Раднаркому Росії
В. Ленін. Сумний досвід першої наступальної операції не дозволив йому
віддати кермо мілітарної російської машини у чужі руки, як це сталося з
неадекватним лівим есером М. Муравйовим на межі 1917–1918 років.
Ключові слова: агресія, замаскований характер, наступ, окупація.

Перша агресія Радянської Росії проти України,
що розпочалася на межі 1917 – 1918 років, пов’язана
з трагедією під Крутами та безжалісним нищенням
цивільного населення Києва, мала цілком офіційний
характер: Раднарком Росії оголосив ультиматум
українській Центральній Раді та з впливом часу, через
незгоду українцями цей самий ультиматум виконувати,
відправив на Україну п’яти тисячний військовий корпус
озброєний важкою артилерією. Тобто, РСФРР не
приховувала своїх агресивних намірів відносно України.
Друга російська агресія на Україну що розпочалася
на межі 1918–1919 років, на відміну від першої, була
замаскованою як з політичної так й з військової сторони
[13, с. 123].
Невелика кількість більшовиків в Україні, невдале
серпневе 1918 року збройне повстання у Києві,
ініційоване членами російського ЦВРК Г. П’ятаковим та
О. Бубновим, спонукали керівництво РСФРР підходити
до проблеми захоплення влади в Україні гнучко та
виважено. Особливо це стосувалося села [11, с. 127].
План був такий: Червона армія мала захопити
частину території, а за нею приходили нібито місцеві
більшовики, які встановлювали радянську владу. Без
такої передумови загони Червоної армії опинялися
у безвихідній ситуації, оскільки українці не встигли
забути наслідки першої російсько–більшовицької
окупації [4, с. 166].
Радянська влада в Україні тоді трималася на багнетах
Червоної армії, керованої лівим есером М. Муравйовим,
з особою якого серед українського населення пов’язана
перша хвиля червоного терору [10, с. 153].
Саме через такі проблеми 18 жовтня 1918 року у
Москві зібрався Другий з’їзд Комуністичної Партії
більшовиків України (КПбУ), який проаналізував
причини невдалого серпневого повстання у Києві
та запровадив нову тактику діяльності нелегальних
російських революційних комітетів в Україні, що
мали назву КПбУ. Цей з’їзд відпрацював нову тактику
діяльності своїх делегатів на українській землі, а саме:
посилення рядів КПбУ позапартійними симпатиками
радянської ідеології серед українського населення [14,
с. 123]. Цей з’їзд КПбУ став знаменним ще й через те,
що з пропозиції впливового представника ЦК КПбУ
Й. Сталіна, українська філія Російської Комуністичної
Партії більшовиків (РКП), якою насправді була КПбУ
остаточно втратила відносну самостійність та віддала
усі українські справи Москві. Наприкінці жовтня 1918
року в Москві відбулася нарада РКПб, де обговорювався
план замаскованого наступу на Україну [1, с. 271–272].
Важливою причиною своєрідного ставлення
радянського керівництва до України було внутрішнє
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економічне становище Радянської Росії. «Військовий
комунізм», який був штучним, вигаданим, нездатним
довго існувати, вступав у протиріччя з елементарними
законами економіки привів колишню імперію до зупинки
виробництва, промислового хаосу, майже повного
зубожіння, голоду [2, с. 29].
В час інтервенції і наступу білогвардійських сил
Росії від РСФРР були відрізані важливі сировинні,
продовольчі та промислові області. Урал, Середня Азія,
Сибір. Втрата важливих економічних районів призвела
до скорочення виробництва на території Радянської Росії
порівняно з довоєнним часом: збіжжя – до 45%, ячменю
– до 37%, цукру – до 8%, видобуток вугілля – до 10%,
виплавка чавуну – до 23% [7, с. 85].
Тому найбільш безпосередньою і головною причиною прагнення до скасування суверенітету України
була потреба Радянської Росії в українському хлібі і
вугіллі Донбасу. У звернені до працівників московського
залізничного депо В. Ленін наголошував: «…із
завоюванням України та зміцненням Радянської влади на
Дону, наша сила зміцнішає. Ми кажемо тепер, джерела
хліба й продовольства, можливість одержати паливо
з Донецького басейну в нас є. На Україні є величезні
запаси, надлишки хліба, їх можна взяти…» [8, с. 303].
Дотримуючись такої тактики, 20 листопада 1918
року ЦК РКП(б) утворив Тимчасовий революційний
уряд України з місцем осідку у Харкові. Його головою
став Г. П’ятаков, а згодом його замінив Х. Раковський. До
складу уряду ввійшли В. Затонський, Ю. Коцюбинський,
Ф. Сергеев (Артем), К. Ворошилов, В. Антонов–
Овсеєнко [13, с. 431–432].
Про те, що цей уряд створювався заздалегідь та
мав радянсько–російські коріння, свідчить доповідь
особливого відділу гетьманського штабу від 4 листопада
1918 року про діяльність більшовиків у Харкові: «з
початком мирних переговорів центральних держав з
державами Антанти харківські більшовики помітно
активізувалися та підняли голови. Майже щоденно в
місто з Великоросії у великій кількості прибувають
більшовицькі агенти, серед яких є організації агітаторів,
забезпечених літературою та грішми, і цілі відділи,
добре озброєні, призначені для відкритих повстань на
місцях» [4, с. 400].
Після провалу низки повстань в Україні Москва перейшла до рішучих дій з використанням окремих дивізій та
регулярних військ Червоної армії. 11 листопада 1918 року
Раднарком Росії дав директиву Революційній військовій
Раді РСФРР «у десятиденний термін підготувати наступ
радянських військ для підтримки трудящих України в їх
боротьбі за визволення» [12, с. 193].
Не дивлячись на такі вагомі наступальні підготовчі
дії з боку Москви, ні гетьманський уряд, ні провід
Українського Національного Державного Союзу
(УНДС), що готував протигетьманське повстання не
приділяли будь–яких адекватних заходів щодо протидії
загарбницькім планам північно–східного сусіда.
Навіть для членів новопосталої з УНДС Директорії
та уряду УНР Радянський наступ був повною
несподіванкою. Це видно з того, що через тиждень після
початку боїв голова Директорії В. Винниченко записав у
свій щоденник, що «більшовики на півночі поводяться
дивно–підозріло» [3, с. 78]. Так, на початку грудня 1918
року, коли Червона армія перейшла у загальний наступ,
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В. Винниченко, С. Петлюра й наближені до них кола
вважали, що це підступні дії гетьманців, «які навмисне
провокували між нами ворожнечу, навмисне старались
настроїти українську демократію проти руських
комуністів» [5, с. 46].
Але й Раднарком Росії не був свідомий про початок
протигетьманського повстання на чолі з УНДС, що
розпочався у Білій Церкві та тріумфально завершився
у Києві, відновивши закони УНР. Військово–
революційний штаб з В. Антоновим–Овсієнком на чолі
тільки 20 листопаду 1918 року телеграфом поінформував
Москву про перемогу протигетьманського повстання
[1, с. 271–272].
Але, ґрунтовна підготовка Раднаркому Росії до
наступу на Україну запізнилася на кілька тижнів.
Справа тут була у сильних протигетьманських настроях
українського населення. Цей факт надавав Раднаркому
Росії щодо наступу на Україну сумлінну ідеологічну
підтримку українського народу. Тобто, під прикриттям
звільнення українців від гетьманського режиму,
що тримався на німецько–окупаційних багнетах,
Москва запроваджувала б власну окупацію України із
нав’язуванням свого державно–політичного устрою.
З капітуляцією Німеччини у Першій світовій
війні, що для Москви стало також несподіванкою, та
виведенням німецьких військ з України, Раднарком
Росії сильно прискорив втілення своїх планів у життя,
оскільки розумів, що втрачає час, а разом з ним й
вище згадану ідеологічну платформу щодо ненависті
українців до окупаційних військ Німеччини. Адже
майбутні ідеологічні вектори внутрішньої та зовнішньої
політики представників УНДС, що перебрали владу на
Україні росіянами були передбачливими, але остаточно
ще невідомі [13, с. 122].
Так, у 20–х роках минулого століття ще незаангажований
радянською
пропагандою
харківський
професор історії Матвій Яворський на підставі ще
непідроблених радянських документів пише, що
вся підривна організація російських більшовиків
в Україні опинилася у стані емоційної коми перед
фактом перемоги УНРівців: «Центральний Комітет
КПУ і ВРК на цей раз спізнилися; повстання почалося
не під їхніми гаслами, а Директорії і об’єднало своєю
стихією всіх, що стояли в опозиції до гетьмана» [15,
с. 56]. З перемогою протигетьманського повстання
Директорією УНР представники промосковського
Тимчасового революційного уряду України перебували
у настільки розгубленому стані та слабкі духом, що
нездатні були самостійно підготувати новий план
повстання тепер вже проти Директорії УНР. Харківський
Тимчасовий революційний уряду України звернувся до
штабу Червоної армії в Курську з вимогою негайного
військового наступу на Україну: «Ви мусите зробити…
наступне: негайно треба рушити війська для зайняття
Харкова» [15, с. 56]. Вище згаданий професор Матвій
Яворський описує психологічний стан представників
Харківського Тимчасового революційного уряду
України: «Вони не знали, що робити. Їм треба було
безумовного воєнного наступу армії Радянської Росії,
щоб підняти дух підривних акцій» [15, с. 57].
Тут слід нагадати, що однією з сильних сторін
більшовицького руху була агітація, яка не цуралася
політичної дезінформації для досягнення поставленої
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мети. Не зупинялися навіть перед тим, щоб іти «на всілякі
викрутаси, хитрощі, нелегальні заходи, замовчення,
приховання правди...» [9, с. 36].
Подібну тактику у повному обсязі Москва порадила
впроваджувати у життя і представникам Харківського
тимчасового уряду України. Тільки тепер агітаційною
жертвою замість П. Скоропадського ставав С. Петлюра.
Не без впливу Тимчасового уряду України, очевидно,
в резолюції щодо поточного моменту, прийнятій на
нараді депутатів селянських рад Харківської губернії в
середині грудня 1918 року, виникла така теза: «з наказу
англо–американських капіталістів Петлюра примушує
українських селян бути ворогами робітничо–селянської
революції та Радянської влади» [14, с. 69].
У листівці селянського відділу Харківської ради
робітничих депутатів від середини грудня 1918
року, що закликала до боротьби з Директорією УНР,
знаходимо таке: «Петлюра, вже раз зрадивши трудовий
народ на пограбування й насильництво німців і
гетьмана, знов творить справу Іуди. Він уклав союз
з новими поневолювачами – англо–американськими
розбійниками.
Петлюра
погодився
пропустити
союзників для придушення робітничо–селянської ради в
Радянській Росії й для відновлення там влади денікіних
і краснових» [14, с. 70]. Директорія справді шукала
контактів з країнами Антанти. В середині лютого 1919
року міністр закордонних справ УНР К. Маціевич вів в
Одесі переговори з представниками Антанти. Але ні до
якого союзу це не призвело.
З початком революції у Німеччині В. Ленін наказав
Раднаркому Росії негайно увійти у переговорний процес
з керівництвом штабу німецьких військ в Україні, щоб
ті не заважали наступу Червоної армії. Так, у телеграмі
до сусідніх з Україною губерніальних обкомів РСФРР
В. Ленін зазначав: «Необхідно скерувати всі свої
зусилля для того, аби вступити у взаємини з німецьким
командуванням в Україні» [8, с. 99].
Так, радянський військовий діяч періоду російсько–
української війни 1917–1921 років М. Щорс 13 листопада
1918 року телеграмою до Москви повідомив, що він
встиг нав’язати порозуміння з командуванням кількох
німецьких полків [14, с. 73].
Того ж самого дня В. Ленін вдруге звернувся
телеграмою до сусідніх з Україною губерніальних
обкомів РСФРР, щодо зміцнення діяльності у заведенні
приязних стосунків із командуванням німецьких
військових частин в Україні, щоб: «скорими і рішучими
діями визволити Україну» [8, с. 99].
Командуючий групою військ Курського напрямку
В. Антонов–Овсієнко у своїх споминах стверджує,
що йому вдалося в грудні 1918 року домовитися з
німецьким корпусом, що знаходився у передмісті
Харкова, звільнити його від Корпусу Запорожців під
командуванням полковника Болбочана [1, с. 271–272].
А 2–го січня 1919 року В. Антонов–Овсіенко доповідав
главкомові І. Вацетису про рішення розпочати штурм
Харкова: «Першого січня починаєм наступ. Повідомте про
ваші ресурси та наміри. Німці взялися затримати українські війська, зайнявши спільно з нами вокзал» [6, с. 538].
Російський наступ на Україну розгортався за трьома
напрямами: Київський, Харківський та Луганський.
Голова Раднаркому РСФРР В. Ленін особисто слідкував
та керував розгортанням другої агресії проти України
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[15, с. 192]. Крім окремих дивізій сформованих на
території РСФРР з більшовиків та їхніх симпатиків, що
втекли з України в Росію від німецького наступу згідно
статей Брестського миру, у другій хвилі агресії приймали
участь добре озброєні дивізії російської Червоної армії:
«робітнича дивізія Москви», дев’ята Радянська дивізія,
друга Орловська бригада, та два панцерні потяги» [15, с.
56–57]. Таким чином, у другій хвили російської агресії
на Україну Москвою були задіяні кадрові регулярні
війська, що з огляду тогочасного міжнародного права
являлося злочином, оскільки мали усі ознаки агресії
проти суверенної держави.
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The combated character of the second wave of the agriculture
of soviet Russia against Ukraine at the limits of 1918–1919
The article analyzes the change in the tactics of the second wave of aggression
of Soviet Russia towards Ukraine from the end of 1918 – early 1919.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

The first wave of aggression of Soviet Russia against Ukraine from the end of
1917 – early 1918 left Ukraine in the memory of heavy impressions: a three–day
shelling of heavy artillery by Kyiv, a terrible massacre by drunken Russian soldiers
and sailors of the civilian population of the capital of Ukraine, the monks of the
Kyiv–Pechersk Lavra, – did not give confidence to the Kremlin strategists about
the success in planning the second wave of an offensive against Ukraine. Therefore,
a new campaign of troops of the north–eastern neighbor to Ukraine was radically
different from the first one.
The purpose of the study is to find out the specifics of the construction and
development of a new strategy and tactics of the second wave of aggression of Soviet
Russia in Ukraine.
The methods used when writing the article are: problem–chronological and
historical–comparative, structural–system method, as well as the method of analysis
and synthesis of facts and sources.
It should be noted that the second wave of aggression of Soviet Russia
in Ukraine was managed and directly controlled by the head of the People’s
Commissars of Russia V. Lenin. The sad experience of the first offensive operation
did not allow him to hand over the wheel of a Russian military machine to someone
else’s hands, as it happened with the inadequate left–wing Socialist Rev. Muravev
on the verge of 1917–1918years.
Keywords: aggression, disguised character, offensive, occupation.
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Зовнішньополітична діяльність УСДРП
у 20–х рр. ХХ ст.
Розглянута діяльність представників Української соціал–демократичної
робітничої партії на міжнародній арені у 1920–х рр. Досліджено особливості
формування політичної програми УСДРП та поєднання у ній національних
та соціальних елементів. Особливу увагу приділено дослідженню місця, яке
посідало національно–державницьке питання у міжнародній діяльності
УСДРП. Проаналізовано взаємодію партії з міжнародними лівими рухами
та об’єднаннями, що мала місце після закінчення Першої світової війни.
Зроблено висновки про те, що на зовнішньополітичній арені більшість членів
УСДРП відкидали радянський варіант соціалізму, натомість виходили із
засад демократичного соціалізму, який був притаманним для європейського
соціалістичного руху.
Ключові слова: соціалістичний рух, ІІ Інтернаціонал, ідеологія, соціал–
демократія.

У сучасних умовах державної політики декомунізації
перед українськими дослідниками історичних подій
початку ХХ ст. постає потреба в переосмисленні
історичного минулого, у новому погляді на діяльність
політичних рухів та партій, які робили практичні кроки
у напрямі становлення незалежної Української держави.
Адже через характерні особливості періоду, що були
обумовлені подіями у Російській імперії на початку
ХХ ст., першими партіями, які мали національні гасла,
були партії соціал–демократичного та національно–
демократичного спрямування. Однією з найвпливовіших
партій в українському національному русі початку
ХХ ст. була Українська соціал–демократична робітнича
партія (далі – УСДРП). Саме ця політична сила відіграла
одну із визначальних ролей у становленні Української
держави на початку ХХ ст., а після поразки національно–
визвольних змагань провідні діячі соціал–демократи
перебуваючи в еміграції активно обстоювали право
українців на власну державу. При цьому вони часто
порушували національно–державницьке питання під
час своєї діяльності в рамках в межах міжнародних
соціалістичних об’єднань, зокрема ІІ Інтернаціоналу
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та Робітничого соціалістичного інтернаціоналу (РСІ,
Робітничий соцінтерн).
У вітчизняній історіографії станом на сьогоднішній
день є велика кількість наукових досліджень, у яких
порушені діяльності УСДРП. На особливу увагу
заслуговують праці О. Висоцького [1; 2], В. Головаченка
[4], В. Колесника [11], А. Голуба [5; 6]. Водночас, лише
у деяких з них розкрито окремі аспекти міжнародної
діяльності українських соціал–демократів з УСДРП,
а тому, дана проблема потребує комплексного й
ґрунтовного аналізу.
Метою пропонованої статті є комплексний
аналіз міжнародної діяльності УСДРП, місце у ній
національного питання, а також взаємодія партії з
міжнародними лівими рухами та об’єднаннями, що
мала місце у 1920–х рр. Це, на наш погляд, зможе краще
оцінити діяльність українських політичних сил ХХ ст.,
зрозуміти логіку їхніх вчинків, а також може стати
методологічним ключем для розуміння політичних
проблем сучасності.
Завдяки знайомству з теоретичними напрацюваннями за здобутками, які існували у міжнародному
соціалістичному русі станом на початок ХХ ст.
політичні лідери РУП–УСДРП намагалися виокремити
соціальну базу для своєї політичної сили. Від так, такі
пошуки створили перед ними складну проблему, яка
полягала у необхідності вибору між пролетаризованими
верствами українського села з одного боку, а з другого
– повністю переорієнтуватися на захист здебільшого
зрусифікованого міського пролетаріату. Зауважимо, що
у першому випадку такий вибір повністю б співпадав
із національними прагненнями українських соціал–
демократів, а в другому – повністю задовольняв
соціально–політичні цілі соціал–демократів. Характерним для політичної програми УСДРП стало
зосередження першочергової уваги на розв’язанні
національного питання. Водночас, соціальні та політичні
проблеми були відсунені на другий план [10, c. 296–298].
Для українських соціал–демократів класова солідарність
здавалася незмірно вищою за національну [15, с. 391].
Численні дискусії навколо питання узгодження
національних та соціальних елементів у партійній
програмі на практиці не дали очікуваних результатів. З
цим і були пов’язані низка партійних розколів, які молода
політична сила пережила з 1900 р. до початку Першої
світової війни у 1914 р. Зрештою перейняття політичною
силою модерної партійної програми, яка поєднувала
у собі здобутки міжнародного соціалістичного руху
стало вагомим кроком у зближенні української соціал–
демократії із соціал–демократією міжнародною. В основу
діяльності трансформованої в 1905 р. з РУП в УСДРП
партії лягла Ерфуртська програма німецьких соціал–
демократів [8, c. 66]. Це також в певній мірі підтвердило,
що українські соціал–демократи відмовилися від тактики
«селянського соціалізму», запропонованого російськими
більшовиками на чолі з В. Леніним, а вирішили
використовувати ідеї соціалістичного розвитку Західної
Європи. Провідними ідеями українських соціал–
демократів стало поєднання свободи із соціальною
справедливістю. Також серед членів партії, серед яких
були відомі на той час громадські і культурні діячі:
В. Винниченко, С. Петлюра, М. Вороний, І. Стешенко,
В. Чеховський, А. Левицький та ін., існувало розуміння
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того, що національна незалежність не може бути надійно
захищеною, допоки населення не буде сприймати
національні інтереси як свої власні.
Слід зауважити, що одним із суттєвих чинників,
який впливав на розвиток соціалістичного руху
стало особисте знайомство лідерів українських
соціал–демократів з УСДРП із провідними діячами
ІІ Інтернаціоналу. Свідченням цього можна вважати
участь представників від України у роботі конгресів цієї
організації. На особливу увагу заслуговує і те, що під
час роботи у конгресам ІІ Інтернаціоналу у своїх звітах
українські соціал–демократи об’єктивно оцінювали своє
місце на політичній арені, звертали увагу на суперечливі
моменти у взаєминах із соціал–демократами з Білорусі
та Росії, які особливо виразно були показані під час
революційних подій у Російській Імперії у 1905–1907 рр.
Лідери УСДРП починаючи з 1910 р. остаточно
звернули свою увагу на особливості розвитку
західноєвропейського варіанту соціалізму, почали
активніше обстоювати необхідність впровадження
української національної секції у діяльності ІІ Інтернаціоналу. Починаючи з цього часу, зважаючи на
особливості міжнародної ситуації та мілітаризації
європейських держав, передусім Німеччини та Франції,
українські соціал–демократи брали активну діяльність у
антивоєнній боротьбі, яку проводили європейські соціал–
демократи. Зокрема, яскравим свідченням цього стало
оприлюднення українськими соціал–демократами Росії
та Австрії на Базельському конгресі ІІ Інтернаціоналу
в 1912 р. спільної антивоєнної відозви, у якій було
виголошено рішучий протест проти імовірного настання
світової війни [3, c. 1–2]. Цікаво, що документ був
взятий до відома делегатами конгресу, а його головні
положення лягли в основу «Маніфесту Інтернаціоналу
у справі війни». Зауважимо, що у самій відозві йшлося
також і про те, що світова війна негативно відобразиться
на долі українського народу. Попри це, несприятливі
суспільно–політичні обставини та брак організаційної
єдності стали на заваді входженню УСДРП до кола
вагомих політичних учасників європейського соціал–
демократичного руху, де їх з одного боку не сприймали як
чітку окрему політичну одиницю, а з іншого розглядали
здебільшого у ключі російської соціал–демократії. Самі
ж російські соціал–демократи демонстрували опір
навіть таким вимогам українських соціалістів, як вимога
національно–територіальної автономії.
З початком світової війни соціал–демократи
виявились фактично по окремі сторони барикад: одна
частина УСДРП рішуче виступила з підтримкою
Росії, інша – звертала свою увагу на Німеччину та
Австро–Угорщину. Були і ті, хто вважав за необхідне
опиратися лише на власні сили та опиратися на
народну підтримку. На особливу увагу заслуговує
постать Л. Юркевича (Рибалки), який згуртував
навколо себе українських соціал–демократів, що
вважали за необхідне проводити відновлення роботи
міжнародного соціал–демократичного руху в умовах,
коли ІІ Інтернаціонал занепав, а його учасники, розділені
політично та й зрештою, ідеологічно, опинилися у
складах урядів ворогуючих держав. Саме Л. Юркевич
активно обстоював тезу про класову місію українського
робітництво та його провідну роль у процесі побудови
національної держави. Він вважав, що українська
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інтелігенція повинна була бути позбавленою монополії
на національно–культурну діяльність. Натомість, їхнє
місце повинні були посісти соціал–демократи, разом з
тим сприяти формуванню та укріпленню національної
свідомості серед українського пролетаріату [12, c. 41–
63]. Слід зауважити, що особливу увагу було приділено
необхідності урегулювання так званого «українського
питання» на міжнародній арені. Розглядаючи
його і полемізуючи на цей рахунок із російськими
більшовиками Л. Юркевич був переконаний, що вони
цілком незаслужено та передчасно висунули гасло
надання права на самовизначення націям. Крім цього
він критикував більшовиків за їхні неодноразові спроби
показати українських соціал–демократів як запеклих
порогів класової солідарності трудящих. Натомість він
звертав увагу на діяльність соціал–демократів у Європі,
які намагалися налагодити діяльність ІІ Інтернаціоналу
та усунути наявні суперечності. Така підтримка
виявилася у загальному схваленні Л. Юрквичем разом
із іншими українськими соціал–демократами рішень
соціалістичних конференцій у Ціммервальді (1915 р.)
та Кенталі (1916 р.), у яких було окреслено перспективи
боротьби європейського соціалістичного загалу проти
війни [16], та які стали великою «моральною опорою»
у діяльності УСДРП на противагу усім антиукраїнським
силам.
Дещо змінилась ситуація з перетворенням УСДРП
з опозиційної на правлячу партію в українському
суспільстві
в
умовах
боротьби
національно–
патріотичних сил за встановлення самостійної України.
Активно наполягаючи на праві українців на життя у
свої власні державі, українські соціал–демократи з
УСДРП проявили себе як безкомпромісні захисники
ідеалів демократичного соціалізму, які намагалися
демократичним шляхом вирішити ті насушні проблеми,
які виникли перед молодою європейською державою.
Разом з тим, негативним можна вважати те, що
українські соціал–демократи не змогли вийти за межі
західноєвропейських уявлень про соціалізм та надто
повірили в ідею створення української автономії у складі
Росії. Зрештою, згодом вони зрозуміли помилковість
відмови від самостійного державотворення та захисту
національної державності, однак на практиці це не
було реалізовано. Попри це, саме завдяки діяльності
соціал–демократів на міжнародній конференції у
Люцерні у 1919 р. соціалістична спільнота визнала
самостійність УНР та зажадала від учасників Паризької
мирної конференції також визнати Українську народну
республіку. Більше того, під час роботи по відновленню
діяльності ІІ Інтернаціоналу було позитивно врегульоване
питання про входження УСДРП до його складу, як окремої
національної секції. Зауважимо, що у самій УСДРП не
було єдності. Тут мали місце внутрішньопартійні дебати
навколо можливості примирення із радянською Росією.
Як наслідок, в межах єдиної партії виділялися дві фракції
– праву – «офіційну соціал–демократію» (зайняли
безкомпромісну антибільшовицьку позицію) та ліву –
«незалежну соціал–демократію» (виступали за перехід
УНР на радянську форму народовладдя і проголошення
України радянською республікою) [13, с. 11].
Після поразки Української революції соціал–
демократи були вимушені покинути її терени та
емігрувати. На початку 20–х рр. провідні члени УСДРП
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в еміграції І. Мазепа, П. Феденко, О. Козловський,
О. Бочковський, Б. Матюшенко та ін. заснували у
Празі «Закордонну делегацію УСДРП» [7, c. 26–37].
Зважаючи на особливості функціонування міжнародного
соціалістичного руху, який виявився розколеним у
межах ІІ Інтернаціоналу з осідком у Лондоні, так званим
Віденським ½ Інтернаціоналом, а також Комуністичним
інтернаціоналом, який створили російські більшовики,
члени УСДРП зосередили свою діяльність у напрямку
організаційного становлення та функціонування
Робітничого соцінтерну. Нове об’єднання мало по–
новому координувати дії політичних сил у своєму складі,
що в кінцевому результаті мало виразитись у цілковитій
єдності прихильників реформування світоустрою
на засадах соціалістичного демократизму. Відтак,
українські соціал–демократи в еміграції продовжували
налагоджувати політичні контакти із європейськими
соціалістами. Крім цього було налагоджено випуск
часописів, зокрема: «Соціялістична думка», на сторінках
яких регулярно публікувалися документи знаних
теоретиків міжнародного соціал–демократичного руху.
Варто звернути увагу, що перебуваючи в еміграції
окрім фінансових та організаційних труднощів, УСДРП
зазнала чимало кризових явищ, які були пов’язані з тим,
що частина політичного керівництва партії не відкидала
можливості співпраці із ставлениками радянської Росії в
УСРР. Хоча, слід віддати належне, більшість українських
соціал–демократів відкинули запропоновану російськими більшовиками ультрареволюційну риторику
про необхідність здійснення «світової революції» [14,
c. 105–111]. Натомість вони європейських підтримали
реформістів, які вирішили поєднати активну боротьбу за
соціалізм з боротьбою за демократію.
Значно активізувалась міжнародна діяльність
УСДРП після того, як у 1923 р. у Празі було утворено
Закордонну делегацію партії до якої увійшли визнані
лідери – І. Мазепа, П. Феденко та ін. Українські соціал–
демократи також брали участь у масових міжнародних
акціях солідарності із голодуючим населенням України,
російськими есерами та ін.
Підтримка ідеї відновлення роботи єдиного міжнародного соціалістичного об’єднання стала причиною
того, що українські соціал–демократи взяли активну
участь у розробленні деяких нормативних актів, які
використовувались під час установчого конгресу, що
мав на меті об’єднати учасників ІІ Інтернаціоналу
та так званого ІІ ½ Інтернаціоналу. У 1922 р. було
розроблено проект резолюції, у якій підіймалося
питання інтернаціональної боротьби. Варто зауважити,
що як і прихильники соціал–демократичного руху у
його демократичному, західноєвропейському «варіанті»,
члени УСДРП вважали за доцільне створення нового
об’єднання без участі у ньому російських комуністів.
Не забували вони також і про необхідність унормування
національного питання, визначаючи його як одну із
найважливіших передумов демократичного розвитку
робітничого класу на сході Європи.
Під час роботи установчого конгресу РСІ, який
відбувся у Гамбурзі у травні 1923 р., українські соціал–
демократи рішуче виступили на захист українських
національних інтересів. Серед учасників конгресу вони
поширювали інформаційні буклети у яких йшлося
про історію та ідеологічні основи партії. Крім того,
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особлива увага була приділена політиці більшовиків,
яку ті провадили у радянській Україні. Українські
соціал–демократи з УСДРП наполягали на необхідності
здійснення політичного тиску на більшовиків в СРСР
для звільнення з–під окупації частини України. Однак,
слід визнати, що пропозиції УСДРП не були почуті
делегатами конгресу, оскільки питання про право
на національне самовизначення було проігнороване.
Вочевидь далася в знаки стабілізація міжнародної
ситуації, яка відбувалася у європейських державах у
1920–х рр.
Разом із створенням Робітничого соціалістичного
інтернаціоналу в середовищі українських соціал–
демократів відбулося остаточне визначення своїх
ідеологічних орієнтирів та рішуче відкидання
більшовицького варіанту «світової революції». Було
остаточно задекларовано відданість ідеям так званого
демократичного соціалізму та цілям реформування
так званого буржуазного суспільства. Це в свою
чергу мало на меті застерегти світову спільноту від
можливості створення та впровадження будь–якої форми
тоталітарного суспільства.
Впродовж початкового етапу існування РСІ
українські соціал–демократи УСДРП продовжувала
протидіяти ідеології Комінтерну та відстоювати
національні інтереси України. Поряд з цим політичній
силі вдалося перегрупувати та сконсолідувати свої
сили, стати повноцінним учасником міжнародного
соціалістичного об’єднання. Використовуючи трибуну
РСІ представники УСДРП протестували проти
встановлення більшовицької диктатури на території
України. Разом з цим вони засуджували політику, яку
проводила польська влада на території Галичини та
Волині. Ключовим у цей період у риториці українських
соціал–демократів було також переконання у тому,
що тривала окупація радянською Росією та Польщею
територій України, які ще донедавна спільно добилися
суверенітету, однак втратили його внаслідок окупації,
і становило головну загрозу для стабільного розвитку
Східної Європи.
Члени УСДРП взяли активну участь у підготовці
та проведенні так званого Марсельського конгресу
РСІ, що відбувся у 1925 р. Сам конгрес відбувався під
гаслами необхідності зміцнення взаємодії та єдності
світового робітництва. Особлива увага була приділена
необхідності ліквідації джерел воєнної небезпеки,
одним з яких на той час виступала повоєнна Німеччина.
Українські соціал–демократи залучилися підтримкою
представників інших соціал–демократичних партій
Східної Європи та зуміли добитися від конгресу в
ухваленій резолюції, що стосувалася проблем Сходу,
визнання права України, а також Грузії та Вірменії, на
самовизначення. Від так, вищий орган Робітничого
соцінтерну виступив на підтримку українських соціал–
демократів щодо політичного статусу України.
Варто зазначити, що міжнародна діяльність
українських соціал–демократів з УСДРП не залишилась
не поміченою на тій території України, яка станом на
1920–ті рр. перебувала під контролем більшовицької
влади, а отже була також сферою впливу Комінтерну
[9]. У сторону членів УСДРП лунали звинувачення у
так званому «буржуазному переродженні», та навіть
«пособництві фашизму». Причиною цього була активна
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національна позиція українських соціал–демократів,
яка ґрунтувалася на засадах демократичного соціалізму,
а також осуд тактики та методів здійснення світової
революції більшовиками в СРСР та поза його межами.
Українські соціал–демократи намагалися відігравати
активну роль у діяльності Робітничого соцінтерну. Це
в свою чергу відбивалося і на численних партійних
документах, а також статті офіційних видань соціал–
демократів. Зокрема, на думку членів УСДРП, необхідно
було обрати лише ті засоби та методи політичної
діяльності, які б могли створювати реальні передумови
для повноцінного становлення українців як нації. Лише
за таких умов можна б було якісно вести боротьбу за
відновлення української держави.
Українські соціал–демократи у своїй діяльності
намагалися постійно підтримувати авторитет Робітничого соцінтерну, як надійного міжнародного
об’єднання, що представляє та відстоює інтереси
світового робітництва. Так було і після проведення уже
згадуваного Марсельського конгресу РСІ, коли більшість
європейських соціал–демократів об’єдналися навколо
ідеї створення єдиного «антиімперіалістичного фронту»,
який мав об’єднати усі робітничі рухи та об’єднання,
які сповідували ідеали соціального демократизму. Поза
тим, фактично упродовж другої половини 1920–х рр.
УСДРП переживала кризові явища, що були пов’язані
з зміною політичної кон’юнктури та загальною кризою,
яку переживав міжнародний соціалістичних рух. Вона
була пов’язана з відсутністю адекватних засобів захисту
інтересів робітництва в умовах наближення світової
економічної кризи. Зрештою, поступово УСДРП
втратила значну частину своїх однодумців. Партії дедалі
важче ставало діяти в умовах еміграції та підтримувати
політичні контакти із соціал–демократичними партіями
Європи. Зрештою, це призвело до зменшення ролі
УСДРП у діяльності міжнародного соціалістичного руху.
У роки активного поширення тоталітарних режимів
у Європі (Італія та Німеччина), українські соціал–
демократи звертали у вагу світового співтовариства
до злочинних дій російських комуністів на території
України. Слід зазначити, що відмінності в ідеології
Комінтерну та Робітничого соцінтерну стали на заваді
створення повноцінного антифашистського фронту у
Європі. Особлива увага була приділена колективізації та
репресіям, що мали місце у першій половині 1930–х рр.
На думку УСДРП така тактика влади СРСР мала на меті
остаточно знищити будь–які спроби українців відновити
власну національну державу. У цей період члени партії
активно беруть участь у розвінчанні сфабрикованого
російськими комуністами судового процесу над
«Спілкою визволення України». Поряд з цим, діячі
УСДРП, очевидно розуміючи непередбачуваність дій
радянської влади застерігали інші імперіалістичні
держави від втручання у внутрішні справи СРСР.
Українські соціал–демократи також активно
порушували питання політики польської адміністрації
на території Галичини та Волині. Так само як і з
викриттям більшовицької тоталітарної машини,
діячі УСДРП на сторінках європейських видань
висвітлювали політику пацифікації, яку проводила
польська влада щодо українців, здійснювали збір
коштів. Відзначимо, що соціал–демократи намагалися
проводити свою діяльність у відстоюванні прав
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українців виключно демократичними методами.
Вони також рішуче засуджували войовничі гасла, які
використовували представники так званого українського
«інтегрального націоналізму». Цілком очевидно,
що станом на сьогоднішній день така тактика може
здатися помилковою, однак на наш погляд, тут далися
в знаки у певній мірі наївна надія українських соціал–
демократів на свій зв’язок з Робітничим соцінтерном
та можливість впливу міжнародного соціалістичного
руху на перебіг подій в СРСР. Звісно, на практиці
це не відбулося, оскільки діяльність соціалістичних
партій, що перебували поза складом Комінтерну, була
розцінена як «буржуазна» та реакційна. Натомість ні
Робітничий соцінтерн ні українські соціал–демократи
не мали достатніх потуг та засобів для реального
впливу на розвиток політичної ситуації в СРСР загалом
та в Україні зокрема. Українські соціал–демократи в
певній мірі опинилися поміж двох ворожих ідеологій –
нацистської Німеччини та сталінської диктатури в СРСР.
Обидві ідеології зазнали критики з боку УСДРП, а така
зважена та позиція соціал–демократів істотно вирізняла
їх з–поміж усіх українських політичних емігрантів.
Висновки: У своїй політичній діяльності українські
соціал–демократи виходили із засад демократичного
соціалізму, який був притаманним для європейського
соціалістичного руху. Діячі УСДРП рішуче відкидали
запропонований більшовиками варіант поширення
світової революції насамперед через радикальність
запропонованих методів. У той же час, самі українські
соціал–демократи намагалися проводити національну
політику виключно демократичними методами.
УСДРП вважала можливим реалізацію ключових
засад демократичного соціалізму лише в окремій
національній державі. Від так ключовим у діяльності
соціал–демократів стала ідея формування самостійної
незалежної Української держави. Українські соціал–
демократи намагалися узгодити національні та соціальні
чинники. Однак, відсутність надійної соціальної бази та
досвіду взаємодії з іншими українськими національно
патріотичними партіями негативно вплинуло на розвиток
української соціал–демократії та не дозволило їй дійсно
реалізувати на практиці свої політичні завдання та цілі.
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The foreign policy activity of the USLDP in the 20’s
of the ХХ century
In this general paper the activities of the representatives of the Ukrainian
Social–Democratic Labor Party on the international scene in the 1920’s are
considered. The peculiarities of the formation of the USDLP political program
and the combination of national and social elements in it are explored. Subject
matter related to the study of the place that occupied the national–state issue in
the international activities of the USDLP. The interaction of the party with the
international left–wing movements and associations, which took place after the
end of the First World War, was analyzed. It is concluded that in the foreign policy
arena, most USDLP members rejected the Soviet version of socialism, but instead
proceeded from the principles of democratic socialism, which was inherent in the
European socialist movement.
Keywords: socialist movement, II International, ideology, social democracy.
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Українська політична еліта та національна ідея
(початок ХХ століття)
Охарактеризовано основні підходи до трактування поняття «еліта».
Виявлено, що становлення української політичної еліти на сьогодні одна
з найактуальніших проблем, так, як ідеологічні перетворення суспільства
в Україні має генерувати верства, що поєднувала б у собі національні ідеї,
духовність, інтелект, патріотизм та змогла бути взірцем для наступних
поколінь. З’ясовано, що еліта завжди виступала активним учасником
суспільних процесів, тому її формування, становлення та діяльність є
актуальним об’єктом дослідження багатьох науковців із різних напрямків.
Проаналізувавши термін «еліта» виявлено, що можна виокремити два
концептуальні підходи до визначення даного поняття: ціннісний (ті, що
здатні керувати) та функціональний (ті, кого обрали). У ході дослідження
зроблено висновок, що на початку ХХ ст. Українська Народна Республіка
зазнала поразки саме через те, що національна еліта – політична, економічна,
військова, духовна – була занадто слабка і не зуміла опанувати суспільство
соціально. Надалі в Україні протягом кількох декад більшовицького
тоталітарного режиму, коли система влади перетворилася на ірраціональну,
по суті, знеособлену, денаціональну мегамашину, йде тотальне винищення
українських, національно свідомих провідників: політиків, військових,
адміністраторів, творчої інтелігенції, лікарів, учительства.
Ключові слова: еліта, політична еліта, національна ідея, ХХ століття,
політологія.

Вагомою
складовою
ефективного
розвитку
будь–якої країни є наявність дієвої політичної еліти.
Становлення української політичної еліти на сьогодні
одна з найактуальніших проблем, так, як ідеологічні
перетворення суспільства в Україні має генерувати
верства, що поєднувала б у собі національні ідеї,
духовність, інтелект, патріотизм та змогла бути
взірцем для наступних поколінь. Державі потрібна
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власне національно налаштована політична еліта,
що є професійно відповідальною. Варто зазначити,
що історія свідчить про те, що елітотворчі процеси
є довготривалими. Для дослідження формування і
зародження української політичної еліти і національної
ідеї варто проаналізувати діяльність української
політичної еліти та національної ідеї початку ХХ ст.
Еліта завжди виступала активним учасником
суспільних процесів, тому її формування, становлення
та діяльність є актуальним об’єктом дослідження
багатьох науковців із різних напрямків – політології,
соціології, елітології, мистецтва тощо. Не оминули це
питання й увагою історики, котрі досліджують місце
еліти у політико–соціальній та культурно–освітній сфері
суспільства в певному хронологічному проміжку часу,
серед яких: Ю. Авер’янов [1], Ф. Рудич [2], Д. Корбіков
[3], М. Козловець [4], Л. Кочубей [5], О. Крюков [6],
В. Липинський [7], Ф. Рудич, [8]. В. Ребкало [9],
С. Телешун [10], О. Траверс [11], В. Фадєєв [12],
В. Парето [13] та інші.
Мета статті полягає у з’ясуванні формування та
розвитку української політичної еліти та національної
ідеї початку 20 століття.
Методи: аналізу та синтезу, порівняння і
узагальнення, описовий і аналітичний.
Розвиток демократії в Україні, яка включає розбудову соціальної та правової держави та створення
суспільно–громадянських
структур,
знаходиться
у прямій залежності від процесів формування та
функціонування політичної еліти. З огляду на те, що
головним елементом у політичній системі України є
держава, основними чинниками еволюції та зміцнення
суспільного добробуту є ті представники політичної
еліти, які працюють у владних структура (тобто,
представники правлячої еліти). Отже, для досягнення
мети даного дослідження варто звернутися до основних
понять категорії «політична еліта».
Дослідник Ю. Авер’янов зауважив, що попередниками
сучасних теорій еліт були Платон, Карлейль, Ніцше. Як
цілісна система поглядів ці теорії були сформульовані
на початку XX ст. В. Парето, Г. Москою, Д. Лернером,
І. Роту та ін. Кожен з дослідників трактував еліту по–
своєму [1, с. 401–403]:
– люди, які є найпрофесійнішими у відповідних
сферах їх діяльності (Парето);
– найбільш активні у політичному відношенні
люди, які орієнтовані на владу, організована меншість
суспільства, правлячий клас, який здійснює всі політичні
функції, монопольно володіє владою (Моска);
– люди, які мають найвищі у суспільстві престиж,
статус, багатство, інтелектуальні або моральні переваги
над більшістю людей, найвищі почуття відповідальності
(Ортега–і–Гассет);
– люди, які мають формальну владу в організаціях і
інститутах, які визначають соціальне життя (Дай);
– «богонатхненні» особистості, які мають харизму
(Фройнд, Вебер);
– меншість, яка здійснює найбільш важливі функції у
суспільстві, має найбільший вплив (Келер);
– відносно невеликі групи, що складаються з осіб, які
займають головні позиції у політичному, економічному,
культурному, житті суспільства (відповідно – політична,
економічна, культурна еліти);
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– найбільш кваліфіковані спеціалісти, менеджери і
вищі службовці в системі бюрократичного управління;
– провідні представники будь–яких соціальних груп
– професійних, етнічних, локальних.
У свою чергу відомі дослідники вважають, що
«альтиметричний критерій є одним із визначальних для
емпіричного дослідження еліти. Згідно з цим критерієм
до еліти можна віднести тих, хто розподіляє цінності
всередині нашого суспільства і впливає на всі сфери
життєдіяльності суспільства, зокрема на політичну,
економічну, соціальну та культурну» [7, с. 137].
На думку О. Крюкова, кінець XIX – початок XX ст.
характеризується розвитком та значним зростанням
ролі та впливу на суспільний процес політичних еліт як
своєрідного середовища, що відбирає, виховує і пропонує
суспільству своїх представників для політичного
керівництва та управління. Відповідно, зростає інтерес
науковців – філософів, соціологів, політологів – до
дослідження політичної еліти. Виникають різноманітні
напрями, школи, виходить друком низка статей та
монографічних досліджень, присвячених різним
аспектам аналізу еліт [6, с. 11].
Як зауважує Л. Кочубей, протягом ХХ ст. було
опубліковано значну кількість праць, присвячених
проблемі формування та функціонування еліт. Вивчення
політичних еліт стало одним із провідних напрямів
західної політичної науки. При цьому необхідно
зазначити, що існує значне розходження у визначенні
самого терміну «еліта», наявність різного співвідношення
«еліта» – «політичний клас» [5, с. 98–99].
Дослідниця стверджує, що визнання існування
правлячих еліт є спільним для переважної більшості
політологів ХХ ст. Однак, при вирішенні питання про те,
який тип відносин складається між політичною елітою
і рештою суспільства, існують глибокі розбіжності.
Можна виокремити дві основні моделі [5, с. 106]:
1. Стверджується існування особливих, відокремлених еліт, що мають абсолютний вплив на решту
суспільства (олігархічна, елітаристська моделі). Родоначальниками першої були представники макіавелівської
школи та ідеологи технократичної теорії еліт.
2. Існування множини еліт, що тісно взаємопов’язані
та водночас конкурують одна з одною (поліархічна,
демократична моделі).
На думку українського вченого В. Липинського еліта
– це національна аристократія. У ході дослідження, автор
вказував, що у тому випадку, коли національна аристократія
бажає організувати пасивний народ, їй слід мати в очах
цього народу хоча б моральний авторитет. «Кожночасно
національна аристократія, – писав В. Липинський, –
мусить мати, крім матеріальної сили, ще й моральний
авторитет в очах своєї нації. Без цих двох основних
прикмет: матеріальної сили і морального авторитету –
немає і не може бути національної аристократії. А без
національної аристократії – без сильних і авторитетних
провідників та організаторів нації в її тяжкій боротьбі за
існування – немає і не може бути нації» [7, с. 137].
Проаналізувавши термін «еліта» слід зауважити,
що можна виокремити два концептуальні підходи до
визначення даного поняття: ціннісний (ті, що здатні
керувати) та функціональний (ті, кого обрали).
1. Сутність ціннісного підходу полягає в тому, що
існування еліти пояснюється тим, що одні люди є більш
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інтелектуально та морально розвинені, ніж інші. У даної
ідеї є багато прихильників на Заході, оскільки вона
передбачає природне виокремлення найбільш здібних
до керування осіб, які якнайкраще здійснюватимуть
управлінську діяльність.
2. Сутність структурно–функціонального підходу
полягає в тому, що еліта тлумачиться з огляду на важливі
функції управління, які й є критеріями до обрання
людей, які будуть їх виконувати. Таким чином, рамки у
структурно–функціональному підході є дещо ширшими,
ніж у інших підходах.
Однак, на думку Л. Кочубей суть елітизму полягає
у визнанні того, що суспільством завжди правила
обрана меншість, наділена особливими соціальними,
психологічними й політичними якостями. На думку
автора найпоширенішими підходами до пояснення
феномену політичних еліт у політології є також
функціональний (альтиметричний) та ціннісний
(меритократичний)» [5, с. 99].
Еліта відіграє визначальну роль для будь–якого
суспільства, тому що вона виконує певні, тільки їй
притаманні функції. Серед загальних функцій світових
національних еліт науковці виділяють такі [9, с. 6–18]:
– передача накопиченого нацією та людством досвіду
та інформації;
– творець і носій знань;
– творення розумної опозиції щодо різного роду
сумнівних соціальних перетворень, ідей сталого
розвитку інноваційних та адаптаційних процесів;
– активне просування вітчизняного досвіду і знань у
світовий інформаційний простір;
– лідерство у формуванні державної політики та
культури тощо.
В Україні демократична система управління
державою та інститути громадянського суспільства
створювалася в умовах напівцивілізованого періоду
історії. Це зумовлюється тим, що характер української
еліти, як зазначають більшість дослідників, був кланово–
корпоративний, незважаючи на те, що це не притаманне
для нашої держави явище.
Як зазначає М. А. Козловець, на початку ХХ ст. Українська Народна Республіка зазнала поразки саме через
те, що національна еліта – політична, економічна,
військова, духовна ідея – була занадто слабка і не зуміла
опанувати суспільство соціально. Росія гнобила Україну
не лише економічно, а й духовно. Вона зманювала,
нищила національну еліту, добре усвідомлюючи, що
без духовного осердя народ перетворюється у натовп,
бездуховну юрбу [4, с. 20–21].
Саме безвольність і розгубленість тодішньої верстви,
яка в екстремальних умовах не зуміла здійснити
належний вплив на широкі народні маси, призвели
до того, що останні виявилися дезорієнтованими,
незмобілізованими, не здатними організовано виступити
на захист свободи і незалежності. Більше того, в
умовах загострення багатьох соціальних проблем,
гальмування реформ, передусім земельної, політичної
нестабільності зовнішнім силам не так важко було
збурити проти української державності соціальні низи
та люмпенізовані прошарки суспільства. Загалом,
визвольні змагання 1917–1921 рр. ще раз підтвердили,
що без соціальної бази у вигляді провідного соціального
прошарку національна держава неможлива [4, с. 21].
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Надалі в Україні протягом кількох декад більшовицького тоталітарного режиму, коли система влади
перетворилася на ірраціональну, по суті, знеособлену,
денаціональну мегамашину, йде тотальне винищення
національної ідеї, українських, національно свідомих
провідників: політиків, військових, адміністраторів,
творчої інтелігенції, лікарів, учительства. А до подій,
пов’язаних з голодомором 1932–1933 рр. як способом
політичного винищення українства як нації, надто
тісно підступають масові політичні репресії, ліквідація
священиків, кращих представників національної еліти.
На тлі тотального відчуження від власності й влади під
гаслами «знищення класів» (насамперед куркульства),
«побудови безкласового суспільства» були репресовані
ті верстви українського суспільства – заможні селяни,
кооператори, підприємці, комерсанти, торговці та ін., які
становили виробничий цвіт нації й у перспективі могли
стати соціальною базою національного відродження,
а сам український народ поступово перетворювався на
етнографічну масу, частину «нової історичної спільності
– радянського народу» [4, с. 21].
Останні десятиліття ХХ ст. і початок ХХІ ст.
відзначилися
подальшими
змінами
соціального
порядку, спонукаючи дослідників до вдосконалення
теоретико–аналітичного інструментарію, що виявилося
у концептуалізації та розробці нових дослідницьких
підходів. Окрім вже загальновизнаних, хоча і дещо
дискусійних теорій інформаційного, постіндустріального
суспільства та постмодерної доби, дослідники
пропонували тематизувати поточні соціокультурні
зміни як процеси становлення «суспільства ризику»,
пізньомодерного суспільства чи глобалізації [12, с. 126].
Еліта ж сучасного етапу повинна відповідати
засадам свого призначення, до яких можна віднести
відповідальність своєму призначенню у сфері
національного державотворення та пошук шляхів
його реалізації. Еліта виконує надзвичайну роль, яка
полягає у вирішенні протиріч між стихійними та
хаотичними трансформаціями на попередньому етапі
розвитку українського суспільства та необхідністю його
модернізації на сучасному етапі.
Висновок з дослідження. Практично весь період історії,
а особливо ХХ століття, характеризується нищівними
діями проти національної еліти нашої держави. З огляду
на це, слід зауважити, що Україна століттями існувала під
впливом інших керівників, її територіям нав’язувалися
чужі принципи, спосіб життя, культура та традиції.
Відтак, не випадково, що період історії ХХ століття
характеризується розрізненими цілями та поглядами,
яким відповідали різні рівні національної свідомості,
відсутність національної ідентичності, сформованої в
обставинах регіональної, ідеологічної, конфесійної та
мовної лінії поділу. Така спадщина нанесла нищівний удар
нації та державотворенню, призвела до різноманітних
конфліктів та напруженості на соціальному підґрунті
й досі відгуки історії перешкоджають консолідації
суспільства в Україні.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку
є аналіз та обґрунтування шляхів усунення наслідків
історичних подій ХХ століття у сучасному українському
суспільстві. Пошук методів виховання любові та поваги
до власної національності в українців та формування
почуття національної гідності у них.
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Ukrainian political elite and national idea
(beginning of the 20th century)
The article describes the main approaches to the interpretation of the concept
of «elite». It is revealed that the formation of the Ukrainian political elite today is one
of the most pressing problems, as ideological transformations of society in Ukraine
should generate a layer that would combine national ideas, spirituality, intelligence,
patriotism and could serve as an example for future generations. It is revealed that
the elite has always been an active participant of social processes, therefore its
formation, formation and activity is an actual object of research of many scholars
from different directions. Having analyzed the term «elite», it was discovered that
two conceptual approaches to the definition of a given concept can be distinguished:
value (those that can manage) and functional (those who have been chosen). The
study concluded that in the early twentieth century. The Ukrainian People’s Republic
was defeated precisely because the national elite – political, economic, military, and
spiritual – was too weak and unable to master the society socially. In the future,
in Ukraine for several decades of the Bolshevik totalitarian regime, when the
system of government turned into an irrational, essentially impersonal, denational
megamachine, the total extermination of Ukrainian, nationally conscious leaders:
politicians, military, administrators, creative intellectuals, doctors, and teachers.
Keywords: elite, political elite, national idea, XX century, political science.
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Державне страхування від пожеж
на території Луганщини у 1924–1925 роках
(на матеріалах Державного архіву
Луганської області)
Метою дослідження є розгляд особливостей страхування державного
та приватного майна від пожеж на території Донецької губернії (до складу
якої входила більша частина сучасної Луганської області) з 1924 по 1925 рік,
згодом з 1925 року територія Луганської округи. В роботі використовуються
проблемно–хронологічний та історико–системний методи дослідження,
що дозволили об’єктивно підійти до розгляду даної проблеми. Дана наукова
розвідка базується на досі не вивчених специфічних архівних джерелах, що
знаходяться у Державному архіві Луганської області. В статті аналізуються
особливості страхування від пожеж державного майна та майна, що
належало приватним особам Головним управлінням державного страхування
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УСРР (Держстрахом). Розглядаються деякі проблеми взаємовідносин
страхових агентів, населення та державних управлінських органів різних
рівнів в галузі страхування майна від пожеж.
Ключові слова: страхування, пожежа, Держстрах, страховий агент,
Донецька губернія, Луганська округа.

Слід відзначити, що дослідження аспектів державного страхування від пожеж на території сучасної
України в роки нової економічної політики є темою, що
певною мірою розглядалася науковцями. Проте розгляд
питань страхування від вогню у 1924–1925 роках на
території Луганської області є доволі нерозкритою темою
в сучасній українській історіографії. Дані питання,
безумовно, мають наукову актуальність, оскільки жодних
глибоких наукових розвідок з зазначеної проблематики
не існує. Дана стаття є спробою заповнення певної
історичної «білої плями».
Двадцять восьмого листопада 1918 року уряд
більшовицької Росії на всій підконтрольній території
розповсюджує декрет про ліквідацію приватних
страхових (пайових, взаємних, акціонерних) установ та
впроваджує єдину систему державного монопольного
страхування. До 1924 року в плані страхування від
пожеж суттєво нічого не змінюється, і на початок
досліджуваного періоду справами державного страхування від пожеж на території нещодавно створеної
держави СРСР займається Головне управління
державним страхуванням СРСР (Держстрах СРСР).
В Україні справами страхування від пожеж займалося
Головне управління державним страхуванням УСРР
(Укрдержстрах).
Постановою Ради Труду та Оборони СРСР від
16.09.1924 року в усіх містах, в тому числі і у містах
Донецької губернії було введено обов’язкове окладне
страхування будівель від вогню та великої рогатої худоби
і коней від мору [1, арк. 1]. Згідно згаданої постанови
норми забезпечення за окладним страхуванням від вогню
у містах були встановлені у розмірі 50% оцінки будівлі,
з тим щоб ці норми не перевищували 2500 карбованців
(житлові будівлі) та 500 карбованців (нежитлові будівлі).
У випадку, якщо ж страхова оцінка будівель визначалася
у сумі, що була меншої, вказаних нижчих норм, дані
будівлі страхувалися у повній сумі своєї оцінки. Так,
наприклад, якщо дім оцінювався у 8000 карбованців,
сума страхування складала 2500 карбованців, а не
4000 карбованців, комора (нежитлова споруда) – 4000
карбованців, то страхування складало 500 карбованців (а
не 2000 карбованців). У випадку нижчих норм страхування
справи були наступні. Власник застрахованого будинку
вартістю 300 карбованців у випадку пожежі отримував
200 карбованців, власник сараю вартістю 15 карбованців
– 50 карбованців [1, арк. 1].
Усі міста Донецької губернії були віднесені до
другого класу реєстру обов’язкового окладного
страхування, страхові тарифи встановлювалися,
відповідно такі: власники кам’яних, міцно критих
будівель мали сплачувати 20 копійок від 100 карбованців
страхової суми; власники кам’яних, неміцно критих
будівель та змішано міцно критих домів мали сплачувати
30 копійок від 100 карбованців страхової суми; змішані,
не міцно криті будівлі та міцно криті дерев’яні будинки
– 40 копійок від 100 карбованців страхової суми; будівлі
з дерева, не міцно криті – 50 копійок [1, арк. 1]. Не міцно
критими будівлями вважалися будівлі криті соломою.
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У 22 жовтня 1924 року Укрдержстрах направляє
циркуляр до усіх страхових агентів в українських
губерніях, що має назву – «Про застосування інструкції
зі стану ліквідаційних документів зі збитків від
пожеж», в якому зазначалося, що на місцях несвоєчасно
виплачувалися кошти після настання страхового
випадку. Державна страхова установа вимагала від
губернських страхових закладів своєчасних страхових
виплат місцевому населенню, оскільки нова радянська
влада потребувала підтримки та довіри населення [1, арк.
3]. В певній мірі це може свідчити про недосконалість
страхової протипожежної системи в Українській
Соціалістичній Радянській Республіці (УСРР) і зокрема
на Луганщині в той період.
Дана теза підтверджується циркуляром Укрдержстраху до Донецької губернської контори з державного
страхування від 26.11.1924 року, в якому йшлося про
необхідність правильного оформлення документів
від страхових агентів, при чому зазначалося, що у
випадку неправильного оформлення – гроші державі
мав віддавати у разі переплати коштів відповідальний
страховий агент з власних заощаджень, а у випадку
недоплати – потерпілому мала видавати кошти сільрада
[1, арк. 10].
У вересні 1924 року Укрдержстрах прийняв рішення,
що підписав голова правління Сологуб, про те, що будівлі
зайняті «культурними та суспільно – просвітницькими»
установами, та які не мають комерційної складової, як
промислові та торгівельні заклади, мають отримувати
знижку у 50% від місцевих страхових тарифів. Але
ця знижка мала призначатися лише у випадку, якщо
вищезгадані будівлі мали вільний простір не менше
ніж 10 метрів між кам’яними спорудами та 20 метрів
в усіх інших випадках [1, арк. 10]. Вірогідно, згадана
знижка пояснювалася необхідністю радянської влади
продовжувати ефективну пропагандистську політику
інформування населення. Однак певний економічний
тиск на комерційні установи тривав.
З метою популяризації страхування в тому числі і
від пожеж, Донецька контора Укрдержстраху у квітні
1924 року розповсюдила циркуляр №62 Укрдержстраху
за підписом керівника Демщенка, у якому йшлося
наступне: «Укрдержстрах зміцнів та в майбутньому
буде переходити від обов’язкового до добровільного
страхування. З переходом на добровільне страхування
особливу важливість повинно мати колективне
страхування (і в політичному, і в економічному плані).
Для розповсюдження страхування страховим агентам
пропонується збирати агітаційні збори з селянством.
Про результати повідомляти кожні два тижні» випадках
[2, арк. 36]. Однак слід відзначити, що перехід від
обов’язкового до добровільного страхування відбувся
набагато пізніше ніж планувалося керівництвом
Укрдержстраху.
Для більш ефективного процесу діловодства у
березні 1924 року було видано циркуляр «Про порядок
виключення об’єктів страхування при ліквідації збитків»,
у якому пропонувалося страховим агентам при ліквідації
збитків та виплати відшкодувань погорільцям робити
надписи на страхових квитанціях про виключення
об’єктів страхування з поверненням квитанцій
страхувальником. У загальних страхових листках будівель, що згоріли страхові агенти мали викреслювати
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конкретні споруди з надписом «виключається зі списку
як знищена повністю або у певній мірі» [2, арк. 29].
Слід сказати, що населення все ж таки не було
повністю задоволеним страховими виплатами та
бюрократичними процедурами в страхових державних
установах, тому Держстрах СРСР знову приймає нову
постанову, в якій забороняє вимагати від погорільця
посвідчення про причини пожежі. У випадку підозри про
спеціальний підпал будівлі, процедура страхових виплат
не припинялася до постанови прокуратури або суду [1,
арк. 27–28]. Однак боротьба з бюрократією не завжди
була плідною, так у повідомленні Донецької контори
Укрдержстраху від 29.01.1925 року страхувальникам
у категоричній формі пропонувалося відновити
страхові виплати населенню. У випадку невиконання
розпорядження страхові агенти та їх керівники могли
позбавитися посади за «бюрократію та тяганину» [1,
арк. 23].
Необхідно відзначити, що Народний комісаріат
фінансів УСРР (НКФ УСРР) співпрацював з
Укрдержстрахом УСРР в контексті страхування від
пожеж. Так циркуляром НКФ УСРР від 4 липня
2015 року «Про страхування товарів у порядку
обов’язкового неокладного страхування» страховим
агентам роз’яснювалося, що страхування товарів може
розглядатися обов’язковим та неокладним у наступних
випадках: 1) якщо товар належить приватній особі або
колективу, у випадку коли позика була видана державною
або комунальною кредитною установою; 2) У випадку,
коли товар належить державній або комунальній
установі та переданий на комісію, зберігання, для
обробки чи перевезення, в оренду приватній особі або
колективу; 3) Якщо позика видана кооперативним або
приватним кредитним установам під товар, що належить
державним або комунальним установам, підприємствам,
то він надходить на страхування по правилам
обов’язкового неокладного страхування, у тому випадку,
коли товар фактично переданий кооперативній або
приватній кредитній установі, що видали позику. В усіх
інших випадках страхування не мало бути обов’язковим
та неокладним. Страхування мало бути добровільним
у випадку, якщо товар належав приватній особі або
колективу та був переданий на комісію або зберігання
державному підприємству [3, арк. 6]. Знову ми бачимо,
що навіть у період нової економічної політики держава
надавала преференції саме державним установам, що
не сприяло підвищенню рівні довіри до держави з боку
комерційних структур.
У 1925 році тривала плутанина зі страховими
документами, що змушувало НКФ УСРР та Всеукраїнське
правління державного страхування надсилати наступні
листи: «Деякі округові контори надсилають перші
звістки та листи з актами про пожежі з добровільних,
неокладних, обов’язкових та додаткових страхувань без
вказівки за яким номером зазначена втрата в журналі
пожежних втрат. Пропонується в заголовку листів про
шкоду обов’язково робити позначку, згідно з номером
журналу пожежних втрат, а також робити вказівку яке
страхування. Крім того по усім страхуванням разом
з ліквідаційними документами належить надсилати
й копії страхових документів (об’ява, розрахунки та
план з оцінкою). У випадку, якщо ж ці документи були
вислані, то належить вказати за яким номером відомості
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та за якою датою вони були переслані. Одночасно з цим
потрібно повідомляти, в якому стані є оплата страхових
зборів на день пожежі. Ліквідаційні документи необхідно
надсилати в оригіналі» [4, арк. 8].
Цікавими є статистичні дані про особливості пожеж
у Луганській окрузі з жовтня по грудень 1924 року. Так
кількість пожеж через підпал у сільській місцевості – 27,
у містах – 1; через необережність у селах – 4, у містах –
0; через несправні печі та димарі у селах – 22, у містах
– 2; з невідомих причин у селах – 34, у містах – 0 [4,
арк. 3]. Подібні дані для Луганської округи характерні на
весь період 1924–1925 років. Слід сказати, що, очевидно,
протипожежна діяльність відбувалася більш ефективно
в містах аніж в селах.
У період 1924–1925 року процеси державного
протипожежного страхування на території Луганщини
у складі УСРР відбувалися достатньо суперечливо. З
одного боку держава сприяла зменшенню кількості
пожеж шляхом введення обов’язкового страхування
для населення, але з іншого боку через бюрократію та
недосконалість державного апарату згадані процеси
проходили повільно та місцями не зовсім ефективно.
У перспективі наших досліджень можливий розгляд
питань протипожежної безпеки в Україні у 1930–х роках.
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State insurance against fire on the territory of Luhansk region in
1924–1925 (on materials of the State archive of Luhansk oblast)
The aim of the study is the consideration of the peculiarities of the insurance
of public and private property on the territory of Donetsk province (which included
most territory of the modern Lugansk region) from 1924 to 1925, over time, in
1925 the territory of the Luhansk district. In work use of problem – chronological
and historical and systematic methods, which allow an objective approach to the
consideration of this problem. This scientific exploration is based on the so far not
examined the specific archival sources that are in the State archives of Luhansk
region. The article analyzes the peculiarities of fire insurance on state property and
property which belonged to individuals, the Main control state insurance of the
USSR (Gosstrakh). Discusses some of the problems of the relationship of insurance
agents, the public and the governmental administrative bodies of different levels in
the sector of insurance of property from fires.
Keywords: insurance, fire, Gosstrakh, insurance agent, Donetsk region,
Luhansk district.
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Вивчення культурної сої у науково–дослідних
установах УРСР в 20–30–х рр. ХХ ст.
Мета статті полягає у проведенні комплексного науково–історичного
аналізу результатів роботи з сортовипробування, селекції та агротехніки
вирощування культурної сої, проведеної у провідних наукових аграрних
інституціях УРСР в 20–30–х рр. ХХ ст.
В процесі дослідження було використано загальнонаукові методи:
порівняльно–історичного і системного аналізу та спеціальний методи
історичного дослідження – аналіз нормативно–правових та архівних
документів.
В результаті проведеного дослідження з’ясовано, що у 1930–1941 рр.
в УРСР спостерігається значне пожвавлення наукового–дослідного
інтересу до сої. Основна мета – розв’язання білкової проблеми в харчовій
промисловості і кормовиробництві. В цей період було впроваджено цикл
досліджень з селекції сої на Харківській, Красноградській, Немерчанській,
Дніпропетровській, Одеській, Вінницькій та інших дослідних станціях УРСР,
розширено сортовипробування культури, впроваджувалися нові технології
переробки насіння та зеленої маси для кормових та харчових цілей.
Ключові слова: соя, сортовипробування, селекція, дослідна ділянка.

Проблема науково–історичного аналізу результатів
роботи з сортовипробування, селекції та агротехніки
вирощування культурної сої в Україні у першій третині
ХХ ст. у вітчизняній науковій літературі та періодиці
комплексно не досліджена. Окремі аспекти, що
стосуються проблем вирощування сої в УРСР на окремих
ділянках науково–дослідних інституцій, висвітлюються
у працях В. Б. Єнкена [1], С. А. Красовського [2],
А. О. Бабича [3] та інших. Проте, спеціальних
окремих досліджень, що дозволили б відстежити,
проаналізувати та систематизувати перші результати
системної наукової роботи з селекції та вирощування
сої в мережі українських науково–дослідних установ не
проводилося. Завдання цієї статті полягає у проведенні
комплексного науково–історичного аналізу результатів
роботи з сортовипробування, селекції та агротехніки
вирощування культурної сої у провідних наукових
аграрних інституціях УРСР в 20–30–х рр. ХХ ст.
З 20–х рр. ХХ ст. в УРСР розпочинаються поглиблені
наукові дослідження культурної сої. Необхідність
дослідження та апробації іноземних сортів цієї культури
обґрунтовувалася необхідністю розв’язання білкової
проблеми в харчовій промисловості і кормовиробництві.
Одним з перших центрів науково–дослідної роботи
з культурою в УРСР став Кам’янець–Подільський
сільськогосподарський інститут, на базі якого вивчалась
морфологія культури, вплив способів та строків посіву
сої на урожайність. Детальний опис цих досліджень
міститься у наукових звітах про роботу інституту за
1923–1925 pp., написаних М. Ардатьєвим. Так, за
спостереженням дослідника, соя давала урожай до 136
пудів із десятини. За наявності сприятливих ринкових
умов та стабільного попиту, культура мала великі
перспективи для завоювання відповідного місця у
посівах, адже дозрівала, забезпечувала добрі врожаї. В
цьому ж інституті С. А. Плюйко (1927) проводив перші
в Україні досліди по заміні молока соєю при годівлі
поросят [3].
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Планове сортовипробування сої розпочалося на
українських дослідних ділянках в 1926–27 рр. Основне
завдання селекції – виведення сортів із сталими
високими врожаями, з високою товарною якістю зерна.
Одними з піонерів селекційної роботи з соєю стали
дослідники Київської крайової сільськогосподарської
станції. Саме ця науково–дослідна установа в 1926 р.
проводила збір зразків зернобобових по всій Україні.
Робота з культурою проводилася в лабораторії та
дослідних полях у Києві та Білої Церкви (на 12 дослідних
полях колгоспів та радгоспів).
В 1928 р. Київська дослідна станція провела експедиційне обслідування сортового складу в Тульчинському,
Вінницькому, Могилівському та Бердичівському округах
(всього в 12 адміністративних районів).
В 1928–29 рр. за завданням Наркомзему УССР,
Укрсортспілка провела обслідування сортового складу
зернобобових по всій території України. Матеріал
обслідування (близько 1500 зразків) передано до
відділу селекції Київської станції для сортовивчення та
використання для практичної селекції. Варто відзначити,
що саме на землях станції на 1930 р. було зосереджено
90% всієї площі на Україні під зернобобовими
культурами [6].
В 1926–1929 рр. почалося інтенсивне випробування
місцевих і іноземних сортозразків сої на Харківській
(тепер Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва),
Дніпропетровській, Полтавській, Київській, Драбівській,
Уманській, Одеській, Херсонській, Чорторийській,
П’ятихатській, Носівській, Аджарський, Вознесенській,
Молдавській, Артемівській дослідних станціях. Вже
тоді результати цих досліджень повністю підтвердили
висновок про реальні можливості вирощування сої в
Україні [6, с. 6].
В 1926–1930 рр. вперше було розпочато планове
інтенсивне сортовипробування місцевих та іноземних сортозразків сої на Харківській (тепер
Інститут рослинництва НААН ім. В. Я. Юр’єва,
м. Харків), Дніпропетровській (м. Синельникове,
Дніпропетровська обл.), Полтавській (м. Полтава),
Київській (м. Біла Церков, Київська обл.), Сумській
(м. Суми), Одеській (м. Одеса), Херсонській (м. Херсон),
Чарторійській (с. Нова Чарторія, Житомирська обл.),
П’ятихатській (м. П’ятихатка, Дніпропетровська обл.),
Носівській (м. Носівка, Чернігівська обл.), Вознесенській (м. Вознесенськ, Миколаївська обл.), Молдавській
(с. Жеребкове, Одеська обл.), Артемівській (м. Артемівськ, Донецька обл.) дослідних станціях; Масловському інституті селекції та насінництва (пмт. Козин,
Київська область), фіто–селекційній станції «Чаплі»
(смт. Асканія–Нова, Херсонської області), мережі
сортодослідницьких станцій СНУ Цукортресту та
в інших науково–дослідних установах УСРР [6, с.
5]. Основним завданням селекції того періоду було
виведення сортів із сталими високими врожаями та
з високою товарною якістю зерна. Результати цих
досліджень повністю підтвердили висновок про реальні
можливості промислового вирощування сої на території
більшості регіонів Україні [3, с. 26].
Одними з піонерів селекційної роботи з соєю стали
дослідники Київської крайової сільськогосподарської
станції [6, с. 6]. Саме ця науково–дослідна установа
в 1926 р. проводила збір зразків зернобобових по всій
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Україні. Робота з культурою проводилася в лабораторії
та дослідних полях у Києві та Білій Церкві (на 12
дослідних полях колгоспів та радгоспів).
У 1928 р. Київська дослідна станція провела
експедиційне обслідування сортового складу сої
в Тульчинському, Вінницькому, Могилівському та
Бердичівському округах (всього в 12 адміністративних
районах) [там само].
Полтавська сільськогосподарська дослідна станція
розпочала роботу з соєю ще в 1926 р., проте через
брак коштів, не змогла розгорнути широку дослідну
діяльність. В 1927 р. вивчали 6 сортозразків сої, які
забезпечили таку урожайність: Староукраїнська – 14 ц/
га, Харбінська 62 – 11, Харбінська 111 – 13, Харбінська
118–11, Харбінська 199 – 15, Харбінська 1996 – 13 ц/га
[8, с. 182].
У 1927 р. на полях Полтавського сільськогосподарського
політехнікуму
(зараз
Аграрно–
економічний коледж Полтавської державної аграрної
академії) П. П. Бордаковим була висіяна колекція сої з
19 номерів, за якими вели фенологічні спостереження.
Були вибрані два напрями селекції: харчовий і олійний.
Олійний напрям, в свою чергу, ділився на дві частини:
перша – селекція на одержання олії для лакофарбової
промисловості; друга – селекція на смакові якості олії.
Одночасно був проведений добір на скоростиглість
і урожайність. Він надавав велике значення селекції
цієї культури. Наявність у сої великої кількості сортів,
слугувало за підґрунтя для одержання позитивних
результатів у селекційній роботі.
На Красноградській сортодільниці (Полтавська
область) селекційну роботу з соєю було розпочато в 1934
році. Вже в 1938 р. на державне сортовипробування було
передано 5 сортів сої гібридного походження: Квітка,
Норма, Правда, Праця, Киянка, вивчення яких було
перерване в 1941 р. Високий врожай продемонстрував
сорт Харбінська 111. Так в період між 1938–1940 рр.
середній врожай цього сорту становив 10,1 ц/га, з
коливаннями від 7 до 18 ц/га. Найвищі врожаї (18 ц/га)
вирощено на Красноградській сортодільниці з. 1940 р.
по середньоранніх і ранніх сортах – Харбінська 111.
Правда, Харківська 149 та Праця [3].
Сорт сої Киянка, створений дослідницьким
колективом
Красноградської
дослідної
станції,
вирізнявся рекордною скоростиглістю, вегетаційний
період його становив 78–82 дні. Вивчення цих сортів
у 1941 р. припинили у зв’язку з розгортанням бойових
дій. Частину селекційного матеріалу було евакуйовано
в м. Саратов (Росія), частину – вивезено до Німеччини,
інша – частково збереглась, решта – загинула.
Активну робот з сортовипробування проводили
й в Харківській області. Історія лабораторії селекції
сої в Харкові розпочалася у 1926 р. під керівництвом
П. П. Бордакова. На першому етапі селекція велася
методом масового і індивідуального добору із місцевих
популяцій і іноземних сортів. У 1928 р. був створений
та переданий до Державного сортовипробування
сорт сої під назвою «Староукраїнська», який в
1933 р. був районований в Україні і знаходився у
сільськогосподарському виробництві до 1964 р. За період
з 1928 до 1936 року до Державного сортовипробування
було передано 14 сортів сої української селекції. В
період 1928–1930 рр. проводилася активна дослідна
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робота також з сортами іноземної селекції: Харбінська
199, Харбінська 111 та Харбінська 231. Внаслідок
наполегливої дослідницької роботи в цей період вдалося
отримувати середні врожаї в 13–15 ц/га.
На Дніпропетровській сільськогосподарській дослідній станції активну науково–дослідницьку роботу з
культурою розпочато 1928 р. До вивчення було залучено
10 сортів сої, які забезпечили таку урожайність:
Харбінська 116–17 ц/га, Мандарин – 16, Харбінська 269
– 15, Харбінська 118 – 15, Честнут – 15, Харбінська 111 –
15, Харбінська 231а – 15, №276 – 15, Гунжулінська – 15,
Хабаровська – 14 ц/га. В посушливому 1930 р. сорт сої
Ілліні забезпечив урожайність 14 ц/га.
На Херсонській сільськогосподарській дослідній
станції в 1927–28 рр. було проведено 9 дослідів з чорною
соєю (№231, 118, 111). Всі досліди проводилися по
селянських господарствах [5, с. 71].
В 1928 р. досліди з соєю тривали на ділянках
Одеської крайової сільськогосподарської станції.
Зокрема, в звіті рільничого відділу Одеської Крайової
сільськогосподарської дослідної станції за 1927–28 рр.
міститься відомості про роботу із соєю. Збирали від 15
до 150 кг насіння з 1 га [7, с. 36.].
В 1929 р. у Васильківському районі на Дніпропетровщині створили господарство по вирощуванню
сої, до якого увійшли села Маньківка, Красна, Зоря,
Шевякіне, Точка, маєток Шпренгеля. Вирощуванням сої
займалися тоді і в селі Павлівка.
У 1929 р. проводилося сортовипробування сої на
дослідному полі Вінницької сільськогосподарської
дослідної станції, серед яких соя Безенчуцька дозріла й
забезпечила врожайність 8,3 ц/га. Інші сорти не дозріли,
а їхня врожайність була низькою. Тоді вивчали норми
висіву насіння з 29 до 90 кг/г, яке незначно збільшило
врожайність з 3,5 до 4,5 ц/га. За однакової норми
висіву (90 кг/г) при різній площі живлення рослин
одержали подібну врожайність (на 1 ц/га). В 1930 р.
досліди по сортовипробуванню сої було продовжено
(Левицький М. О., Рабинович Я. Л., 1930). Той факт,
що окремі сорти сої на Поділлі дозріли, свідчить про
наявність сортів і можливість вирощування її в цьому
регіоні, необхідність виведення сортів, адаптованих до
місцевих умов.
На Поділлі, на Немерчанській дослідно–
селекційній станції (Вінницька область), селекційну
робота з соєю було продовжено у період з 1929 р.
по 1941 р. Тоді завданням селекції було виведення
сортів з високою і стійкою урожайністю в умовах
Придністров’я, з високим вмістом жиру, стійких
проти шкідників, скоростиглих, надійно дозріваючих,
придатних для зайняття парів, механізованого
збирання, переробки в олійній промисловості.
Вихідним матеріалом для селекції сої стали зразки
насіння з Білоцерківської станції – 32 номери,
Дніпропетровської сільськогосподарської станції – 80,
Всесоюзного інституту прикладної ботаніки – 12, а
також сорти, надіслані для посіву в сортовипробуванні,
кількістю 24 номерів. Із одержаного набору після
попереднього
сортовивчення
в
колекційному
розсаднику для насінництва були використані соя
Староукраїнська, соя ВТН, Жовта з білим рубчиком,
Крушуля 9/3, Мінська, Мандарин, Харбінська 090,
Харбінська 111 і Харбінська 199в [3].
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В результаті роботи із сортоматеріалом, дослідники
Немерчанської
станції
підтвердили
сприятливі
для вирощування сої природно–кліматичні умови
подільського регіону. В результаті п’ятирічної роботи
виділилися порівняно скоростиглі та врожайні сорти.
Деякі з виведених ліній були висіяні в 1932 р. У третьому
порівняльному випробуванні вони дозріли до повної
стиглості і забезпечили урожай насіння від 17,4 до 21,1 ц/
га. В 1933 р. внаслідок несприятливих кліматичних
умов дозрівання сої дуже затрималося (повна стиглість
відмічена для різних сортів від 6 жовтня до 19 жовтня).
Одночасно цього року вивчалися агротехнічні прийоми
вирощування її високого урожаю. В 1934 р. селекційних
робіт з соєю не проводилося, були висіяні виведені на
Немерчанській дослідно–селекційній станції 16 кращих
ліній сої, які збереглися з урожаю 1930 і 1933 рр.
З метою популяризації культури, підсумовуючи
початковий етап селекційної та дослідної роботи з
соєю, у 1930 р. у Вінниці П. П. Бордакова опублікував
брошуру «Соя як корм для тварин», накладом в 10 тис.
екземплярів, в якій він писав: «За декілька років соя стане
звичайнісінькою українською рослиною, як пшениця,
овес, ячмінь та інші польові культури. Введення її в
господарство дасть велику користь людям. Соя є однією
з найкорисніших культурних рослин і її треба сіяти
якнайбільше».
У 1935 р. на Немерчанську державну селекційну
станцію було передано увесь селекційний матеріал по сої
з Харківської дослідної станції. До 1938 р. селекція тут
проводилась аналітичним методом, доборами, з 1938 р.
– методом гібридизації. В 1941 р. на сортодільницях
випробувалися сорти цієї станції Немерчанська 029 і
Немерчанська 031. Однак у період війни селекційну
роботу тут було зупинено.
На Білоцерківській сортодільниці в 1932 р. випробовували 9 сортів, які дали врожаї від 13,1 до 20,4 ц/га, а
в 1934 р. – від 9,2 до і 5,0 ц/га. Врожаї сої на Миронівській і Київській сільськогосподарських дослідних станціях ще в 1928–1930 рр. становили 11–12 ц/га.
Таким чином, з у 1930–1941 рр. спостерігається
пожвавлення наукового–дослідного інтересу до культури
сої на дослідних ділянках УРСР. Зокрема, в цей період
було відновлено дослідження із селекції на Харківській,
Немерчанській, Горській та інших дослідних
станціях, розширено сортовипробування культури,
впроваджувалися нові технології переробки насіння та
зеленої маси для кормових та харчових цілей. Певним
підсумком у роботі з культурою у довоєнному періоді
слід вважати конференцію з технології вирощування сої,
проведену при ЦНДЛ СОЯ у 1941 р.
Проте, незважаючи на серйозні успіхи у роботі із
соєю, спостерігався брак сортоматеріалів, адаптованих
до місцевих регіонів виробництва. Невідповідність
матеріально–технічної бази для роботи з культурою не
дозволяла спішно продовжувати дослідну діяльність
щодо виведення вітчизняних сортів. До гальмівних
факторів, що перешкоджали поширенню сої, додавалася
й відсутність широкої поінформованості місцевого
населення
щодо
можливостей
господарського
використання та перспектив її промислового вирощування. Остаточно науково–дослідну діяльність в усіх
регіонах УРСР було припинено в зв’язку з початком
бойових дій влітку 1941 р.
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Study of Cultural Soybeans in Research Institutions of the USSR
in the 20–30’s of the 20th Century
The purpose of the paper is to carry out a comprehensive scientific and
historical analysis of the results of the variety testing, selection and cultivation of
cultivated soybeans in the leading scientific agrarian institutions of the USSR in the
20–30’s of the 20th century.
In the course of the research the general scientific methods were used:
comparative–historical and system analysis and special methods of historical
research – analysis of normative–legal and archival documents.
As a result of the research, it was found that in the 1930–1941 biennium in the
Ukrainian SSR there was a significant revival of scientific and research interest in
soybeans. The main goal – the solution of the protein problem in the food industry
and fodder production. During this period a cycle of research on soybean selection
was introduced in Kharkiv, Krasnograd, Nemerchansk, Dnipropetrovsk, Odessa,
Vinnitsa and other research stations of the Ukrainian SSR, cultivars were expanded
and new technologies for the processing of seeds and green mass for feed and food
purposes were introduced.
Keywords: soybean, variety testing, breeding, experimental area.
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Оперативний наказ НКВС №00439 1937 р.
та його наслідки для німецького населення
Житомирщини

Досліджений перебіг подій під час одного з найбільш трагічних періодів
в історії німців Волині–Житомирщини – масові репресії за сфабрикованими
радянським НКВС звинуваченнями. Вперше публікуються статистичні
дані щодо кількості репресованих, дат виконання вироків та їх характеру.
Робиться висновок, що в період репресій 1937–38 рр. етнічні німці порівняно з
іншими національними меншинами постраждали найбільше.
Ключові слова: Житомирщина, репресії, «трійки», «двійки», етнічні німці.

Друга половина 30–х – середина 40–х років ХХ ст.
є однією з найдраматичніших сторінок в історії народів
СРСР, у тому числі німців, адже на цей період припали
масштабні і трагічні події загальнолюдського масштабу:
«великий терор» та Друга світова війна, внаслідок
яких загинули десятки мільйонів людей. Пік репресій
в Житомирській області, як і в цілому по Радянському
Союзу, припадає на другу половину 1937–го та 1938 рр.
Зазначимо, що проблематика радянських репресій
на Волині досить предметно досліджена українськими
науковцями: відомими є як окремі праці (Ю. М. Поліщук,
О. Г. Суліменко [1]; М. Є. Лутай [2]; С. І. Жилюк [3] та
ін.), так і представницькі форуми [4]. Однак ґрунтовних
розвідок щодо репресованого під час «Великого терору»
німецького населення в українській історіографії обмаль.
Створена у вересні 1937 року Житомирська область
відразу ж стала об’єктом масових репресій, адже
вона була прикордонною і тут було розміщено велику
кількість військових частин та підрозділів, які, на думку
НКВС, приваблювали шпигунів.
Як і в інших регіонах СРСР, доля більшості
заарештованих вирішувалася позасудовими органами
– особливими нарадами, комісіями у складі Наркома
внутрішніх справ і Прокурора СРСР, «трійками» при
обласних управліннях НКВС у складі начальника
управління, секретаря обкому КП(б)У, прокурора області.
Були встановлені «ліміти» на кількість репресованих
по категоріях. Перша категорія – розгляд справи на
«трійках» і вирок – розстріл (ВМП); друга категорія –
арешт і ув’язнення на 8–10 років до виправно–трудових
таборів (ВТТ).
«Трійка» при управлінні НКС Житомирської області
була створена в жовтні 1937 р. й активно працювала до
травня 1938 р. За цей час було проведено 50 засідань,
в ході яких розглянуто 3761 справа, по якій пройшло
6358 чол., з них – 3931 чол. було засуджено до вищої міри
покарання. В період з вересня 1938р. по листопад було
проведено 13 засідань, на яких проходило 4203 чол., з
них – 4175 були засуджені до ВМП. «Ворогів» народу
вишукували в усіх сферах суспільно–політичного життя.
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Таблиця 1
Відомості про засуджених громадян області на виконання наказу НКВС СРСР №00439
від 25 липня 1937 року за протоколами Наркома НКВС СРСР і Прокурора СРСР
№
протоколу

Дата
протоколу

В тому числі

За національністю

Кількість
засуджених

ВМП

ВТТ

німці

інші нац–ті

16

29 жовтня 1937 р.

100

100

–

99

1

49

19 листопада 1937 р.

99

90

9

93

6

53

23 листопада 1937 р.

50

48

2

47

3

60

27 листопада 1937 р.

50

50

–

45

5

73

6 грудня 1937 р.

101

98

3

95

6

77

10 грудня 1937 р.

50

47

3

43

7

86

13 грудня 1937 р.

150

147

3

145

5

88

15 грудня 1937 р.

100

95

5

97

3

97

21 грудня 1937 р.

50

49

1

48

2

103

23 грудня 1937 р.

198

155

43

192

6

104

23 грудня 1937 р.

100

96

4

79

21

136

4 січня 1938 р.

80

76

4

60

20

150

12 січня 1938 р.

50

50

–

48

2

181

19 січня 1938 р.

149

87

62

140

9

185

20 січня 1938 р.

99

73

26

94

5

186

21 січня 1938 р.

171

166

5

164

7

199

26 січня 1938 р.

50

40

10

45

5

1647

1467

180

1534

113

Усього

Це торкнулося всіх прошарків населення, в тому числі
й німців, оскільки, на переконання НКВС, вони могли
бути потенційними «фашистами» й шпигунами.
В підтвердження цьому вийшов оперативний наказ
№00439, підписаний наркомом НКВС М. Єжовим
25 липня 1937 р., який був в цей же день розісланий
телеграмами по всіх управліннях НКВС [5]. Коротко в
преамбулі зазначалося про те, що німецький Генеральний
штаб і гестапо широко організовує шпигунську та
диверсійну роботу на важливих оборонних і промислових
підприємствах.
Фактично цей наказ означав розправу над німцями.
Слід зазначити, що першими постраждалими від наказу
№00439 були 24 жителі села Садки Житомирського
району, яких розстріляли 19 вересня 1937 р. Слідчі
справи були поставлені «на потік», тобто замість їх
розгляду надсилалися списки (альбоми) на осіб, що
підлягали репресіям, у яких місцеві органи коротко
викладали суть справи, вказували статтю, за якою
проходив заарештований.
Через місяць після створення області управління
НКВС в Житомирській області в альбомному порядку
направило матеріали на 100 чол. згідно вимог наказу
№00439. За період з 26 жовтня 1937 р. до 10 січня 1938 р.
було направлено в НКВС СРСР матеріали по 23 альбомам
по відношенню 1647 чол. Нарком внутрішніх справ СРСР
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і Прокурор СРСР вирішили наступним чином: 1467 чол.
підлягають розстрілу, а 180 – ув’язненню у виправних
трудових таборах на різні терміни. Слід зазначити, що хоч
наказ НКВС №00439 стосувався німців, однак в управлінні
НКВС області вирішили по іншому, у загальну кількість
1647 осіб було внесено людей інших національностей
(в т.ч. українців, поляків, євреїв, росіян, чехів, хорватів,
молдаван, татар). Відомості по цим репресіям подані в
таблиці 1 (укладачі О. Суліменко та С. Тіміряєв, 2015 р.).
Як видно з таблиці, у стислі терміни органи НКВС
знищили масу людей. Для прикладу «оперативності»
їхньої роботи можна подати телеграму наказів про
розстріл перших «німців–ворогів». 26 жовтня 1937 р. до
Москви за підписом начальника обласного управління
НКВС Якушева було направлено альбом (список) на
100 чол. 29 жовтня до Житомирського управління НКВС
надійшло розпорядження негайно по відношенню до
всіх 100 чол. застосувати ВМП – розстріл.
Варто відмітити, що виконання вироків переважно
відбувалося в приміщенні Житомирського обласного
управління НКВС. Трупи вбитих (інколи звірячим
способом, багнетами) ховали таємно в різних місцях
Житомира, а також за його межами. Також розстріли
відбувалися і в Бердичеві, але значно менше.
Підкреслимо тенденцію: кількість репресованих
німців швидко зростала, що було наслідком «методів»
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дізнання органів НКВС, зокрема вони використовували
так звані «конференції». Їх суть полягала у тому, що під
час допиту одного з підозрюваних забивали до смерті
в присутності 10–15 людей. Відповідно, залякані люди
починали давати свідчення на інших і оберти репресій
ще дужче розкручувалися.
В цей період органи НКВС почали фабрикувати
«справи», в яких фігурували представники німецької
інтелігенції. Яскравим прикладом цього стала фальсифікована кримінальна справа «викриття» і ліквідації в 1938 р.
житомирським
облуправлінням
НКВС
«Волинського
фашистського центру» [6].
Слідством було «встановлено», що ця організація
була підконтрольна німецькому Генеральному штабу.
За різними даними «центр» був створений в період
громадянської війни і організаційно сформувався в
1923–1924 рр. і його склад постійно змінювався. До нього
входили пастори Г. Уллє, Е. Домрес, пізніше керівники
Пулинського району Остер (секретар райпарткому); Кауль
(голова райвиконкому); Міллер (редактор райгазети).
На час викриття «центр» очолювали представник
фашистської організації «Аусланддойче» Е. Енслен,
лікарі О. Найман, В. Гінце, Е. Вейкерт, Ю. Дорн.
Згідно версії НКВС, головним завданням «центру»
було створення на території області штурмових
фашистських загонів, які у випадку війни з Німеччиною
повинні були діяти в тилу Червоної Армії. Згідно версії
слідства на території п’ятнадцяти районів області, а саме:
Житомирському, Бердичівському, Червоноармійському,
Малинському, Ємільчинському та ін. діяла широко
розгалужена
німецька
фашистська
військово–
повстанська організація, якою керував «Волинський
фашистський центр».
Таблиця 2
Німецько–фашистська воєнно–повстанська
організація очолювана «Волинським фашистським
центром» у м. Житомирі
Назва району

Загальна
кількість

Назва села та кількість
чл. організації

м. Житомир

74

Житомирський

85

с. Садки – 42, Бондарці
– 20, с. Березівка – 10

Коростенський

13

кол. Горщик і Мойсіївка

Червоноармійський

47

кол. Цвітянка і Бураківка

Черняхівський

9

кол.Олександрівка – 7

Вол.–Волинський

17

кол. Горщик –7

Базарський

7

кол. Велику Кліщі – 6

Малинський

15

Городниця

8

Ємільчинський

19

Андрушівський

16

інші

39

Всього

351

34

кол. Косяк – 10

Гілея

Він, на думку «органів», планував проводити біомікродиверсії – зараження мікробами дизентерії,
черевного тифу й туберкульозу питної води та продуктів
харчування. На час бойових дій готувались диверсійні
акти на залізницях, підприємствах оборонного значення,
електростанціях тощо. По цій справі було заарештовано
351 чоловік. (див. табл. 2; укладачі О. Суліменко та
С. Тіміряєв, 2015 р.).
За національним складом – німців – 296; українців –
29; поляків – 24; росіян – 1; по спеціальностях: лікарів
– 3; вчителів – 9; службовців – 18; робітників – 149;
колгоспників – 139; кустарів – 12; без визначених занять
– 18; одноосібників – 3. Всі вони постановою особливої
трійки при УНКВС по Житомирській області 20 вересня
1938 р. були засуджені до розстрілу. Військовий трибунал
ПрикВО 25 листопада 1958 р. постанову «трійки» при
УНКВС по Житомирській області від 20 вересня 1938 р.
відмінив за відсутністю в діях засуджених складу
злочину [7].
Слід зазначити, що крім суто німецьких
«фашистських» організацій, на Житомирщині діяли
і змішані, тобто з представників інших національних
меншин, зокрема поляків. Так, наприклад, Бердичівським
РВ НКВС була викрита й ліквідована у 1937 р. польсько–
німецька контрреволюційна шпигунська повстанська
організація, створена у 1928–1929 рр. ксьондзем
Романівського костелу А. М. Лепчицьким. До неї
входило 26 чол. (21 поляк і 5 німців). Звинувачення було
сфабриковане в Бердичівському МВ НКВС 2 грудня
1937 р. і включене в альбомному порядку до розгляду
в НКВС СРСР. Згідно постанови наркома внутрішніх
справ СРСР і прокурора СРСР наказом від 23 грудня
1937 р. всі вони були розстріляні 6 січня 1938 р. в
Бердичеві. Військовим трибуналом ПрикВО від 7 серпня
1959 р. засуджених було реабілітовано за відсутністю
складу злочину [8].
Про «широко розгалужену мережу шпигунських
організацій» в окремих селах Червоноармійського,
Дзержинського, Новоград–Волинського районів можна
прослідкувати за таблицею 3 (укладачі О. Суліменко та
С. Тіміряєв, 2015 р.).
Таблиця свідчить, що порівняно велику кількість
«шпигунських організацій» ограни НКВС виявляли
в Червоноармійському районі, який на той час був
прикордонним.
Репресії проти німців значно посилились після
постанови політбюро ЦК ВКП(б) №1164/22 від 15
вересня 1938 р. і наказу НКВС СРСР №00606 від 17
вересня 1938 р. згідно якого рішення нерозглянутих
слідчих справ по «контрреволюційних національних
елементах» передавалось на розгляд особливих трійок
на місцях. Після наради в НКВС УРСР начальник
УНКВС по Житомирській області В’яткін відразу ж
створює «трійку» при УНКВС і в прискореному порядку
розглядає справи по контрреволюційним організаціям.
Темпи «роботи» цієї «трійки» стосовно німців були
жахливими. 20 вересня 1938 р. було здійснено 296
вироків, 21 вересня – 389; 22 вересня – 227; до кінця
вересня було оголошено в цілому 953 вироки, в
основному розстрільні (ВМП).
4 листопада цього ж року роботу «трійок» було
припинено і на Житомирщині, як і по всій країні,
репресії пішли на спад. Слід зазначити, що репресій
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Таблиця 3
«Шпигунські» організації, викриті НКВС
на території окремих прикордонних районів Житомирської області
№
п/п

Назва організації

Накази

Назва села та району

Кількість
репресованих

№
справи

с. Ягодинка Володар–
Волинський

5–ВМП

11292–п

7–ВМП

9510–п

11 чол.,
з них 5 німці

9418–п

15 чол.
13 до ВМП

7073–п

1

Німецьке контрреволюційне
націоналістичне угрупування

№16 від 29.10.1937 р.
«Двійка»

2

Антирадянська діяльність на
користь іноземної держави

№130 від 18.10.1937 р. кол. Габрівка
«Двійка»
Червоноармійський

3

Диверсійно–шпигунська
повстанська організація

№289 від 9.11.1937 р.
«Двійка»

4

Контрреволюційна фашистько–
диверсійна шпигунська
організація; в різних селах
Новоград–Волинського району

5

Контрреволюційно–
націоналістична фашистсько–
розвідувальна група на
території Червоноармійського
району.

№49 від 19.11.1937 р.
«Двійка»

с. Мартинівка
Червоноармійський

6 чол.
5–німці

17870–п

6

Німецька контрреволюційно–
фашистська повстанська
шпигунська, створена по
завданню німецького консула
в Києві.

№73 від 6.12.1937 р.

с. Сульжинівка
Дзержинський

17 чол.
15–німці

8204–п

7

Контрреволюційна група в селі

№77 від 10.12.1937 р.
«Двійка»

с. Неборовка
Червоноармійський

4

9842–п

8

Контрреволюційна група,
створена по завданню
німецького консульства в селі

№86 від 13.12.1937 р.
«Двійка»

с. Сульжинівка
Дзержинський

34

8914–п

9

Диверсійно–шпигунська
фашистська повстанська
організація

№86 від 13.12.1937 р.
«Двійка»

кол. Нейгейм
Червоноармійський

13

11801–п

Всього

125

«Трійка» КОУ
від 9.08.1937 р.

кол. Соколов
Червоноармійський

Новоград–
Волинський

Таблиця 4
За виявленими на цей час даними німці–трудопоселенці, виселені в 1935 р. на ББК
(Бєломоробалтійський комбінат) НКВС в Карелію з Житомирщини

№
п/п

1937

Засуджені органами

1938

1939

Всього

ВМП

ВТТ

ВМП

ВТТ

ВМП

ВТТ

ВМП

ВТТ

1

«Трійка» при УНКВС та КАРСР

61

–

74

14

–

–

135

14

2

НКВС і прокурор СРСР

–

–

4

–

–

–

4

–

3

Особлива «трійка» УНКВС по
Ленінградській області

10

6

–

–

–

–

10

6

4

Особлива нарада при НКВС СРСР

–

1

–

1

–

2

–

4

Всього

71

7

78

15

–

2

149

24
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не уникли керівники НКВС, зокрема у 1939–1940 рр.
військовим трибуналом військ НКВС Київського округу
до вищої міри покарання – розстрілу, були засуджені:
начальник УНКВС Житомирської області Г. В’яткін,
його заступники Лук’янов, Гришин, начальник 3–го
відділу Манько і Малука за порушення законності при
розслідуванні справ у 1937–1938 рр. [9].
Окремо слід згадати німців, які фактично були
репресовані двічі. Це категорія «спецпоселенці», тобто це
ті німці, які в січні 1935 р. разом з сім’ями були виселені
в Карелію і були взяті на облік як «трудопоселенці». Цих
німців також чекала трагічна доля (див. таблицю 4).
Дані таблиці свідчать, що всього було розстріляно
149 чол. з них в сумнозвісному урочищі Сандормох
Медвежегірського району – 123 чол. Безумовно, доля
двічі засуджених була трагічною, оскільки багато з
них загинули від непосильної праці, суворого клімату,
епідемій, хвороб тощо.
Оскільки, як відомо, репресії торкнулись всіх
прошарків німецького населення, не можна не згадати й
вчителів. У ті трагічні роки було засуджено 92 вчителя, з
них до ВМП – 49, інші були ув’язнені на різноманітні терміни [9].
Слід зазначити, що від репресій постраждали
досить відомі на той час люди. Зокрема це стосується
батька всесвітньо відомого піаніста Святослава
Ріхтера Теофіла. Теофіл Данилович Ріхтер народився в
Житомирі в 1872 р. в сім’ї музичного майстра. Багато
його родичів загинуло за рідну Росію. Теофіл Ріхтер
закінчив Віденську консерваторію, потім повернувся до
Житомира і почав працювати в музичному училищі (в
1915 р. народився син Святослав).
В 1916 р. сім’я Ріхтерів переїхала до Одеси, в якій він
був заарештований по сфабрикованій справі. В серпні
1941 р. засуджений до розстрілу. 10 серпня 1961 р.
Т. Д. Ріхтер був реабілітований в зв’язку з відсутністю
складу злочину.
Одним з відомих репресованих німців був краєзнавець, літератор Самуїл Нікель, уродженець колонії
Андріївка Житомирського повіту, нині с. Сонячне на
околиці Житомира. У 1935 р. вийшла його ґрунтовна
краєзнавча робота, присвячена історії німецьких
поселень на Волині «Die Deutschen in Wolhynien»
(«Німці на Волині») [10, с. 14–15]. Доля С. Нікеля, як і
багатьох його земляків–німців, була трагічною.
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Участь селян у наданні допомоги
радянським воїнам на окупованій території
України в 1941–1944 рр.
Вивчається питання щодо надання українським селянством допомоги
радянським військовополоненим, які потрапили до німецького полону, умови
утримання їх у концтаборах, посильна допомога полоненим, піклування про
поранених, хворих.
Ключові слова: Україна, українські селяни, військовополонені, сталінізм,
окупаційний режим, концтабори.

Проблема участі українського народу у Другій
світовій війні не знайшла свого належного об’єктивного
висвітлення й сьогодні. Варто зазначити, що й нині
існують полярні оцінки, як початкового періоду війни,
перебігу подій і явищ, що відбувалися на українських
теренах, так і кінцевих наслідків німецько–радянського
збройного протистояння. Окремі політичні сили
прагнуть нав’язати своє бачення, концепти, ідеї, погляди,
на події і явища, повернутись та навернути інших
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до оцінок воєнних подій компартійними ідеологами
радянської доби, коли домінувала «єдиноправильна»
концепція війни, започаткована сталінським режимом.
Ця концепція з незначними ідеологічними змінами
існувала аж до розвалу радянської імперії.
Становище українського селянства в умовах окупаційного режиму не знайшло достатнього висвітлення як у
радянській так і сучасній вітчизняній історіографії. Якщо
в початковий період війни селяни, переважно, сприймали
німців як своїх визволителів, пам’ятаючи геноцид влади
1932–1933 рр., то згодом вони розчарувалися в «новому
порядку» окупантів. Варто зазначити, що німецько–
радянська війна не змінила сутність сталінського
тоталітарного режиму у ставленні до українського
народу, особливо непокірних селян. Згодом селяни
чинили опір ворогу всупереч твердженням сталінських
ідеологів про те, що його організувала комуністична
партія. Партія тільки намагалася перехопити ініціативу
в керівництві партизанським рухом, саботажем,
підпільною боротьбою, зокрема й селян, які виступили
проти військової, економічної та ідеологічної політики
нацистських окупантів [47, с. 196].
У даному контексті особливо важливо показати роль
і місце сільського населення у врятуванні й наданні
допомоги радянським військовополоненим. Селяни із
співчуттям, жалем, характерним українцям, загалом
сприйняли їх горе, відчай, виснаження від голоду,
холоду, поранень, смерть.
Важливо на наш погляд, хоча б ретроспективно
торкнутися питання про становище українського
селянства в довоєнні роки, його прагнення вистояти,
вижити за умов сталінського тоталітарного режиму,
репресій, переслідувань, ув’язнень, виселення з рідних
місць проживання.
Колективізація, започаткована у селі провідниками
більшовицької партії, свідчила про антинародний
характер політики влади і командно–адміністративного
насилля над селянами. Вищі компартійні й радянські
органи: ЦК і Політбюро ВКП(б), Раднарком СРСР
приймали численні поверхові й беззмістовні декрети,
постанови, рішення, по сільському господарству, що
нічого не вирішували, означали лише пошук нових форм
і важелів щодо закріпачення селянства, руйнування
ефективних методів господарювання, наруги над його
правами.
Жахливий сталінський централізм пронизаний
насиллям паралізував ініціативу, творчість, вів до
стагнації економіки і суспільно–політичної думки.
Тиран Сталін вважав, що найважливіше розвивати
промисловість, а сільське господарство, виробництво
споживчих товарів для народу це другорядний чинник.
Селяни загнані примусово в колгоспи й позбавлені
стимулів для праці, як і усіх громадянських прав,
працювали майже без оплати, лише під загрозою масових
жорстоких репресій, покарань, депортацій, примусового
вироблення мінімуму трудоднів, нечуваного за змістом
і розмірами оподаткування натуральними і грошовими
податками. Влада, щоб позбавити їх джерел для
забезпечення продуктами харчування і примусити
працювати в колгоспах, скоротила площу присадибних
ділянок, залучала до виконання трудової повинності
на промислових підприємствах, будівельних об’єктах.
Колгоспники були безправними кріпаками, які не мали
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можливості протестувати, або щось змінити. Увесь
врожай вилучався за символічно низьку плату. Правління
колгоспів – вищий орган колективного керівництва –
нічого не вирішувало, зверху спускалися вказівки щодо
усіх процесів сільськогосподарського виробництва,
від посівної до збиральної кампаній, здачу врожаю до
колгоспних комор, з наступним вивезенням його на
державні склади.
Цілком очевидно, що увесь промисловий комплекс і
також сільське господарство трималися на величезному
напруженні сил народу, самовідданості мільйонів
трудівників, й особливо селян. Усі чекали покращення
умов життя, на «світле майбутнє». Всупереч сталінській
сентенції: «Жити стало краще, жити стало веселіше» [5,
с. 279–273], становище селян в Україні було надзвичайно
тяжким і нестерпним.
«Вождь народів» вважав, що насилля, особливо
щодо «дрібно буржуазних елементів» – селян, є
важливим чинником соціалістичного будівництва.
Згідно сталінських законів, селянин не мав паспорта
і права за своїм бажанням покинути село. Критика
влади, невдоволення життям могли коштувати свободи,
а то й життя. Сталінські концтабори не пустували.
Утвердження тоталітаризму сприяло посиленню
діяльності каральних органів, непомірному розширенню
їх прав і повноважень. Вони творили правосуддя в угоду
сталінській диктатурі, що привело до десятків мільйонів
невиправданих жертв.
Радянська влада замість кооперування сільського
господарства, згідно рекомендацій учених, запровадила
жорстокі методи, насилля й пограбування, що викликало
незадоволення селян. Протести сільського населення
викликали непомірні, примусові хлібозаготівлі й плани
здачі натуральних податків хліба, м’яса, масла, молока,
яєць, шерсті, шкіри, оподаткування житла, плодових
дерев присадибної ділянки тощо. Сільське господарство
за сталінського режиму набрало феодальних, примусових
рис, селяни перетворилися на кріпаків, життя яких стало
тяжчим, ніж за самодержавних форм правління. Вони
були рабами так званого соціалізму в СРСР [47, с. 112].
У Сталіна, його поплічників були вагомі причини не
тільки не довіряти, а й ненавидіти українське селянство.
Україна, фактично у період становлення радянської
влади і до початку війни, була охоплена хвилею
селянських протестів, бунтів і повстань. Колективізоване
селянство, як свідчать архівні документи, а також і праці
написані на їх основі, не сприйняло «соціалістичних
перетворень», саботувало працю на полях, за яку майже
нічого не отримувало. Селянські повстання проти
колективізації, визнав Сталін у 1937 р. на березневому
пленумі ЦК ВКП(б), поставили під загрозу існування,
радянської влади. Це був один із найнебезпечніших
періодів у діяльності комуністичної партії.
Сталін, партійні ідеологи, влада всю провину
за провали у сільському господарстві переклали на
«ворогів народу», зокрема так званих куркулів, яких було
винищено ще в перші роки політики воєнного комунізму.
Уся сила репресивного режиму впала на голови простих
українських селян, які не сприйняли ідею колективного
господарювання, а прагнули господарювати на власних
земельних наділах. Вони зазнали переслідувань,
депортацій, ув’язнень у сталінських концтаборах Сибіру,
Колими, Соловків, Казахстану.
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Організований владою Голодомор–геноцид українського народу1932–1933 рр., що призвів до голодної
смерті до 8–10 млн. українців, став страшною помстою
селянам за непокору сталінському тоталітарному
режиму.
Колективізація зруйнувала економічні підвалини
приватновласницьких селянських господарств. Колгоспи стали своєрідними резерваціями для селян,
експериментальним полем сталінської «модернізації»
сільськогосподарського виробництва, а безправний
селянин – її заручником і жертвою, – зазначають автори
колективної праці з історії українського селянства [1, с.
211]. Українських селян перетворили на рабсилу зайняту
будівництвом заводів, фабрик, шахт, величезних каналів
тощо. Згідно планів Сталіна, саме вони мали внести
вирішальну частку в індустріалізацію Радянського
Союзу.
На наш погляд, цілком об’єктивно стверджує
американський дослідник Т. Снайдер, що кінцевим
результатом голоду був соціалізм в сталінській
інтерпретації. Він спираючись на документальні
свідчення, зазначає, що багато селян радянської України
сподівалися на іноземне вторгнення, щоб врятуватись
від цього суспільно–політичного ладу.
Безумовно, що українське селянство не могло передбачити наслідків майбутнього вторгнення нацистського
вермахту на територію УРСР, як і СРСР загалом. Однак,
на той час, селяни мріяли, щоб їх захистили від жахливого
сталінського терору. Оскільки сталінська пропаганда
впродовж багатьох років твердила, що Польща планувала
напад і анексію України, то селяни вірили, що ця
пропаганда була правдивою. Коли ж Польща і СРСР у
липні 1932 р. підписали договір про ненапад, ці сподівання
рухнули. З цього часу селяни могли сподіватися тільки на
німецьке вторгнення [41, с. 86].
У свою чергу фюрер Німеччини Гітлер планував
використати українських селян для забезпечення
продовольством німецьке населення. Як зазначає
Т. Снайдер «подібно Сталіну, у фюрера була тенденція
вважати саме Україну геополітичним ресурсом, а її
населення – інструментом обробітку землі», який
можна буде викинути після його використання. У
планах завоювання СРСР передбачалося захоплення
сільськогосподарських земель, знищення усіх, хто
на них працював і заселення їх німцями. Натомість
нацистські політичні керівники вважали, що необхідно
тимчасово зберегти колгоспи для вирощування
сільськогосподарської продукції. Наприкінці 1940
– початку 1941 рр. 90% продуктових поставок з
Радянського Союзу до Німеччини здійснювались з УРСР.
Для Сталіна володіння Україною було передумовою і
доказом тріумфу його версії соціалізму [41, с.217].
Гітлер мріяв про родючий українських чорнозем,
вважаючи, що німці візьмуть з української землі більше
ніш більшовики. Міністр народної освіти і пропаганди
Німеччини Й. Геббельс у своєму щоденнику 16 червня
1941 р. занотовував розмову з Гітлером. Зокрема
останній поділився з ним думкою про те, що напад на
СРСР відбудеться як тільки закінчиться зосередження
й розгортання війська і дозріє врожай, більша частина
якого дістанеться нам [7, c. 301].
Снайдер зауважує, що «продукти з України були
такими ж важливими для нацистського бачення
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східної імперії, як і для сталінського – захист цілісності Радянського Союзу. Українська «фортеця»
Сталіна була українською «житницею» Гітлера».
Генералітет вермахта, на основі висновків науковців,
у серпні 1940 р. дійшли згоди в тому, що з точки зору
високопродуктивного сільського господарства Україна є
найціннішою частиною Радянського Союзу, а Державний
секретар Г. Бакке, відповідальний за продовольство в
чотирирічному плані економічного розвитку Німеччини
на основі підрахунків, у січні 1941 р. повідомив Гітлеру,
що окупація України звільнить рейх від усіх економічних
проблем. Останній запевнив своє оточення, в тому,
що українські сільськогосподарські ресурси будуть
гарантією того, що німецький народ не буде голодувати,
як це було у Велику війну [41, c. 217].
Напередодні німецько–радянської війни німецькими
фахівцями був розроблений «План голоду», згідно
якого продовольство із СРСР, особливо з України
мало розподілятися з початку німецьким солдатам і
населенню, залишки мешканцям окупованих міст, а
вже в останню чергу військовополоненим. Поставки
продовольства з Німеччина були майже призупинені,
а Г. Герінг видав розпорядження, згідно якого солдати
вермахту мали харчуватися за рахунок селян. Фактично
офіційно не було передбачено будь–якого забезпечення
продовольством, елементарним житлом, медичною
допомогою військовополонених. Пайок для них був
нижче рівня виживання, але здебільшого його не
видавали. У таборах бранці їли все, що тільки могли
знайти: траву, кору, листя. Є дані про випадки канібалізму,
що німецькі провідники трактували як нижчий рівень
радянської цивілізації [41, c. 237].
Однак, як показали реалії, обмежена кількість
продовольства, що виділялося на харчування
радянських полонених, не могло задовольнити дійсних
потреб. Фактично від голодної смерті помирала понад
половина бранців. За даними В. Короля у гітлерівських
концтаборах в Україні, Німеччині й інших країн Європи
загинуло 4 700 тис. Радянських військовополонених [24,
с. 160–161].
На нашу думку важливо з’ясувати питання щодо
причин полону червоноармійців, їх кількості, стан
утримання в німецьких концтаборах, масову загибель. За
даними відомого публіциста, письменника Ю. Фролова
на грудень 1941 р. у ворожому полоні опинилося від 3,6
до 4,2 млн. бійців і командирів [47, с. 193]. Натомість,
дослідники не дійшли згоди щодо чисельності
радянських військовополонених.
Воєнний історик, генерал Д. Волкогонов стверджує, що
з червня 1941 р. до квітня 1945 р. німецькими збройними
силами було полонено 5 млн. 170 тис. воїнів Червоної
армії [5, с. 92]. Американський журналіст В. Шірер,
який до війни працював у Німеччині кореспондентом,
на сторінках своєї праці писав, що у німецькому полоні
перебувало близько 5 млн. 850 тис. радянських бійців
і командирів. Вони перевищували за чисельністю усіх
решту військовополонених разом узятих і вижити їм
було найважче [52, с. 342]. Найбільш достовірними, на
нашу думку є підрахунки відомого вітчизняного історика
В. Короля, який наполягає, що до ворожого полону
потрапило 6 300 тис. чоловік [24, с. 6, 64].
Про величезну кількість радянських воїнів і
причини їх німецького полону не йшлося в офіційних
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державних документах, а тим більше об’єктивно не
вивчалося це питання в історичних працях аж до
горбачовської перебудови. Завдяки дослідникам, яким
вдалось опрацювати матеріали закритих архівів, працям
зарубіжних вчених почала вимальовуватись реальна
картина проблеми. Генерал Д. Волкогонов, вивчаючи
питання полону величезної кількості червоноармійців
в роки війни, зазначає, що це трапилось через
бездарність верховного командування, втрату Сталіним,
Генеральним штабом, штабами фронтів і армій важелів
управління збройними силами внаслідок могутнього
удару німецького вермахту. Тиран проігнорував десятки
повідомлень про підготовку Гітлером нападу на СРСР, не
підготував країну до війни. На фронтах у перші дні війни
панував повний безлад і хаос, але в Ставці Верховного
головного командування цього не знали. Звідтіля
надходили все нові й нові накази, які відставали від
стрімко змінюваної обстановки на фронтах. Дізнавшись
про катастрофічні втрати збройних сил, Сталіна, за
словами Д. Волкогонова, охопив «паралізуючий шок…
Розгубленість, психологічна криза політичного лідера
певною мірою передавалася і вищому воєнному органу
управління. Суперечливі, плутані, а часто поверхові
директиви і розпорядження Ставки свідчили про це»
«Вождь» не міг прийти до тями від переляку. Дослідник
об’єктивно зазначає, що проблема полону стала не
тільки справою «свідчення сили», а також проблемою
політичною і моральною [5, с. 19, 90].
За даними Ю. Фролова 1,5 млн. червоноармійців
перейшли до німців зі зброєю в руках. Окремі військові
частини це робили під музику полкових і дивізійних
оркестрів, що підтверджено спогадами німецьких
солдатів і офіцерів, які вціліли після війни. Лише
за півтора місяці з початку війни свідомо перебігли
до противника 1 млн. червоноармійців. Ще 2 млн.
військових здалися в полон у паніці або від розгубленості,
кинувши зброю: гвинтівки, автомати, інше озброєння і
техніку, зокрема танки і літаки. Інші 500 тис. воїнів були
захоплені в полон за різних обставин [47, с. 193].
Деморалізацію особового складу підрозділів
Червоної армії також спричинила діяльність спеціальних
агітаційно–пропагандистських органів нацистів, які
поширювали інформацію про злочини «злодія і тирана
Сталіна» і «доброго демократичного Гітлера». Відомо,
що з початку війни відомство Г. Геббельса підготували
і розповсюдили на позиціях радянських військ з літаків
сотні тисяч листівок, де закликали червоноармійців
здаватися в полон і їм буде гарантоване комфортне
життя, звільнення від сталінської тиранії народів СРСР. Є
чимало свідчень, що внаслідок катастрофічних поразок,
хаосу оточення великої кількості з’єднань, армій і
фронтів Червоної армії, нацистська пропаганда мала
значні успіхи. Чимало бійців і командирів переходили
на бік ворога з листівками, які були перепустками [51,
с. 172].
Велика кількість полонених була очікуваною й
спланованою вермахтом. Проте нацистське керівництво
не збиралося опікуватися ними згідно міжнародних
законів, норм і правил, за якими їх годують, надають
житло, медичну допомогу.
Гітлер та його оточення, порушуючи міжнародні
правові норми, ставилися до радянських військовополонених з небаченою жорстокістю, відхиляючи
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навіть думку про полон солдатів вермахту Червоною
армією і відповідне ставлення до них. Варто зазначити,
що у Сталіна був подібний погляд на це питання: бійці
Червоної армії не повинні були ні відступати, ні здаватися
у ворожий полон живими. Ці настанови випливали із
сталінської наступальної доктрини, що її сповідували
збройні сили СРСР.
Отямившись від тижневого потрясіння у перший
місяць війни Сталін зробився ще жорстокішим і
деспотичним у своїх рішеннях і вимогах. Це можна
розцінювати як помсту диктатора радянському суспільству
за пережитий ним страх. Диктатор, намагаючись
виправдатися за своє бездарне керівництво збройними
силами, непідготовленість й неспроможність військового
командування організувати відсіч ворогу, підписує
постанову Державного Комітету Оборони (ДКО) 16
липня 1941 р. про застосування репресивних, примусових
методів і засобів, зокрема масових розстрілів солдатів
і командного складу за спроби дезертирства, перехід
на бік ворога, за поширення чуток про безграмотних
непрофесійних воєначальників, зраду у вищому
керівництві армією і країною, за «контрреволюційні»
розмови та «розправлятися з ними», як з порушниками
присяги і зрадниками Батьківщини [17, с. 46].
Намагаючись зупинити паніку і безлад, масовий
відступ й дезертирство у Червоній армії, 17 липня 1941 р.
Сталін підписав постанову ДКО «Про перетворення
3–го управління в Особливі відділи, які мали вести
«… рішучу боротьбу зі шпигунством і зрадництвом у
частинах Червоної армії, ліквідовувати дезертирство
безпосередньо у прифронтовій смузі», арешт і розстріл
на місці, а також стежити за «класово–ворожими,
контрреволюційними», «злочинними елементами» та
викривати їх [37, с. 20].
Натомість, непрофесійне, далеке від вироблених
історією війн основних засад тактики і стратегії ведення
воєнних дій «…наших дурноголових генералів, що були
колись унтерами і залишилися…» ними, стверджував
О. Довженко [11, с. 191], жорстокість щодо особового
складу, зокрема солдатів збройних сил, спричинили
лише за місяць німецько–радянської війни сотні
тисяч загиблих і полонених, оточення, дезертирство
й розгром військ Західного, а також трагічні поразки
Південно–Західного фронтів, які чинили опір ворогу на
українських землях.
Морально–політичний і психологічний розлад
солдатів і командного складу Червоної армії тривав і
Сталін підписав спільно з членами ДКО 16 серпня 1941 р.
«Наказ Верховного Головнокомандування Червоної
Армії» за №270, яким «командирів і політпрацівників,
які під час бою зривають знаки розрізнення і здаються в
полон вважати злісними дезертирами…, – розстрілювати
на місці, – …їхні сім’ї заарештовувати як сім’ї порушників присяги і зрадників Батьківщини... А тих, хто
надасть перевагу полону знищувати всіма засобами,
а сім’ї таких червоноармійців позбавляти державної
допомоги» [5, с. 202].
Виконання цього жорстокого, нелюдського за змістом
і наслідками наказу призвело до масових репресій на
фронтах і в тилу, що значно ускладнило морально–
психологічний стан населення, зокрема селянства –
представники якого становили абсолютну більшість
особового складу збройних сил.
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Жорстокість, свавілля і масові розстріли в діючій
армії посилилися після директиви Верховного
Головнокомандувача Сталіна від 12 вересня 1941 р. про
створення у кожній дивізії загороджувальних батальйонів
для «…для допомоги комскладу у встановленні
твердої дисципліни…, припиненні втечі охоплених
панікою військовослужбовців, не зупиняючись перед
застосуванням зброї» [35, с. 74]. Натомість, відступ і
втечу з поля бою деморалізованих, охоплених панікою
військ неможливо було зупинити й піднести бойовий
дух воїнів ні каральними заходами, ні брехливою
комуністичною пропагандою протягом понад 20 років у
процесі будівництва так званого соціалізму. Сталінський
режим вимагав від народів СРСР жертовності, прояву
героїзму й патріотизму, забувши про репресії й
насильство, Голодомори українського народу протягом
1919–1941 рр. понад 15 млн. осіб. Зокрема лише селян
у Голодомор–геноцид 1932–1933 рр. було знищено
щонайменше 10 млн. «…Українці часто покидали
Червону армію… – згадував у мемуарах відомий
югославський вчений М. Джилас, – як тільки німці
займали їхні рідні місця» [10, с. 88]. Вони не вбачали
у німецькій окупаційній владі більшого й страшнішого
ворога ніж у режимі «… комуністів і жидів комісарів,
які…, – зазначалося в одному з німецьких наказів…, –
впродовж 24 років експлуатували робітників і селян…»,
а тепер «… хочуть на ваших багнетах врятувати свої
шкіри і женуть вас на вірну загибель…» [9, с. 299–300].
Червоноармійці – українські й білоруські селяни, а
також з інших територій захоплених ворогом західних
областей не бажали захищати сталінський режим, але й
не переходили на бік німців. Вони знали, що «культурні
німці» живуть набагато заможніше, що у них є приватні
господарства і немає колгоспів, а українська земля палала
у війні розв’язаній двома диктаторами, тому необхідно
було повертатися додому, спасати родини, про які
радянська влада й не думала піклуватися [9, с. 298–301].
ЦК ВКП(б) і РНК СРСР постановою від 29 червня
1941 р. зобов’язав органи влади перед захопленням
ворогом території все «… цінне майно, сировинні і
продовольчі запаси, хліба на полях, які не можливо
вивезти і щоб не були використані противником
мають бути негайно… зруйновані, знищені і спалені»
[42, с. 267]. Сліпу нелюдську жорстокість до своїх
співвітчизників проявив Сталін у наказі від 21 вересня
1941 р. про «руйнування і спалювання до тла» населених
пунктів розташованих на відстані 40–60 км. вглиб від
попереднього краю бойових дій і на 20–30 км. праворуч
і ліворуч від доріг для «… пришвидшення розгрому
ворога і розкладання його армії» [43, с. 19]. На які муки
і страждання залишала влада понад 41,3 млн. українців,
із яких 27,3 млн. були селяни [31, с. 9]. Працівники
сільського господарства становили абсолютну більшість
із 3 185 тис. мобілізованих до діючої армії протягом
другої половини 1941 – першої половини 1942 р. [30,
с. 57]. Жорстокість і ненависть Сталіна до українського
народу, й зокрема селянства, стали основною причиною
найбільших його втрат у війні.
Військова політика Сталіна була малоефективною, а
горя і страждань воїнам, їх сім’ям і загалом громадянам
СРСР завдала багато. Наприкінці 1941 р. німцями було
захоплено в полон 3,3 млн. воїнів, із них у боях за
Україну понад 1 млн. [53, p. 427].
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«На початку 1942 р. українська земля була окупована
ворогом. Понад два мільйони нещасних синів України
блукають у прифронтовій смузі, щоб перейти до нас» –
пише О. Довженко в щоденнику 29 травня 1942 р. [11,
с. 167]. Натомість, ДКО замість того, аби зробити все,
щоб хутчіш кинути їх у бій, об’явив їх державними
злочинцями і відправив у спеціальні табори фільтрації
для «викриття» зрадників, шпигунів, диверсантів,
дезертирів, панікерів, боягузів і їх жорстокого
покарання. Навіть кореспондент фронтової газети, поет
Є. Долматовський – «… типічний зразок холодного,
самозакоханого абсолютно антинародного хлюста…,
витвір
виховання
привілейованих
артековських
комсомольських вундеркіндів…, збирався після війни
розстріляти мільйон українців…» «за зраду». «Боже
мій, – занотовує 26 червня 1942 р. О. Довженко, –
скільки нещастя народу принесли наші тупоголові
воєначальники, і скільки ще принесуть» [11, с. 193, 206].
Відповідні
штаби
головного
командування
вермахта, тилові служби, спеціальні війська неготові
були охороняти, забезпечувати утримання мільйонів
полонених воїнів Червоної армії. Дозрівання урожаю
1941 р. на окупованих територіях змусило керівництво
рейху залучити військовополонених до збору урожаю.
Головнокомандувач групою армій «Південь» 18 липня
1941 р. видав наказ про звільнення солдатів німецької,
латиської, литовської, української національностей,
за умови що вони будуть працювати в сільському
господарстві. Наказом регламентувався порядок
звільнення з таборів: старости сіл мали дати начальству
характеристики полонених і заручитися заявою громади,
що звільнені не будуть займатися антинімецькою
партизанською діяльністю, а працюватимуть на користь
рейху; полонені отримували відпускні документи в
яких вказувався маршрут пересування, термін прибуття
додому; обов’язкова реєстрація в окупаційних органах
влади [38, c. 119].
Командування
сухопутних
військ
вермахту
стурбоване тим, що частина врожаю в Україні не була
зібрана вчасно, 25 грудня 1941 р. наказало штабу
групи армій «Південь» «звільнити військовополонених
української національності» для використання їх на
сільськогосподарських роботах з кількох концтаборів,
що знаходились в зоні контрольованій нею. В наказі
містилися певні обмеження зокрема про те, що
відпускати лише тих, хто вказував конкретне місце
проживання їх родичів і що вони за них ручаються.
Звільнення окупаційною владою певної кількості
радянських військовополонених із жахливих концтаборів
врятувало їм життя. Вони повернулися до своїх сімей,
працювали в сільському господарстві, на переробних
підприємствах, забезпечуючи себе продовольством,
одягом, взуттям. Поранені й хворі за допомогою селян
ставали на ноги, включалися у виробничі процеси.
Чимало їх під впливом переможних дій Червоної армії
вели підпільну боротьбу, воювали у партизанських
загонах.
Селяни прагнули будь–якою ціною звільнити своїх
рідних, сусідів, односельчан з концтаборів, свідчили за
тих, кого й не знали, шукали допомоги в окупаційних
органів влади, у складі яких працювали місцеві люди.
Одним із найважливіших питань, від вирішення
якого залежало виживання військовополонених, було
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забезпечення їх продуктами харчування. Варто лише
нагадати що нацисти взяли на озброєння ефективний
засіб знищення радянських бранців голодом, зокрема
для подолання опору, протестів збоку останніх.
Американський журналіст У. Ширрер писав, що
німецька армія не могла приділяти належної уваги
величезній кількості взятих у полон червоноармійців,
натомість командування і не вживало на цей рахунок
жодних зусиль. За його даними, два мільйони
військовополонених загинуло в німецькі в неволі від
голоду, холоду, хвороб. Їх зумисно морили голодом,
залишивши на морозі в люту, сніжну зиму 1941–1942 рр.
[52, c. 342–343].
Після захоплення в полон майже всього особового
складу Південно–Західного фронту разом з госпіталями
і лазаретами, на полях боїв залишилися десятки тисяч
поранених бійців і командирів. У вересні 1941 р. селяни
Кучакового Бориспільського району Київської області
винесли з оборонних боїв під Києвом близько 500 тяжко
поранених бійців і командирів. Зокрема, В. Дворник,
О. Лукаш, Г. Лукаш, І. Гладченко, Г. Литвиненко,
О. Літус та багато інших під керівництвом директора
місцевої школи О. Білика власним і колгоспним
гужовим транспортом дві доби перевозили поранених
до сіл і розподілили їх серед колгоспників. У своєрідний
госпіталь були перетворені три шкільні будівлі та
інші громадські приміщення. Завідувачка сільським
медпунктом фельдшер Е. Горунович організувала з
жінок і дівчат сандружину, яка допомагала військовим
медикам у лікуванні й догляді поранених. Селяни
Кучакового й навколишніх Артемівки, Сушівки,
Лебедина, Малої Стариці забезпечували їх продуктами
харчування, переховували від окупантів, а після
одужання переправляли за лінію фронту і в партизанські
загони. У 1985 р. село Кучакове за порятунок поранених
червоноармійців і командирів напередодні 40–річчя
перемоги було нагороджено Почесною грамотою
Президії Верховної Ради УРСР [33, c. 201].
Мешканці с. Борки Остерського (нині Козелецького)
району Чернігівщини після відступу радянських військ
винесли з поля боїв 14 поранених воїнів, розмістили
їх у своїх домівках, лікували, харчували, переправляли
до партизанських загонів. Селяни передали партизанам
за період ворожої окупації 40 коней, 300 ц. хліба, 50 ц.
м’яса, інших продуктів. У партизанських загонах
воювали з ворогом 20 мешканців села [50, c. 218].
Селяни Стовпяг Переяславського району Київщини,
згадує Д. Хмельницький, надавали допомогу полоненим
гнаних окупантами до Київських концтаборів,
військовим, які пробиралися до лінії фронту. Останніх
приймали на ночівлю, давали цивільний одяг, харчі на
дорогу. Сільські старости й поліцаї не наважувались
видавати селян, хоча знали що за надання допомоги
військовим, німцями встановлене покарання – розстріл.
Восени 1941 р. в селі у будівлі свинарної ферми
колгоспу окупанти влаштували тимчасовий табір для
200 військовополонених, багато з яких були поранені й
хворі. Селяни всупереч забороні, допомагали їм харчами,
одягом, ліками. Половина бранців померла від тифу,
решту німці переправили до Дарницького концтабору.
Окремі військові, які уникнули полону, осідали в селах,
допомагали селянам в сільськогосподарських роботах та
кустарних промислах [48, c. 43].
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Справжня трагедія розігралася в південно–східних
областях України, де війська Південного фронту
чинили опір ворогу. Внаслідок поразок в оточення
потрапило сотні тисяч воїнів. Десятки тисяч їх були
поранені, хворі, голодні, виснажені. Письменник,
військовий кореспондент Є. Долматовський, який теж
потрапив у німецький полон в Новопразькому районі
на Кіровоградщині, залишив свідчення про ті жахливі
події. Селяни Підвисоцького, Кам’янки, Копенкуватого,
Небелівки, Тернівки та інших сіл взяли під свою опіку
і захист від ворога тисячі поранених і хворих воїнів.
Вони готували всілякі відвари для лікування поранених і
хворих дизентерією, приносили продукти харчування. У
сільському клубі Підвисоцького військові облаштували
госпіталь, а селяни навколишніх сіл надавали посильну
допомогу близько 2200 пораненим. 7 серпня 1941 р. до
клубу увірвалися окупанти, які почали знущатися над
пораненими, виявляти комісарів, офіцерів, євреїв. На
їх захист став військовий лікар 3–го рангу Танцюра,
вдаривши одного з німецьких солдатів, його тут же
розстріляли [12, с. 207]. Навіть за такої ситуації, згадує
військовий лікар 44 дивізії Г. Угров, яка потрапила в
оточення, жінки Підвисоцького йшли до госпіталю
з продуктами харчування, водою в глечиках і відрах.
Німецькі охоронці відганяли їх, б’ючи прикладами.
Колону кілька тисяч полонених було доправлено
пішки до сумнозвісного концтабору «Уманська яма»,
який був розташований у глиняному кар’єрі цегельного
заводу. Важко поранених вбивали. Впродовж усього
шляху з Кіровоградщини до концтабору селяни
супроводжували полонених, намагалися підтримати
харчами виснажених, знесилених, поранених, голодних,
хворих, роздягнених, босих. Вони ставили на узбіччі
відра, бідони, діжки з водою, сало, м’ясо, масло, варену
картоплю, все що мали. Німецький конвой перешкоджав
брати харчі, перевертав посудини з водою, розкидав,
топтав продукти, безладно стріляв, однак люди не
розходилися. Селяни все прибували з навколишніх
районів, шукали своїх, сподівалися хоч щось дізнатися
про рідних: чоловіків, батьків, синів, братів. В
«Уманській ямі» ворог утримував понад 30 тис. бійців і
командирів, багато було поранено, хворих без медичної
допомоги, усі вони були виснажені довгим переходом,
голодні й холодні [12, с. 159, 161].
Полонених розміщали на птахофабриці й території
цегляного заводу просто неба. Німці не тільки
прогодувати не могли, а й не хотіли і не знали де
розмістити їх, згадував бранець А. Патронніков. І тоді
їх силоміць заганяли в кар’єр, де раніше брали глину.
На дні кар’єру залишались калюжі після дощу. Нещасні
кидались до води, падали і вмирали в калюжах, не маючи
сил вибратись з них [40, с. 308].
У жахливих умовах перебували полонені концтабору
поряд з парком Софіївка, серед яких чимало було
поранених. Німці не заходили до них, боялися – це був ад:
медикаментів і перев’язувальних матеріалів не було, на
тисячу чоловік один стерильний бинт в день, кров, гній,
на підлозі під ногами тріщали воші. За листопад і грудень
1941 р. із 2317 чоловік померло 948. Завдяки допомозі
місцевого населення деякій частині полонених вдалося
вижити, – згадував полонений лікар Г. Уваров [12, с. 211].
Влітку 1941 р. у боях за Донбас чимало бійців і
командирів Червоної армії залишилося в тилу німецьких
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військ. Селянка хутора Федорівка Харцизського району
Сталінської області. Ф. Мясищева та її онука Н. Сопко
організували групу жінок, які збирали продукти
харчування, готували і передавали їжу військовополоненим
Іловайського концтабору. Підкуповуючи охорону, що
складалася із словаків, вони допомогли втечі з полону
понад 100 воїнам. Мясищева залучила до підпільної
діяльності головного лікаря Іловайської лікарні Т. Тріля,
який обладнав у лікарні спеціальне тифозне відділення,
де полоненим надавали медичну допомогу, забезпечували
підробленими документами і переправляли через лінію
фронту [8, с. 129].
Мешканець с. Бойове Волновахського району
Сталінської області М. Марковський переховував поранених бійців П. Бабича, Д. Охрименка, А. Телегіна.
Він діставав їм медикаменти, з допомогою селян
забезпечував продуктами харчування, одягом, взуттям
тощо. Після одужання червоноармійці перейшли лінію
фронту, у складі регулярних військ брали участь в боях з
німецькими загарбниками [21, с. 227].
У своєрідні підпільні лазарети перетворилися
будинки селян Олександрівки Сталінської області.
Молоді мешканки села А. Івченко, Е. Щербак,
Корольова, Н. Рашевська, М. Мартинова, Є. Ісаєва
винесли з полів боїв, перевезли і розмістили в хатах
комісара полку Ф. Козенюка і 20 поранених бійців й
командирів. Вони ділилися з ними мізерними запасами
продовольства, збирали перев’язувальні матеріали,
доглядали поранених. Після одужання воїни переходили
лінію фронту і все своє життя були вдячні селянам за
спасіння їх життя [18, с. 3; 20, с. 131].
Опір ворогу чинили мешканці с. Лозоватки Криворізького району Дніпропетровської області, де гітлерівці
встановили «новий порядок», почали грабувати й
розстрілювати населення. Вони саботували накази
окупантів, надавали допомогу військовополоненим,
годували, лікували, сприяли їх втечі з концтабору,
розташованого в селі. Колгоспниця А. Смільчак, ризикуючи життям переховувала і вилікувала 20 радянських
бійців, за що була нагороджена орденом Вітчизняної
війни 2–го ступеня [19, с. 330]. Трьох поранених
радянських офіцерів врятували, ризикуючи життям,
мешканки селища шахти «Никанор» Перевальського
району області Т. Хорольська і медсестра М. Удоденко.
Вони садовою пилкою без наркозу ампутували руку
офіцеру К. Володимирському, коли у нього почалася
гангрена. Ціною власного життя і життя своїх дітей
М. Бірюкова врятувала 6 воїнів [23, с. 39].
Посильну допомогу воїнам Червоної армії,
які втекли з німецьких таборів і переховувалися у
Голованівському лісі на Одещині, нині Кіровоградська
область, селяни навколишніх сіл. Колгоспник
Красногірки С. Лужанський надав притулок пораненому
офіцеру І. Лісняку, забезпечивши його медикаментами,
продуктами харчування, налагодив зв’язок з партизанами
Ф. Андрусенком і С. Бондаренком та червоноармійцями,
які переховувалися в Голованівському лісі і довколишніх
селах. За його ініціативою був сформований
партизанський загін «Південний», якому місцеві селяни
передавали продовольство, одяг, а також знайдену на
полях боїв зброю, боєприпаси. Мешканці сіл Ємилівка,
Розкішне, Свирневе О. Побережець, Ф. Петренко,
М. Гомонько ремонтували в кузнях пошкоджену зброю.
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Партизани «Південного» зривали плани нацистів
у пограбуванні сільського господарства. У липні
1943 р. вони підірвали потяг на ділянці Межирічка –
Перегонівка, захопили в с. Краснополля склади із зерном
і роздали його селянам [16, с. 90].
У с. Вереміївка Кременчуцького району на Полтавщині в оточення потрапили тисячі бійців і командирів
Червоної армії. Чимало з них було поранено, бійці
страждали без води, їжі, медичної допомоги. Військовий
юрист Л. Силін спільно з селянами облаштував
своєрідний підпільний госпіталь. Понад 300 полонених
до весни 1942 р. знаходилися під опікою місцевих
жителів, отримували необхідну допомогу. Завдяки
мужності старости хутора Пінчуки Козельщанського
району Полтавської області Д. Пінчука, восени 1941 р.
було врятовано життя 232 в’язнів двох Кременчуцьких
концтаборів [40, с. 309].
Червоноармійці П. Сергеєв і О. Дивенпіркст через
багато років по війні згадували про оточення і полон
на Черкащині, про те як окупанти залишили поранених
помирати, а їм на допомогу прийшли селяни із сіл
Золотоніського району. Вони забрали поранених до своїх
хат, годували, лікували як своїх рідних синів. Староста
села М. Хорощун сприяв бійцям організувати підпільну
патріотичну групу, яка дістала радіоприймач, приймала
повідомлення про події на фронті та розповсюджувала
їх
серед
населення,
організовувала
саботаж
сільськогосподарських робіт, здачу продовольства, одягу,
взуття для окупаційних військ [15, с. 59]. Мешканець
с. Ладижінка Уманського району З. Власюк у серпні
1941 р. врятував життя тяжко пораненому командиру
ескадрильї І. Горбунову, літак якого був збитий над
окупованою ворогом території. Подібний подвиг
здійснила селянка М. Зайченко з Високих Батраків
Кіровоградського району. Майже всі жителі села знали
про те, що її родина переховувала і лікувала воїна, але
ніхто не видав патріотів окупантам [22, с. 585].
Селяни Ворошиловградської області з початком
бойових дій надавали допомогу пораненим, хворим
червоноармійцям, які залишилися в тилу після
відступу радянських військ. Восени 1941 р. мешканець
с. Кримське Слов’яносербського району Я. Безкровний
разом із медичними працівниками винесли з поля
бою і переховували поранених червоноармійців.
Він забезпечив їх продовольством, одягом, перев’язувальними матеріалами [14, с. 168].
Тисячі полонених гинули не лише від голоду, хвороб,
виснаження, але й від холоду, знаходячись довгі тижні
і місяці під дощами, снігами, в люті морози. Згідно
наказів вермахту вони не забезпечувалися одягом,
взуттям, постільними речами. Навпаки, з них у першу
чергу німці знімали взуття, теплий одяг, білизну. У штабі
234 піхотного полку 56 дивізії ще до війни 6 червня
1941 р. було видано наказ «Про принципи постачання на
східному просторі», в ньому йшлося про наступне: «На
забезпечення одягом не розраховувати. Тому особливо
важливо знімати з військовополонених придатне взуття,
негайно використовувати увесь придатний одяг, білизну,
шкарпетки та ін.» [34, с. 115].
Про жахливий стан військовополонених йшлося
у доповіді оберквартирмейстера 17 армії групи армій
«Південь» від 25 листопада 1941 р. Захоплені в
полон десятки тисяч червоноармійців працювали на
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обслуговуванні тилу німецьких збройних сил: на ремонті
залізниць, шляхів, будівництві оборонних споруд.
Харчування для них офіційно не було передбачено,
продовольством забезпечувалися за рахунок місцевих
ресурсів. Стан одягу військовополонених незадовільний,
особливо взуття, спідньої білизни майже ні в кого
не було. Внаслідок роботи в холодних умовах сотні
полонених гинули. Померлих і розстріляних ховали
голими, а їх одяг використовувався знову [44, с. 271–
272]. Про масову смертність військовополонених у
полоні свідчить лист інспектора з озброєння в Україні
начальнику озброєння вермахту генералу Г. Томасу від
2 грудня 1941 р., де зазначалося, що житлові умови,
продовольче забезпечення, обмундирування і стан
здоров’я військовополонених незадовільний. Смертність
набрала великих розмірів і можна очікувати, що восени і
взимку 1941–1942 рр. загинуть десятки і сотні полонених
[32, с. 26–26].
У лютому 1943 р. Червона армія розгорнула наступальну операцію за звільнення Донбасу. На полях боїв 8–
го кавалерійського корпусу залишилося немало поранених
бійців і командирів, яких селяни Іванівського району
доправили на лікування в районну лікарню. Працівники
лікарні В. Полякова, В. Щербакова, Л. Арекіна за їх
допомоги докладали зусиль для лікування воїнів. Вони
збирали серед населення продукти харчування, одяг,
медикаменти, паливо [27, с. 151].
У березні радянські війська визволили окремі
райони Ворошиловградщини. Військове командування
звернулося до населення надати допомогу пораненим
бійцям і командирам госпіталю. Понад 300 жінок і молоді
Лозно–Олександрівського району збирали продукти
харчування, годували й доглядали поранених, яких
розмістили в своїх помешканнях, а також приносили
полотна на перев’язувальні матеріали, теплий одяг,
білизну, шкарпетки тощо. Командування військової
частини в листі до місцевої влади зазначало, що
«поранені ніколи не забудуть тієї турботи, яку виявили
селяни, надавши допомогу й врятувавши життя бійцям і
командирам» [13, с. 3].
У лютому частини Червоної армії в районі
Синельникового на Дніпропетровщині, відступаючи
залишили на полі бою багато поранених бійців і
командирів. Місцеві підпільники й селяни організували
порятунок воїнів, розмістили в приміщенні районної
лікарні й хатах, зібрали для них продукти харчування,
медикаменти, одяг. Патріотка Л. Єродіна часто
візком перевозила із с. Зайцеве продукти, зібрані
колгоспниками. Після одужання, підпільники за
можливістю забезпечували їх необхідними документами,
допомагали переходити лінію фронту [49, арк. 84].
У боях за визволення Харківщини на початку
березня 1943 р. брали участь воїни чехословацького
військового формування. Разом з місцевими жителями
вони побудували потужні оборонні рубежі. Мешканки
с. Соколове А. Карелова, Тетяна Глухова, Олексія
Маковецком, Михайла Ільченко та ін. із с. Артюхівка
спільно з чеськими санітарами і лікарями врятували
життя багатьом пораненим. Командир батальйону
Л. Свобода тепло згадував про патріотів, які добровільно
влилися в лави батальйону і мужньо билися з ворогом [45,
с. 54]. Чимало подібних патріотичних вчинків здійснили
селяни в період звільнення тимчасово окупованої
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території Сумщини. Молоді селянки Тростянецького
району Л. Петренко і М. Кравченко впродовж 5
місяців переховували чотирьох радянських танкістів
– Н. Роткова, П. Сидорова, П. Міхєєва і В. Борисова,
військова частина яких потрапила в оточення. Не
дивлячись на смертельну небезпеку, дівчата забезпечили
їх продовольством, одягом, надали медичну допомогу.
Після визволення району патріоткам за їх мужність
радянське командування оголосило подяку [23, с. 38].
У серпні 1943 р. над окупованою територією
України в повітряному бою, розстрілявши всі
боєприпаси, радянський пілот Герой Радянського
Союзу В. Д. Лавриненков таранив ворожий літак, а сам
викинувся з парашутом. У несвідомому стані потрапив
до полону, вдалося втекти. Подружжя Т. та І. Шевченки
із с. Комарівка Переяслав–Хмельницького району
Київської області тривалий час лікували його і пілота
В. Корюкіна, переховували від нацистських карателів.
Після одужання їх переправили до партизанського загону
ім. Чапаєва, а згодом В. Д. Лавриненков повернувся в
авіацію. За мужність і хоробрість, проявлені в боях з
ворогом був нагороджений другою золотою зіркою Героя
Радянського Союзу. Після війни служив на командних
посадах у військах ППО [4].
Наприкінці вересня 1943 р. радянські війська
форсували Дніпро і вели бої за звільнення Черкас. У
тилу ворога на території Канівського, Ржищівського,
Миронівського і Черкаського районів десантувалися
3–я і 5–а повітряно–десантні бригади. На допомогу
десантникам прийшли підпільники, партизани, місцеві
жителі, які розшукували по лісах парашутистів і
направляли їх до партизанів, забезпечували продуктами
харчування, переховували та лікували поранених.
Мешканці с. Пісчальники Канівського району Київської
області С. Ганенко та її сини Анатолій і Віктор тривалий
час забезпечували продовольством 8 поранених воїнів,
серед яких був капітан із штабу 3–ої бригади Микола
Сапожников [29].
Селяни, користуючись тим, що в органах місцевої
окупаційної влади були односельці, прагнули
легалізувати не лише свої рідних, які повернулися до
дому, а й бійців, що не вийшли з оточення і не були
місцевими жителями. Тисячі врятованих сільським
населенням військовополонених, оточенців, винесених
з полів боїв поранених, вилікуваних у підпільних і
легальних госпіталях, лазаретах при першій нагоді
переправляли за лінію фронту. Чимало бійців і
командирів переховувалося в населених пунктах,
ставали організаторами підпільних, саботажних груп і
організацій, партизанських загонів.
Активну діяльність щодо організації втеч червоноармійців з таборів військовополонених здійснювали
загони й підпілля ОУН–УПА, Львівська підпільна
організація «Народна гвардія». Військова рада останньої
розробила спеціальну інструкцію, якою зобов’язувала
підпільні групи вести активну роботу серед радянських
військовополонених організовувати їх втечі, створювати
з них бойові групи і партизанські загони. Восени 1943 р.
підпільники напали на табір військовополонених
поблизу м. Золочева. У важкому, нерівному бою з
переважаючими силами охорони табору вони звільнили
75 червоноармійців. У бою загинув В. Федас, важко був
поранений і був схоплений гітлерівцями Ф. Гаєвський.
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У гестапо його катували, але патріот не зронив ні слова.
Червоноармійці, яких визволяли з полону, поповнювали
лави партизанських загонів, які діяли на території
Львівської та інших західних областей України [8, с.
275, 281].
Активна участь українського селянства в трагічній
долі радянських військовополонених німецьким
вермахтом була закономірною. Відомо, що особовий
склад діючої армії здебільшого складався із селян,
як у передвоєнні, так і воєнні роки. Завдяки праці
селян, загнаних до колгоспів, збройні сили СРСР були
забезпечені продуктами харчування, а промисловість –
сільськогосподарською сировиною.
Внаслідок злочинних прорахунків і помилок
Сталіна, його найближчого оточення, до полону
потрапили мільйони рядових червоноармійців і
командирів різних рангів і звань. Сотні тисяч із них були
поранені, залишилися на полях боїв, загнані нацистами
до концентраційних таборів, де масово помирали від
ран, голоду, холоду, без медичної допомоги. Населення
України, зокрема селянство, прагнуло надати необхідну
допомогу бранцям першочергово продовольством,
одягом, взуттям тощо. Чимало військових після
визволення із таборів і одужання за сприяння селян
боролися з ворогом у партизанських загонах, перейшли
лінію фронту і поповнили лави Червоної армії.
Вагомий внесок селян у збереженні життя військовим
шляхом влаштування підпільних госпіталів, лазаретів,
забезпечення їх усим необхідним для виживання в
умовах окупаційного режиму. Ця діяльність була виявом
щирого, доброзичливого, співчутливого ставлення їх
до військових, більшість яких належали до сільського
прошарку радянського суспільства. Усі вони пройшли
випробування сталінською тоталітарною системою,
терором голодом, репресіями, масовими ув’язненнями
у таборах ГУЛАГУ. Потрапивши в німецькі концтабори,
радянські військовополонені були приречені померти від
голоду, холоду, відсутності медичної допомоги. І лише
завдяки допомозі населення, частині їх вдалося вижити.
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Participation of peasants in providing assistance to Soviet soldiers
in the occupied territory of Ukraine in 1941–1944
The issue of granting assistance by Ukrainian peasants to Soviet prisoners of
war, who were in German captivity, conditions for their detention in concentration
camps, assistance to the captives, care for the wounded and sick, is being studied.
Keywords: Ukraine, Ukrainian peasants, prisoners of war, Stalinism,
occupation regime, concentration camps.
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Его–документи про життя студентів
Полтавського педінституту впродовж німецько–
радянської війни (Ч.4)
Ілюструється буденне життя студентів педагогічного закладу
Полтави у часи німецько–радянської війни 1941–1945 року. 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.

Залишені в окупованій Полтаві, колишні студенти
мали робити вибір вектору подальшого існування.
Як ми уже визначали, із 1028 молодих людей, які
навчалися у виші упродовж 1943–1953 рр., багато хто
виїхав із обласного центру назад до рідних сіл. Інші
переховувалися від вербовки до Третього Рейху [1]. У
цій частині розвідки пропонуємо поглянути на долі тих
освітян, які пішли на виробництво, аби вижити в умовах
війни. Німецьке командування просто на дало вибору
колишнім освітянам відсиджуватися без роботи. Згідно
з постановою Полтавської міської управи від 31 жовтня
1941 р., непрацездатними визнали лише дітей до 16 р.,
жінок старше 55 р., чоловіки старше 60 р., інвалідів І та
ІІ груп та калік [2]. Колишнє студентство у своїй масі
було від 18 до 22 років за окремими виключеннями, ы
тому підпадало під обов’язкову трудову мобілізацію [3].
Та й вибору особливо не залишалося. Німці встановили
жорсткі умови: ухиляння від роботи мало наслідком
те, що людини оголошували саботажником. А за це
позбавляли права користуватися засобами для існування,
які розподіляли населенню окупованого міста. А у
фіналі – навіть піддавали військовому суду [4]. Під
«життьовими засобами» окупаційна влада визначали
хліб та харчування в їдальнях. Однак, визначала у духові
тоталітарної держави, що їх отримуватиме лише той, хто
самовіддано, чесно, сумлінно працюватиме на своєму
посту: «Порушники цього повинні бути позбавлені
всіх засобів і видів допомоги з боку місцевих органів.
Непідкорення, свавільство, ледарство – це зброя ворогів
проти відновлення життя української нації» [5].
Заради справедливості, зазначимо, що новий режим
встановив чітку сітку оплати праці, прирівнявши валюту
за курсом 10 радянських карбованців до 1 марки [6].
Головнокомандувач півдня встановив так звані «тверді
ставки» для робітників та робітниць, які обслуговували
німецьку армію. Пропонувалася не лише фахова, але й
статева та вікова диференціація. Згідно з оголошенням
Полтавської міської управи, фахівці та майстри з
досвідом роботи мали отримувати 2,5 карб. за годину
праці. Фахівці та майстри (чоловіки та жінки) віком
старше 20 років – 1,7 карб., віком 18–20 років – 1,4 карб.,
16–18 років – 1,1 карб., менш 16 років – 80 копійок. Нас
же цікавить інша графа, яка пропонувала оплату праці
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некваліфікованим робітникам, бо студенти педагогічного
вишу вливалися саме у ці лави, опинившись у скруті.
Так, помічник майстра старше 20 років отримував
1 карб. за годину роботи, 18–20 років – 80 коп., 16–18
років – 60 коп., а молодші за 16 років – 50 коп. Постанова
визначала оплату праці жінок, які були придатні лише
для легкої роботи: старші 20 років працювали за 80 коп.
на годину, 18–20 років – за 70 коп., 16–18 років – 60 коп.,
молодші за 16 років – за 50 коп. Неоднозначним було
прикінцеве положення, яке зауважувало, що збільшення
ставок каралося законом, а ті, хто вимагав підвищення
– розбавлялися волі, мали сплатити грошові штрафи,
пройти через конфіскацію майна, а також звільнялися з
виробництва із забороною подальшої роботи за фахом [7].
Багато першокурсників педінституту, провчившись
лише два тижні, були мобілізовані на окопні роботи до
с. Головач. Коли ж вони повернулися звідти 19 вересня,
виш уже виїхав до Тюмені. А Полтава вже другий
день як була окупована німцями. Молодь залишилася
напризволяще. Наприклад, Ольга Носова в своїй
автобіографії так і зазначила, що була змушена шукати
роботу, бо «до останнього була на окопах в інституті» [8,
арк. 2]. Уже поновлюючись у закладі після 1943 р., юнаки
та дівчата були зобов’язані вказувати рід своїх занять в
Райхскомісаріаті Україна. Серед 1028 автобіографій
знаходимо свідчення, що 173 особи (16,8%) у роки
німецько–радянської війни здебільшого підпадали під
некваліфікованих категорію робітників різних установ.
Хоча були й виключення.
Скажімо, за професією заробляли на життя лише 4%
(7 осіб). Робили вони це уже не в обласному центрі, а
роз’їхавшись по домівках, як студентка ІІІ курсу фізмату
Тетяна Мартиненко із села Руновщина Зачепилівського
району Харківської області [9, арк. 2]. Однак, робота
у школі не була гарантією сталого заробітку. Скажімо,
студентка мовноліту Марфа Шаповал пропрацювала у
1–4 класах школи с. Водяна Балка Диканського району
менше року. У вересні 1942 р. її звільнили через зв’язок
із радянськими партизанами [10, арк. 2]. Проте, кинути
омріяну роботу того року довелося не лише їй. Уже
24 жовтня 1942 р. Рейхскомісар України Е. Кох видав
розпорядження про закриття усіх шкіл та інститутів в
Україні. Учні, старші 15 років, разом із викладачами мали
бути відправлені на примусові роботи до Німеччини [11,
арк. 59]. Тому не дивно, що студенти на кінець окупації
уже працювали деінде. Так, філологиня Олександра
Костянтинова починала вимушений трудовий шлях
вчителькою, згодом – реєстратором учителів, а закінчила
на будівництві шосейної дороги Крюків–Олександрія
[12, арк. 3]. Любов Буцька після роботи біля дошки стала
рахівником при станції залізниці у Козельщині [13, арк.
1], а Катерина Борисенко з Писарівщанської неповної
середньої школи, щойно «погнали до Німеччини»,
влаштувалася чороноробочою у лісгосп Нових Санжар
[14, арк. 3].
Умовною роботою за фахом можна вважати досвід
студенти філфаку Євдокії Касян. Хоча вісімнадцятирічна
дівчина одразу по окупації вийшла працювати в колгоспі
рідного с. Жуки Тахтаулівської сільради на Полтавщині.
Однак, переховуючись від вербовки, уже в Полтаві стала
перекладачем при Полтавській районній управі [15, арк.
3]. Це був єдиний випадок, коли молодь повідомила,
що офіційно була пов’язана з перекладацькою
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роботою. Хоча, вважаємо, що серед студентів, які
вивчали іноземну мову у виші, багато хто виконував ці
функції. І вже після війни, можливо, волів не згадувати,
розтлумачуючи це як колабораціонізм. Деякою мірою
пощастило залишитись у стінах рідного вишу студентці
природничого факультету Надії Кіріловій. Дівчина
була прийнята на роботу працівником ботанічного саду
закладу, який продовжив умовне функціонування після
окупації [16, арк. 2].
Унікальним був досвід студентки українського
відділу Ірини Кошолапової. Дівчина в роки війни
працювала ланковою разом із батьком–шахтарем на
шахті «Гігант» у Сталінській області (що це за шахта,
нам встановити не вдалося. Єдина копальня «Гігант»
у Сталінські області була у поселенні Лідіївка. Але її
потужності з початком війни вивезли на Урал [17]). Тут
зробимо відступ і зауважимо на іншу цікаву деталь –
сприйняття студенткою свого визволення. Називаючи
строки роботи на шахті в автобіографії, І. Кошолапова
зауважує: «поки чоловік на фронті не забрав мене у 1943».
Наголосимо, що для дівчини був важливий факт, що за
нею повернувся коханий, а не непереможна радянська
армія [18, арк. 2]. Одиничним також був випадок Ірини
Тимошеніус, яка явно від безвиході працювала на пошті
у Полтаві простою сортувальницею листів [19, арк. 2].
Як і робота чотирьох студенток офіціантками.
Логічним вибором видається працевлаштування
студента природничого факультету Тимофія Коцюби
фельдшером цивільної санітарної станції у Кременчуці.
Принаймні, юнак був обізнаний в анатомії [20, арк.
7]. Медицина годувала у війну й студентку філфаку
Віру Бацагулу, яка влаштувалася медичною сестрою у
госпіталі [21, арк. 1]. Ми знайшли лише два випадків
роботи студентів педінституту у цій сфері. Вважаємо,
що більшість могла приховувати таку роботу, маючи
достатню підготовку, навіть кращу, ні першокурсниця
В. Бацагула, яка не закінчувала жодних курсів польових
медсестер, які були обов’язковими у виші у переддень
війни. Ще двоє – стали працівниками аптек, помічниками
фармацевтів.
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Особливості оподаткування колгоспів
в УРСР у 1945–1953 рр.
Мета статті полягає у проведенні історичного аналізу процесу
оподаткування колгоспів в УРСР у 1945–1953 рр., як чинника успішної
фінансової політики радянської влади.
В процесі дослідження були використані загальнонаукові методи:
аналіз і синтез, індукція та дедукція та спеціальний метод історичного
дослідження – аналіз архівних документів. У роботі проаналізовані заходи
радянської держави щодо відновлення та налагодження діяльності
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колективних сільських господарств в УРСР та особливості їх оподаткування
у 1945–1953 рр.
Ключові слова: оподаткування, УРСР, державні доходи, податкова
політика, колгосп, податкові органи, обласний фінансовий відділ, податковий
інспектор, бюджет.

Проблема оподаткування колгоспів в УРСР у
повоєнний період у вітчизняній науковій літературі
висвітлена недостатньо. Окремі аспекти розглянуті
у працях Д. Бурмістрова, П. Кучерявенка, Є. Талана,
С. Кульчицького. Однак, на нашу думку, обрана тема
дослідження потребує подальшого вивчення.
За роки Другої світової війни сільське господарство
УРСР зазнало величезних втрат. Було зруйновано
близько 28 тис. сіл, 30 тис. колгоспів, майже всі
машино–тракторні станції. Багато земель опинилось у
занедбаному стані, значно зменшилось поголів’я великої
рогатої худоби. Через нестачу сільськогосподарської
техніки селянам доводилось використовувати коней та
корів, як тяглову силу. Не зважаючи на значні проблеми,
фінансування сільського господарства УРСР у повоєнні
роки здійснювалось за другорядним принципом. Так,
протягом 1946–1950 pр. воно отримало лише 7% від
загальних капіталовкладень у господарство республіки.
Серйозним недоліком була висока ступінь централізації
керівництва розвитком сільськогосподарської галузі, не
кваліфікованість управлінських, насамперед партійних,
кадрів. У 1948 році половина секретарів обкомів КП(б)
У не мали вищої освіти. Селу бракувало інженерів,
агрономів, технологів. Негативними явищами стали
громіздке планування, безгосподарність та зменшення
чисельності колгоспного селянства в Україні у перші
п’ять повоєнних років на 386 тис. осіб.
Не зважаючи на об’єктивні та суб’єктивні труднощі
у відновленні економіки українського села, радянська
влада, відмовившись від зовнішніх інвестицій для
відбудови народного господарства, головну увагу
зосередила на пошуках внутрішніх джерел фінансування
потреб економіки, вагомим з яких стало сільське
господарство. Метод перекачування коштів з села у
місто був апробований ще в 1930–х роках. Тому для
його успішного використання радянське керівництво
заходилось
швидкими
темпами
відновлювати
функціонування колгоспів, які стали надійним
інструментом мобілізації доходів українського селянства.
Вже на кінець 1945 року в УРСР була налагоджена
діяльність 27493 колгоспів та 784 радгоспів [1, с. 74].
Якщо для відновлення колективних господарств в УРСР
на землях, що входили до її складу станом на 1939 рік,
необхідні були лише організаційні та юридичні заходи, то
в Західній Україні радянська держава використала метод
примусової колективізації. У звіті ЦК КП(б)У на XVІІ
з’їзді КП(б)У від 24 вересня 1952 р. підкреслювалось:
«Великою перемогою нашої партійної організації є
завершення колективізації сільського господарства в
західних областях» [2].
Найбільші прибутки від колгоспів держава
отримувала шляхом виконання ними планів хлібоздачі,
які невпинно зростали, без урахування матеріально–
технічних ресурсів та людських можливостей
господарств, природо–кліматичний умов, що врешті
призвело до страшних наслідків голоду 1946–1947 рр.
Окрім того, держава отримувала надприбутки за
рахунок надання МТС послуг за монопольними цінами
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для сільськогосподарських товариств, виплати мізерної
заробітної плати колгоспникам у вигляді трудоднів,
створенням «ножиць» між низькими закупівельними
та високими продажними цінами на продукцію села. За
1 кг борошна колгоспи отримували від держави 1 коп.,
за 1 кг м’яса – 23 копійки. Водночас ціна 1 кг борошна у
роздрібній державній торгівлі становила 31 коп., а м’яса
1 крб. 50 коп.
До перелічених неподаткових надходжень до
державної скарбниці, слід додати сплату колгоспами
прибуткового податку. До 1937 року колгоспи сплачували
сільськогосподарський податок. Але він мав значні
недоліки: не враховував всі джерела доходів та не
визначав у повній мірі фактичний дохід колгоспів у звітній
період. Прибутковий податок забезпечував рівномірне
обкладання колективних господарств, враховуючи їх
сільськогосподарську спеціалізацію [3, с. 588].
У повоєнний час обкладання колгоспів прибутковим
податком здійснювалось на підставі Наказу Президії
Верховної Ради СРСР «Про прибутковий податок
з колгоспів» від 11 серпня 1948 року та інструкції
Міністерства СРСР від 25 грудня 1948 року. Прибутковий
податок стягувався з сільськогосподарських господарств, риболовецьких артілей, промислово–сільськогосподарських
артілей.
Прибутковий
податок
сплачувався з доходів за попередній рік відповідно до
річних звітів колгоспів після документальної перевірки
фіскальними органами. Щорічно, до 1 березня правління
колгоспу надсилало у відповідний фінансовий орган
річний звіт за попередній рік, затверджений на
загальних зборах колгоспників та ревізійною комісією.
За несвоєчасне подання звіту у відповідні органи
голова колгоспу та бухгалтер сплачували штраф, за
надання свідомо неправдивих даних несли кримінальну
відповідальність. Прибутковий податок сплачувався у
декілька етапів. До 25 березня у розмірі 20% від доходів
попереднього року, до 1 травня – 30% від доходів
поточного року з урахування авансового платежу, до 1
жовтня 30% від доходів поточного року і станом на 1
грудня – 40% решти платежу. Несплачені суми податку
могли бути списані з рахунку колгоспу за рішенням
суду. За кожний день відтермінування сплати податку
стягувалась пеня у розмірі 0,05%. У разі неправильного
обрахування податку, правління колгоспу подавало
скаргу у районний чи міський фінвідділ. Завідуючий
фінансовим відділом у десятиденний термін розглядав
скаргу, а потім повідомляв правлінню колгоспу рішення
у письмовій формі [4, с. 30–31].
Джерела доходів колгоспу були рослинництво,
тваринництво, підсобне господарство, доходи отримані
від діяльності за межами господарства, інші грошові
надходження. Доходи в натуральній формі надходили від
продукції, що використовувалась на виробничі потреби
господарства та колгоспників. Доходи у грошовій формі
утворювались в результаті обов’язкової здачі продукції
за державним планом, від продажу сільгосптоварів
державі, продажу продукції на колгоспних ринках та
реалізації несільськогосподарських товарів та послуг.
Натуральні доходи, що йшли на внутрішньоколгоспні
потреби, оподатковувались за ставкою у 6%, на потреби
селян – 12%. Грошові надходження отримані за рахунок
держзакупівель обкладались ставкою у 9%, а колгоспної
торгівлі – 15% [там само, с. 34].
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Організація роботи з оподаткування колгоспів
покладалась на Міністерство фінансів УРСР та
обласні фінансові відділи. Після аналізу податкової
звітності колгоспів, матеріалів оперативної перевірки
їх діяльності, нарахування та стягнення прибуткового
податку за попередній період керівні податкові органи
вказували недоліки та надавали рекомендації районним
фінансовим органам та податковим інспекторам щодо
оптимізації процесу оподаткування. Так, відповідно до
листа Наркомату фінансів УРСР (у 1946 році Народний
комісаріат фінансів переформовано на Міністерство
фінансів УРСР) від 5 січня 1945 року всі обласні
фінансові відділи та начальники відділів державних
доходів мали надавати щоквартально до центральних
органами звіт, щодо виконання планів по державним
доходам від хлібозаготівлі та прибуткового податку
зокрема, не лише у формі статистичних таблиць, а з
пояснювальною запискою про діяльність суб’єктів
господарювання [5, арк. 2].
До 15 січня поточного року всі райфінвідділи
забезпечувались довідниками із заготівельними та
закупівельними цін на сільськогосподарську продукцію.
Окрім того, для підвищення кваліфікації старших
податкових інспекторів, податкових інспекторів та
дільничних податкових інспекторів районів, на початку
року, республіканські та обласні фінансові органи
організовували інструктивні наради–семінари. На них
розглядались перелік документів колгоспної звітності,
складання податкових звітів та методика їх перевірки
для визначення оподатковуваного доходу. Одночасно
службовці центральних фінансових органів відряджались
у райони УРСР для проведення документальних
перевірок окремо визначених колективних господарств
з метою виправлення помилок та надання рекомендацій.
Головною організаційною ланкою у оподаткуванні
колгоспів прибутковим податком були районні фінансові
відділи (далі райфінвідділи). Для проведення цієї роботи
завідувач райфінвідділом обирав найбільш досвідченого
дільничного інспектора, який під безпосереднім
керівництвом старшого податкового інспектора,
здійснював перевірку річних звітів колгоспів, визначав
оподатковуваний дохід та нараховував податок. В
районах з великою кількістю колгоспів інспектору
з оподаткування колгоспів призначався помічник
з наявних дільничних інспекторів. Інспектор мав
досконало знати подвійний, простий та скорочений
облік колективних господарств, аналізувати первинні
документи з оприбуткування та витрат товарів і коштів,
записи в сільськогосподарській аналітичний книзі на
підставі яких формувався річний звіт. Не пізніше 15
січня райфінвідділи надсилали правлінням колгоспів
платіжне оповіщення про сплату до 25 березня
авансу прибуткового податку у розмірі 20% окладу
попереднього року. Сума податку за рік нараховувалась
після документальної перевірки річного звіту колгоспу
та повідомлялась колгоспам до 15 травня [4, с. 38–40].
Однак практика досить кардинально відрізнялась
від теорії. Надходження до державної скарбниці
від прибуткового податку були незначними. Так, у
Вінницькій області у першому кварталі 1949 року вони
склали 1800 тис. крб. Для порівняння, надходження від
податку з обороту становили 69656 тис. крб. [6, арк. 5–6].
За перший квартал 1947 року в УРСР план надходження
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коштів від прибуткового податку складав 31950 тис. крб.,
а від податку з обороту – 8419000 тис. крб. [7, арк.
27]. Навіть в Державному бюджеті УРСР на 1959 рік
доходи від сільського та лісового господарства разом
сягали лише 1511519 тис. крб. [8, арк. 3]. Справа у тому,
що прибутковий податок сплачувався за залишковим
принципом. Першочерговим було питання виконання
колгоспами хлібозаготівельних планів. Вони невпинно
зростали, перетворившись на не підйомний тягар.
У посушливому 1946 році колгоспи України взагалі
спромоглися поставити державі лише 60% запланованої
сільгосппродукції. На республіканській радіонараді
керівників обласних фінансових відділів 19 серпня
1948 року очільник Запорізького обласного фінвідділу
звітував про виконання плану хлібозаготівлі на 84%.
І лише після його виконання планувалось зосередити
зусилля на стягненні прибуткового податку з колгоспів
та сільгоспподатку з селян [9, арк. 3]. В цілому, у
четвертій п’ятирічці УРСР щорічно продавала хліба
державі на 18% менше ніж у 1940 році [10, с. 11]. Окрім
того, значним фінансовим тягарем для колгоспів була
оплата послуг державних МТС. Так у дохідній частині
Державного бюджету УРСР на 1949 рік були заплановані
надходження від послуг МТС у сумі 330500 тис. крб., а
від прибуткового податку з кооперативних організацій, і
колгоспів зокрема, лише 222359 тис. крб. [11, арк. 3]. За
таких обставин, колгоспи були перетворені на постійних
боржників, які не могли виконати свої податкові
зобов’язання у повному обсязі.
Отже, надходження до бюджету від оподаткування
колгоспів УРСР прибутковим податком у 1945–
1953 рр. були незначні та другорядні. Головними для
радянської держави залишались неподаткові доходи:
від хлібозаготівельних планів, оплати колгоспами
послуг МТС, зниження собівартості сільгосппродукції
за рахунок малої заробітної плати колгоспників,
створенням «ножиць» між низькими закупівельним та
високими продажними цінами сільгосптоварів.
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Features of taxation of collective farms in the USSR in 1945–1953
The purpose of the paper is to carry out a historical analysis of the taxation
process of collective farms in the USSR in 1945–1953 as a factor in the successful
financial policy of Soviet power.
In the process of research, general scientific methods were used: analysis and
synthesis, induction and deduction, and a special method of historical research –
analysis of archival documents. The paper analyzes the measures of the Soviet state
regarding the restoration and establishment of collective farms in the Ukrainian
SSR and the peculiarities of their taxation in 1945–1953.
Keywords: taxation, UkrSSR, state revenues, tax policy, collective farm, tax
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Інакомислення молоді в УРСР
1950–1970–х рр. як виклик «ідеологічній
єдності» радянського суспільства
Аналізуються прояви нонконформізму у середовищі студентської молоді
та учнів професійно–технічних закладів в радянській Україні у 50–70–ті рр.
XX ст. До наукового обігу залучено спецповідомлення і донесення КДБ до ЦК
Компартії України, матеріали контрольно–наглядових справ за оперативною
діяльністю управлінь КДБ по лінії молоді і інтелігенції. Акцентується увага
на утопічності конструювання проектів «нової радянської людини» та
«морально–політичної єдності» радянського суспільства. На конкретних
фактах спростовується бінарний підхід до аналізу радянського суспільства
«лояльність владі – дисидентство». Інакомислення молоді визначається у
широкому діапазоні і градаціях проявів – від неправильних смаків, поглядів і
окремих висловлювань до створення організацій і об’єднань антирадянського
спрямування.
Ключові слова: інакомислення, молодь, студентство, КДБ, ідеологія.

Стрижневими елементами ідеологічної матриці,
що пронизувала усі сфери життя радянської системи,
виступали
гасла
«морально–політичної
єдності
суспільства» і формування «нової радянської людини».
Реалізація цих постулатів вимагала постійної боротьби
за уніфікацію всього освітнього, медійного, культурного
простору, вихолощення національних особливостей
до рівня етнографічних елементів, запобігання
різноманітним проявам «антирадянщини».
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Молодіжне середовище завжди виступало найбільш
чутливим і критичним до дійсності, гостро реагуючи
на розбіжності між декларованими гаслами і реаліями
сьогодення. Хоча здебільшого критичні міркування
і вчинки молоді не стосувалися напряму державного
ладу, однак вони засвідчували провал ідеї монолітної
ідеологічної єдності в молодіжному середовищі,
виступали опосередкованими маркерами часткової
нелояльності владі, а відтак знаходились в центрі уваги
партійних і радянських структур та органів держбезпеки.
У представленій статті аналізуються окремі прояви
нонконформізму з боку студентської молоді та учнів
професійно–технічних закладів в УРСР у добу «відлиги»
та «застою» та визначається їх місце у формуванні і
підтримці «ідейно–політичної єдності» радянського
суспільства і конструюванні «радянської людини».
Джерельною базою дослідження слугують документи
КДБ, які зберігаються у Галузевому державному архіві
СБУ, зокрема спецповідомлення і донесення КДБ до ЦК
Компартії України, матеріали контрольно–наглядових
справ за оперативною діяльністю управлінь КДБ по лінії
молоді і інтелігенції, а також документи ЦК Компартії
України, що містяться у ЦДАГО України. Стаття є
логічним продовженням нашої попередньої наукової
розвідки, присвяченої «антирадянській» поведінці»
школярів у 1960–70–ті рр. [11].
Спектр шкідливих «проявів» полягав у широкій
палітрі – від неправильних смаків, поглядів і окремих
висловлювань до створення організацій і об’єднань
антирадянського спрямування.
Університетський дух вільнодумства, висока
концентрація осіб з критичним мисленням як з боку
викладачів, так і студентів перекреслювали утопічну
ідею виховання, через систему вищої освіти, людей,
безмежно відданих радянській владі.
Наведемо кілька прикладів, що демонструють
розмаїття нонконформізму у студентському середовищі.
На початку 1960 року в студентському гуртожитку
Української академії сільськогосподарських наук
протягом двох тижнів демонструвалась виставка різних
абстракціоністських творінь, яку відвідували студенти.
Серед них знайшлись і такі, що захоплювались цією
виставкою, а творчість Сєрова, Айвазовського, Репіна
«називали суздальською мазнею». Студентка Планова,
оглянувши «картину», де на чорному фоні було
зображено колесо, трикутник і ланцюг (що за думкою
автора повинно означати сім’ю), вигукнула «О, это
великолепно и страшно оригинально» і записала відгук:
«О, милые, вы далеко пойдете» [14, арк. 276].
Вердикт секретаря ЦК КП України з ідеологічної
роботи А. Д. Скаби недвозначно продовжував цю думку:
«Дійсно, там, де осторонь цієї справи стоїть дирекція і
партійна організація вузу, можуть зайти дуже далеко»
[14, арк. 276].
Промовистою є довідка про стан ідейно–виховної
роботи серед студентів Станіславського педагогічного
інституту від 8 лютого 1957 р. Зокрема, заступник
Міністра освіти УРСР Ф. Овчаренко доповідав в ЦК
КП України, що «деякі комсомольці поверхово вивчали
матеріали XX з’їзду КПРС, внаслідок чого в 1955–1956
навчальному році 14 комсомольців мали академічну
заборгованість, а окремі студенти виявили нерозуміння
політики нашої партії. Студентка 2 курсу історико–
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філологічного факультету Раїса Снігар у розмові
заявила: «Навіщо партія хвалиться успіхами, навіщо
вихваляти партію. Чи не буде в цьому новий культ?».
Вказувалось, що студентка Снігар не бере активної
участі у громадському житті інституту і мотивує це
тим, що активістів, мовляв, не люблять, бо активісти
часто компрометують себе. Так, вона розповіла, що її
батько–комуніст залишив сім’ю і вже другий рік нічим
не допомагає. Інші студенти в розмові між собою
часто називають країни народної демократії «друзями–
демократами» і звинувачують їх у ряді труднощів, які
є в нас, зокрема щодо постачання нашому населенню
продуктів першої необхідності (цукру, олії та ін.)» [13,
арк. 19].
Документ формує уявлення про спектр «відхилень»
від образу «нормальності» радянського студента. Так,
студентка 3 курсу історико–філологічного факультету
Мінюк не хоче вступати до комсомолу, мотивуючи
це тим, що нічого хорошого не бачить в комсомолі.
Та ж Мінюк заявляє, що вона вірить у надприродні
сили, вірить в бога. Студенти фізико–математичного
факультету Василь Сухоребрий (2 курс), Тарас Соловко
(2 курс), Геннадій Лопан (2 курс) навіть не знають, коли
проходитиме VI Всесвітній фестиваль молоді. Група
студентів часто слухала передачі радіостанції «Вільна
Європа». У розмові студенти заявляли, що вони знають
про те, що радіостанція «Вільна Європа» передає
цілковиту брехню, але їм цікаво послухати, щоб знати,
що вони про нас говорять» [13, арк. 19].
Під час республіканської наради з питань перебудови
робот вузів у світлі вимог Закону про народну освіту у
травні 1960 р. секретар ЦК ЛКСМУ Куцуєв наголошував:
«Деяка частина студентів підпадає під вплив буржуазної
ідеології,
безмірно
захоплюється
«творінням»
абстракціоністів та сюрреалістів, некритично оцінює
образи книг Ремарка і других співців загубленого
покоління і під їх впливом замикається у вузькому
колі особистих інтересів. Індивідуалізм та скептицизм,
моральна нестійкість цих людей часом приводить до
політичного падіння, до повного розкладу особи» [14,
арк. 283].
Для ілюстрації цього «падіння» використовувались,
як правило, каяття студентів. Так, наприклад, звучить
зізнання колишнього студента неназваного у документі
столичного університету Некрутенка, який розповідав
у листі про еволюцію свого падіння: «Мені дуже
тяжко говорити про це. Але я зроблю це тому, що мені
хочеться дихнути вільніше, відчути себе справжньою
людиною… Це, якщо хочете, сповідь. Все почалося
з того, що будучи на першому курсі, я зацікавився
іноземною літературою… Я перестав бачити хороше
навколо себе. По–моєму, хороше могло бути тільки там,
на Заході, і я прагнув все більше і більше про життя і
мистецтво Заходу. Дух нігілізму, що вселився в мою
душу, заставляв мене робити дурості і необдумані
вчинки, які зводились до заперечення всього хорошого
в нашій дійсності… Я почав втрачати обличчя людини.
Я став втрачати товариство, яке мене оточувало, я почав
втрачати Батьківщину, яка мене виростила. Я став на
шлях зради. Ось еволюція, яку я пройшов» [14, арк.
283]. Подібні зізнання зустрічаються з непоодинокою
частотою у матеріалах архіву КДБ. Їх вирізняє схожість
риторики, подібність заключних пасажів на кшталт:
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«встав на шлях виправлення», «визнав провину», які є
лише видаванням бажаного за дійсне і спотворює зміст
допитів і пояснень «винуватців» подій.
Прояви студентського нонконформізму мали
й виразно національно–культурне забарвлення. У
травні 1968 р. КДБ УРСР повідомляв в ЦК Компартії
України, що групою студентів Одеського державного
університету на машинці редакції багатотиражної
газети університету було виготовлено машинописним
способом українською мовою журнал «Коло». Журнал
видрукований на 21 аркуші і містив вірші Л. Костенко
і М. Вінграновського. На шпальтах журналу містилося
занепокоєння станом української культури і української
мови: «Передова українська молодь не може помічати
зникнення з історичної сцени (шляхом розчленування)
української нації і культури. Знищується сама основа
національної самосвідомості, в той час як три народи,
які мають спільне походження, мають однакові права на
існування» [1, арк. 11–12].
«Передова українська молодь клянеться у своїй
рішучості виправдати надії своїх багаточисельних
пращурів, які передали їй свої звичаї, свою пісню, свою
радість і свою муку з рук в руки. Нас турбує зростання
аполітичності особи, байдужість молодих людей
до важливих проблем українського народу, мови та
етнографії…. Бюрократизація сучасної влади… жахлива
тим, що вбиває віру народу у комуністичну правду, –
йшлося у журналі [1, арк. 11].
Ініціатором випуску і редактором журналу став
студент–заочник 2 курсу філологічного факультету
Одеського державного університету Аксарін Євген
Леонідович. У виданні журналу допомогу надавав
Суховецький Микола Михайлович, студент 3 курсу
українського відділення філологічного факультету
Одеського державного університету.
Слід наголосити, що обидва студенти у майбутньому
реалізувалися як визнані літератори і письменники,
послідовні патріоти України.
Занепокоєння студентів національним питанням
свідчило про прагнення молоді розібратися у
невідповідності теорії і практики, пропагованих догм і
реалій життя.
Як писав Євген Аксарін, «усі ми були протестанти
– у широкому, глибинному сенсі, причаєні, не публічні
протестанти. Після лекцій у нашій комірчині точилися
палкі дискусії на сакраментальні теми: «Хто винен?» і
«Що робити?» Десь посередині однієї з таких вечорових
розмов Михайло (зненацька, як мені видалося)
запропонував створити підпільний рукописний альманах
«Коло» (бо ж ми – коло однодумців).
Микола Суховецький згадує окремі аспекти цієї
події: «Почалося ціле слідство. Почали їздити додому
до Євгена Аксаріна у Миколаївську область, почали
дізнаватися ще в когось. І, нарешті, зробили цілу справу.
В обкомі комсомолу зазвучали доповіді: «В Одесском
университете поднял голову молодой национализм».
Треба сказати, що це все–таки була весна 1968 року,
і всю цю справу, як не дивно, «спустили на гальмах».
Пізніше керівник моєї дипломної роботи, відомий
літературознавець, лауреат Шевченківської премії
Василь Фащенко сказав, що якби це сталося на рік
пізніше – витурили б з університету без будь–яких
роздумів. Але це все було ще до введення радянських
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танків до Чехословаччини. Тому постаралися все це діло
якомога тихіше провести і зам’яти» [8].
Зі слів вдови Євгена Аксаріна Наталії Волкової, яка
надала нам інтерв’ю, через неприємності з КДБ все–
таки знайшли привід для відрахування Є. Аксаріна з
філологічного факультету Одеського університету, а
закінчував він заочно Львівський університет [10].
Фактор «Празької весни» тяжів над авторами
журналу і надалі. Як розповідає М. Суховецький,
«коли вже сталося вторгнення радянських військ
до Чехословаччини, до моєї кімнати заходили якісь
хлопці, зокрема, з юридичного факультету, підкидали
анкети: «Мы, «Организация 21 августа 1968 года»...»
– це ж війська були введені 21 серпня 1968 року…» –
считаем, что мы должны бороться» і т.д. Домагалися,
щоб я розповів про свої наміри. Я відразу зрозумів, що
це провокація, відмовився з ними говорити, викинув ту
анкету. Потім до мене приходили, перекидали книжки на
шафі – все це тривало аж до нового 1969 року. Нарешті
ці люди, які належали до влади, вирішили, що на нас
великих успіхів вони не здобудуть, поступово ця подія
забувалася» [7].
В інтерв’ю Василю Овсієнку Микола Суховецький
так визначає мотивацію своїх дій та їх значення: «Я
думаю, наш альманах був таким начебто легким повівом
вітру, ним одеська студентська молодь у 1968 році,
не думаючи, сказала літеру «А» в своєму ідейному
зростанні, що неможливо жити в такій сталінській чи
постсталінській задусі. Ми захотіли якогось розвитку,
ми повірили тим балачкам, які побутували в пресі в
період «хрущовської відлиги». Але виявляється, що
кардинально нічого не змінилося, імперія існувала, її
захисники існували. І навіть такий легкий подув молодої
революційної думки, такої ще невинної, страшно
сколошматив охоронців тодішньої червоної імперії» [7].
Примітним є той факт, що органи держбезпеки
фіксували прояви інакомислення студентів не тільки
гуманітарних спеціальностей, які в силу специфіки
змісту дисциплін містять потенціал для критичної
оцінки дійсності. Так, КДБ УРСР 10 вересня 1965 р.
повідомляло в ЦК КП України, що серед студентів
фізичного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка поширюється лист з приводу
арешту органами КДБ ряду осіб за антирадянську
діяльність. У тексті листа йшлося про арешти діячів
науки, мистецтва, літератури, зокрема І. Светличного,
М. Гориня, Б. Гориня, І. Геля та ін. щодо звинувачення
у буржуазному націоналізмі. Студенти у листі
висловлювались, до певної міри, риторично: «Нас дещо
бентежить сама постановка питання, оскільки неясно,
як після 48 років з часу встановлення радянської влади,
у період переходу від соціалізму до комунізму в країні
може виникати націоналізм і притому буржуазний.
А грунт?». «В Києві у минулому і в цьому році були
випадки, коли заборонялись вечори української поезії,
розганялись диспути, затримувались особи, які були
присутні на диспутах, через того ж «буржуазного
націоналізму». Чи не змішуються тут два поняття –
буржуазний націоналізм і пропаганда національної
культури? Чи справді виправдані такі методи боротьби
з проявами «буржуазного націоналізму»? [3, арк. 281].
За даними КДБ, протягом 1974–1978 рр. зафіксовано
2480 випадків поширення анонімних документів
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ворожого змісту і 72 випадки псування засобів наочної
агітації. Себе проявили як автори 1970 осіб, що
поширювали 6727 примірників листівок, вчинено 510
надписів, спрямовано у різні інстанції 3345 анонімних
листів [6, арк. 286].
У документах держбезпеки використовується
синонімічне і водночас зведене воєдино найменування
цих авторів, як «націоналістичних, сіоністських,
церковно–сектантських та інших антирадянських
елементів», а також «окремих політично незрілих
осіб, які підбурюються зарубіжною антирадянською
пропагандою».
Документи виконувались викривленим скорописом,
друкованими літерами, шляхом наклеювання текстів,
вирізаних з типографських видань, а також із залученням
трафаретів і друкарсько–множувальної техніки.
За своєю спрямованістю виділялись такі види
«анонімок»: погрози на адресу окремих керівників
партії і уряду – 2%; погрози на адресу місцевого
партійно–радянського активу – 13%; націоналістичного
характеру – 15%, з них проявів українського буржуазного
націоналізму – 12%, єврейського – 3%; антипартійного,
провокаційного та іншого змісту – 70% [6, арк. 287].
Зміст анонімних документів здебільшого визначався
як наклеп на внутрішню і зовнішню політику КПРС
і радянського уряду, спроби ревізії марксистсько–
ленінського вчення, русифікацію в Україні, наявність
антисемітизму, негативні реагування на важливі
політичні заходи, зокрема обговорення проектів і
прийняття Конституції СРСР і УРСР, недоліки у
постачанні продуктами харчування, підвищення цін на
окремі товари.
Дані про встановлених авторів анонімних документів
показує, що за соціальним походженням серед них
переважають службовці, студенти, учні, пенсіонери
(56%), особи без певних занять, ті, що відбувають
покарання, психічно хворі (13,4%), робітники – 22,4%,
колгоспники – 8,2% [6, арк. 289].
Примітно що у числі вказаних категорій осіб близько
половини становила молодь у віці до 30 років. За
освітою: з вищою – 15%, з середньою – 47%, з нижчою
– 38%. Серед встановлених авторів 93 члени КПРС і 157
членів ВЛКСМ [6, арк. 289].
Окрема увага з боку КДБ приділялась учням
професійно–технічних закладів. Об’єктами розробки
органів
держбезпеки
ставали
«націоналістичні,
ревізіоністські та інші ідейно ворожі висловлювання,
факти прослуховування і поширення антирадянських
зарубіжних радіопередач, знищення і псування державних
прапорів, портретів керівників нашої партії і держави,
засобів наочної агітації, групові антигромадські прояви,
незаконне зберігання і виготовлення вогнепальної зброї
та інші негативні явища» [2, арк. 140].
За вказані прояви органами КДБ в 1979–1980 рр. було
профілактовано 105 учнів профтехучилищ (в Запорізькій
області – 14, Донецькій – 12, Дніпропетровській – 8,
Ворошиловградській – 7, Івано–Франківській, Тернопільській, Хмельницькій – по 6, по інших областях
республіки – 46 чол.), в т.ч. 21 – за висловлювання
націоналістичного та ідейно ворожого характеру,
14 – за прослуховування і поширення зарубіжних
антирадянських радіопередач, 3 – за спроби зради
Батьківщини у формі втечі за кордон, 10 – за псування
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державних прапорів і засобів наочної агітації, наруги
над портретами видатних діячів радянської держави, 28
– за незаконне зберігання і виготовлення вогнепальної
зброї [2, арк. 140].
Причини виникнення подібних явищ панівна
ідеологія пояснювала акціями ідеологічних диверсій
спецслужб противника, недостатньою роботи адміністрацій,
інженерно–педагогічних
робітників
і
громадських
організацій
профтехучилищ
щодо
ідейно–політичного виховання учнів, прищеплення їм
високих патріотичних почуттів, класової свідомості і
непримиренності до буржуазної ідеології.
Арифметично
чітко
називалась
градація
вищеназваних чинників: першість мала політична
незрілість окремих осіб – 50,5%; 30,5% «ідейно шкідливих
проявів» здійснювалась під впливом зарубіжних
радіопередач; 16,2% – під впливом антирадянських,
націоналістичних елементів і церковно–сектантських
авторитетів; 2,8% – на ґрунті необлаштованості у побуті
і неправомірних дій з боку посадових осіб [2, арк. 141].
У системі професійно–технічної освіти особливу
недовіру викликали інженерно–педагогічні працівники,
які приймались на роботу в училища, «не маючи
необхідних якостей, ідейної переконаності, які своєю
поведінкою і вчинками компрометують звання радянського
педагога–вихователя» [2, арк. 143]. Зокрема, йшлося
про те, що викладачі військової підготовки «привчають
молодь до розпиття горілчаних напоїв, з’являються на
заняттях у нетверезому стані, влаштовують спільно
з учнями колективні пиятики». Вважалось також, що
пияцтву учнів сприяє також порушення розпорядження
Ради Міністрів УРСР від 31 грудня 1968 р., яким тільки
у виключних випадках дозволена видача грошей учням
взамін сніданків і вечерь. Натомість у профтехучилищах
республіки грошова компенсація учням за харчування
мала систематичний характер [2, арк. 142].
Саме тому, за даними КДБ, в 1979–1980 рр. органами
держбезпеки республіки було профілактовано 52
інженерно–педагогічних працівники профтехучилищ
(вдвічі менше порівняно з учнями), з них: 10 – за
прояви українського буржуазного націоналізму, 20 – за
висловлювання ревізіоністського і ідейно ворожого
характеру, 11 – за прослуховування і поширення, в т.ч. й
учнями, антирадянських зарубіжних радіопередач, 11 –
за інші нездорові прояви [4, арк. 139–144].
Для органів держбезпеки і силових структур важливо
було демонструвати зв’язок і залежність між рівнем
ідейного виховання і здійсненням правопорушень. Така
детермінація спрощувала пошук винних і дозволяла
рапортувати про розкриття серйозних антидержавних
злочинів. Так, КДБ повідомляло, що «внаслідок все
ще слабкої політичної пропаганди тільки у першому
півріччі 1980 р. 3253 учнів вчинили кримінальні діяння:
34 вбивства, 153 зґвалтування, 322 грабунки, 235
злісних хуліганських проявів, 618 крадіжок державного
і особистого майна. В одинадцяти областях відзначалося
зростання кримінальної злочинності, зокрема в
Житомирській області – майже в три рази, Вінницькій
– на 37,5%, Чернігівській – 34,8%, Донецькій – 27%, в
м. Києві – 21,8%» [4, арк. 141].
Примітно, що у пошуку антирадянщини силовики
вдавались до інспірування конфліктів, про що в ГДА
СБУ знаходимо цікавий документ.
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Так, 10 квітня 1974 р. КДБ УРСР спецповідомленням
інформував ЦК Компартії України про «груповий
хуліганський прояв молоді» у м. Нікополі. Підставами
для кваліфікації події як групової було названо 36
виявлених учасників групи, у т.ч. 12 учнів, 17 чоловік
робітничої молоді [5, арк. 263].
Фабула документа КДБ дивним чином не містить
опису сутності хуліганських дій, однак вказує, що
переважна більшість населення м. Нікополя висловлює
обурення діями хуліганів та схвалює заходи боротьби
з ними. Зокрема, наводяться слова мешканки
міста П. А. Вишнякової: «У нас в Нікополі молодь
«застрайкувала». Їм, бачите, мало свободи. Скажіть, не
дурні? Їх треба вбити через одного, щоб дійшло до них.
Сподіваюсь, наведуть порядок. Я тільки не розумію, якої
ще свободи надо цій «молоді» [5, арк. 264].
Для з’ясування обставин справи автор статті взяв
інтерв’ю у безпосереднього учасника подій Віктора
Криливця, 1956 р.н. (на той час учень ПТУ №38
м. Нікополь), який разом з Олександром Бредихіним,
1954 р.н. (на той час учнем 4 курсу Нікопольського
металургійного технікуму), отримали вогнепальні
поранення під час придушення «хуліганських дій» [9].
За словами респондента, 7 квітня 1974 р. у міському
будинку культури, під час танців, до одного з хлопців,
який пив пиво і тримав в руках хвіст скумбрії, придбаної
у буфеті, несподівано підійшли двоє міліціонерів, які
без пояснення причин повалили його, порвали светр і
здійснили спробу затримання. Молодий чоловік виявив
спротив, йому підійшли на допомогу друзі, обурені
безпідставністю нападу. У відповідь на це міліція,
враховуючи близькість відділку, покликала підкріплення,
у т.ч. пожежників. Почалась масова бійка між молоддю і
силовиками, для придушення якої спрямували 4 взводи
солдат з автоматами [9].
Парадоксальною, на перший погляд, є особлива
увага до цього епізоду саме КДБ, адже маємо справу з
типовим прикладом радянської міліцейської сваволі в
умовах відсутності правової держави. Насправді, органи
держбезпеки відчули шалений страх перед можливістю
групового спротиву владі, адже цим епізодом молодь
продемонструвала, що здатна гуртуватися і захищати
свої права [12].
Для того, щоб «прив’язати» справу до КДБ і
обґрунтувати загрози держбезпеці, у документі
фіксуються випадки нібито провокаційних чуток про
події у Нікополі у передачах «радіопорушників» та в
приватних листах за межі області, в яких говориться, що
«в Нікополі був переворот державний», «було повстання
шпани», «пожежні машини змивали кров з тротуарів».
На цій підставі зазначалось про посилення боротьби
з витоками інформації за кордон по міжнародному
телефонному зв’язку, телеграфу, внутрішньорадянському
і міжнародному листуванню, а причинами явища було
названо відсутність виховної роботи серед молоді у
навчальних закладах.
За словами В. Криливця, у поведінці молоді не
існувало жодної антирадянщини, жодних хуліганських
дій, також неправдивими є свідчення КДБ про алкогольне
сп’яніння одного з учнів технікуму, про що йдеться у
документі. Незважаючи на це, в результаті закритого
судового засідання, яке проходило у смт. Томаківка,
молоді люди отримали від 3 до 4 років ув’язнення.
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Самого В. Криливця врятував той факт, що постріл
в нього здійснив військовий, і військова прокуратура
вирішила закрити справу [9].
Здійснений
точковий
аналіз
молодіжного
інакомислення у 1950–70–ті рр. дозволяє екстраполювати
на ці явища методологічні позиції Олексія Юрчака про
непродуктивність бінарної моделі аналізу радянського
суспільства другої половини XX ст., за якою поведінка
людини може мати тільки два смисли – або підтримка
системи, або спротив їй [15]. Такі інтерпретації хибують
на спрощення, створюють ілюзію поділу суспільства
на дві групи, тоді як «відтінки» поглядів, матриць
світосприйняття, способів думання і вчинків громадян
СРСР являють собою набагато яскравішу палітру.
Частина молоді щиро вірила в комуністичні ідеали і
цінності, відтворювала і пропагувала їх.
Інша частина прагнула розібратись у причинах
невідповідностей між декларованим і фактичним станом
речей в економіці, зовнішній і внутрішній політиці,
соціальній і культурній сферах. Демократизація
суспільного життя, критика культу особи Сталіна,
реабілітація в’язнів ГУЛАГу викликали зростання
інтересу молоді до політичних процесів.
Третя група на підставі цього аналізу пропонувала
шляхи реформування, однак у рамках існуючої
політичної системи.
Четверта група виходила з радикальними ідеями
суверенізації, повалення існуючого ладу, допускала
силовий, збройний шлях досягнення мети.
Усі групи, за винятком останньої, у публічній сфері
та офіційному дискурсі одягали, як правило, маски
байдужості або лояльності режиму.
Як зазначає О. Юрчак, «нормальна» радянська
людина не є ні активістом, ані дисидентом. Вона
бере участь у формуванні й відтворенні офіційного
ідеологічного дискурсу, але робить це в основному на
рівні форми висловлювань, одночасно наділяючи їх
новими, несподіваними змістами. У результаті такого
ставлення до висловлювань і ритуалів радянської
системи «нормальна людина» створює нові простори
вільної дії, які офіційний дискурс системи не в змозі
описати і яких система не очікує, оскільки вони не
збігаються з її дискурсом, але й не перебувають в
опозиції до нього» [15, с. 16]. Ці простори вільної дії
виявлялися у різних контекстах – університетських
коридорах і кухнях, квартирах друзів і лабораторіях,
парках і кочегарках.
Переважна більшість молоді доби пізнього
соціалізму, які висловлювали у той чи інший спосіб
нонкомформістські ідеї, не ідентифікували себе з
дисидентами, не пов’язували себе з «антирадянщиною»,
тим більше не перебували у складі дисидентських
організацій. Постійне виявлення і викриття груп,
об’єднань та організацій здебільшого є вигаданим
конструюванням дійсності з боку КДБ.
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Dissent of youth in the UkrSSR of the 1950–1970’s as a challenge
for «ideological unity» of the soviet society
In the article the manifestations of nonconformism in the environment of
student’s youth and pupils of vocational institutions in the Soviet Ukraine in the
50–70ies of the XXth century are analyzed. To the scientific circulation special
messages and reports of KGB to the Central Committee of the Communist Party
of Ukraine, materials of control and observation affairs in operational activity of
managements of KGB in the area of the youth and intellectuals are involved. The
attention is focused on the utopianism of projects designing of «the new Soviet
person» and «moral and political unity» of the Soviet society. On the concrete facts
the binary approach to the analysis of the Soviet society «loyalty of the power –
dissent» is disproved. Dissent of youth is defined in the wide range and gradation
of manifestations – from the wrong tastes, views and separate statements to the
creation of the organizations and associations of anti–Soviet direction.
Keywords: dissent, youth, students, KGB, ideology.
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Українські театр і балет
у повоєнній Західній Німеччині
Українське театральне життя повоєнної Західної Німеччини було
представлено роботою аматорських, напівпрофесійних і професійних
театрів. Серед професійних театрів слід виділити діяльність Ансамблю
українських акторів під мистецьким керівництвом Володимира Блавацького і
Театральну студію Йосипа Гірняка. Американська, англійська та французька
окупаційні влади Німеччини не чинили тиск на вибір репертуару театрів.
Тож його становили українська та зарубіжна класика, твори, на які у
радянській Україні було накладене табу (зокрема п’єси за творами М. Куліша
та М. Хвильового), а також ревю на злобу дня. Артисти балету у Західній
Німеччині змогли реалізувати себе в основному у педагогічній діяльності,
навчаючи маленьких ДіПі хореографії. Найвідомішими артистами балету,
балетмейстерами були М. Березовська, В. та А. Заварихини, В. Переяславець.
Ключові слова: переміщені українці, Західна Німеччина, театр, балетна
школа, Володимир Блавацький, Йосип Гірняк, Василь Заварихин, Валентина
Переяславець.

Західна Німеччина у повоєнні роки стала другою
домівкою для багатьох акторів, режисерів і сценографів,
а також артистів балету і балетмейстерів. Більшість із
них, за винятком деяких добровільних репатріантів [39,
арк. 41], залишилися в еміграції й взяли активну участь в
організації українського театрального життя. Незабаром
постали театри – професійні, напівпрофесійні й
аматорські, а також розпочали роботу балетні школи.
Вони стали невід’ємною частиною культурного
життя українців. Певні аспекти їхньої діяльності були
проаналізовані переважно діаспорними дослідниками
(Ю. Блакитний, Ю. Дивнич, М. Пастернакова,
В. Ревуцький, В. Хмурий, Ю. Шерех та ін.), а також
сучасним театрознавцем В. Гайдабурою. Проте розвиток
українських театру і балету у повоєнній Західній
Німеччині ще потребує комплексного дослідження.
Тож автор ставить за мету проаналізувати діяльність
українських театрів і балетних шкіл у Західній Німеччині
по завершенні Другої світової війни. Джерельну основу
дослідження становлять матеріали архівів і преси,
листування і спогади учасників подій, а також візуальні
джерела.
Керівники професійних театрів несли відповідальність за кожну п’єсу, за професійний ріст своїх
співробітників і за розвиток мистецького смаку глядача.
Найкраще із поставленими цілями у повоєнній Західній
Німеччині справлялися Ансамбль українських акторів
під мистецьким керівництвом Володимира Блавацького
(справжнє прізвище Трач; в еміграції в офіційних
документах – Трач–Блавацький [21, арк. 1]) і Театральна
студія Йосипа Гірняка. Окрім того, відомими були театри
«Розвага» у Новому Ульмі, «Ля Гард» в Ашафенбурзі,
театр Омеляна Урбанського у Карлсфельді, Український
театр ім. Котляревського у Швайнфурті–Ашафенбурзі,
музично–драматичний театр «Ренесанс» у Богторні та
Рейне [4, с. 25, 251].
Завдання українського театру епохи ДіПі чітко
визначив небіж Лесі Українки Ю. Косач. На думку
драматурга, театр має виконувати два завдання: бути
політичною зброєю і виразником нових мистецьких
ідей. Він виступав за створення театру, що «не боїться
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порушити грізні політичні питання, що розкриває
соціяльну суть доби, […] що показує всі тайни душі
сучасної людини» [7, с. 5].
Театральне життя Західної Німеччини порівняно
з Австрією було більш жвавим. На німецькій землі
опинилося більше театральних діячів та й публіка
була значно чисельнішою. Актриса О. Добровольська
згадувала, що Театральна студія Йосипа Гірняка у
Баварії могла грати одну п’єсу 10–15 разів, а в Австрії
– не більше 2–4 разів [4, с. 148], що відповідним чином
позначалося на касових зборах.
Для легітимізації своєї діяльності керівники театрів
мали отримати в окупаційної влади Західної Німеччини
дозвіл на роботу [21, арк. 1]. У документі зазначався
дозвіл на проведення вистав українською мовою, а також
вказувалася назва відповідної зони окупації Німеччини,
де міг працювати театр. Члени театральної трупи мали
відповідні посвідчення [22, арк. 1]. Український глядач
радо відвідував вистави, що давало йому можливість
втекти від буденності, а театральним діячам отримати
певну грошову винагороду. Водночас критики та й
актори, аналізуючи українську глядацьку театральну
аудиторію, засвідчували її загальний невисокий
культурний рівень [45, с. 6; 36, с. 47].
Робота театральних діячів в епоху ДіПі здійснювалася
радше не «завдяки», а «усупереч». Усупереч непростим
побутовим умовам, загрозливим скринінгам і репатріації,
несприятливим умовам праці. Ще терпимим було
існування на теренах табору переміщених осіб, а як бути,
коли за результатами скринінгу тобі відмовлено у ньому
мешкати. У 1947 р. Ансамбль українських акторів під
мистецьким керівництвом Володимира Блавацького у
результаті діяльності скринінгової комісії на певний час
залишився на вулиці, де й отаборився. Отримавши від
пластунів два зелені намети і встановивши поруч із ними
табличку із промовистою назвою «Табор українських
акторів на еміграції» [23, с. 387] трупа вступила у новий,
наметовий, етап свого життя.
Приміщення, у яких проводилися репетиції й
вистави, а це були переважно колишні військові німецькі
казарми [4, с. 242], зазвичай не опалювалися [38, с. 63],
тож актори змушені були працювати, як влучно написав
Ю. Шерех, у «замороженому театрі» [46, с. 5]. Актриса
Т. Позняківна–Варварів згадувала, як під час навчання,
що провадила Театральна студія Йосипа Гірняка для
своїх акторів лекції з історії італійської літератури у
неопалюваному приміщенні читав професор Садиленко,
який був «одягнений як в листки у светри, «маринарку»,
ватянку, а зверху накритий солдатським коцом» [4, с.
286]. Інколи акторам доводилося грати по кілька ролей в
одному спектаклі, що було емоційно і фізично не легко.
Не маючи у штаті працівників сцени, акторам подекуди
доводилося і перед виставою, і в антрактах власноруч
змінювати декорації [36, с. 47; 46, с. 5]. Акомпанемент
на «розбитих» піаніно [36, с. 47] вибивав з ладу не лише
акторів, а й глядачів. Однак несприятливі умови роботи
не позначалися на грі акторів і глядачі не здогадувалися
про те, яка титанічна робота провадилася за лаштунками.
У непростих умовах доводилося працювати і
сценографам, які мали за допомогою мінімальних
засобів викликати максимальне враження [10, арк. 3].
У своїх рецензіях критики подекуди наголошували на
скромному, художньо–скупому оформленні сцени [48, с.
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6; 25, с. 4; 32]. Глядачі так і не змогли побачити деякі
вистави саме через технічні труднощі її оформлення.
Освітлення сцени також часто–густо бажало кращого.
Однак в епоху ДіПі не варто було розраховувати
на технічно досконалу сцену, на багаті декорації і
костюми, на якісне освітлення, адже не вони творять
театр. Театр починається там, де є талановиті режисер
і актори, а вони у повоєнній Західній Німеччині
були. Окрім того, подекуди окупаційна адміністрація
надавала українським театрам матеріальну допомогу в
облаштуванні приміщення театру [23, с. 371].
З метою створення професійних театрів [4, с. 26]
і координації їхньої діяльності у 1946 р. з ініціативи
В. Блавацького постало Об’єднання митців української
сцени (ОМУС) [20, арк. 2]. Станом на кінець 1946 р.
творча спілка нараховувала 71 особу, із них 57 членів,
9 кандидатів і 5 почесних членів [15, арк. 1]. До когорти
останніх були прийняті літературознавець Л. Білецький,
історик Д. Дорошенко, письменник У. Самчук, мовознавець Ю. Шерех і філософ М. Шлемкевич [16, арк. 1].
Друкованим органом ОМУСу став часопис «Театр:
журнал театральної культури і мистецтва», який
редагували письменник Б. Нижанківський і театральний
діяч З. Тарнавський [35, с. 48]. Світ побачило лише
два числа у 1946 р. [4, с. 26]. На шпальтах часопису
оприлюднювалися новини з українського театрального
життя Західної Німеччини, рецензії на вистави
українських театрів епохи ДіПі, спогади про постановку
вистав в Україні, огляди діпівського й закордонного
театрального життя [35]. З ініціативи Правління
ОМУСу у 1946 р. в Авгсбурзі було організовано
Архів українського театрального мистецтва [12, арк.
9]. Організація мала на меті дбати про збереження
культурної пам’яті українського народу, зокрема у галузі
театрального мистецтва. З цією метою архівна установа
приймала на збереження афіші, програми вистав,
рецензії, світлини, а також звіти про діяльність театрів.
Репертуар українських театрів епохи ДіПі
становили вистави за творами вітчизняних і зарубіжних
драматургів. Серед творів української літератури, які
інсценізували на німецькій землі були класичні п’єси
Лесі Українки, М. Кропивницького й М. Старицького.
Також глядачі мали можливість побачити вистави, на які
у радянській Україні на довгі десятиліття було накладене
табу, передусім йдеться про п’єси М. Куліша та
інсценізації творів М. Хвильового. Водночас у Західній
Німеччині розкрилися таланти молодих драматургів
І. Багряного, І. Чолгана та ін. Водночас у повоєнний
період у репертуарі театрів активізувався «легкий
жанр», що зумовлювалося потребою психологічної
релаксації переміщених українців [4, с. 27; 28, с. 111].
На сценах театрів з’явилися ревю як один із різновидів
музичного театру, що у 1920–х рр. перебував на піку
популярності у Європі. Низка сцен, що не були пов’язані
єдиним сюжетом, змінювали одна одну, розкриваючи
вади планети ДіПі та її мешканців.
Ансамбль українських акторів за чотири сезони своєї
роботи (1945–1949 рр.) у Західній Німеччині поставив
27 вистав і два концерти «Вечір ритму і мелодії» та
«Новорічна салатка» [14, арк. 1]. Найпродуктивнішим за
кількістю вистав для Ансамблю став перший сезон 1945–
1946 рр., за який колектив презентував публіці 11 вистав.
Серед вистав, створених на тексти українських авторів, на
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

сцені йшли «Земля» за В. Стефаником, «Степовий гість»
Б. Грінченка, «Мина Мазайло» М. Куліша, «Одержима»
та «На полі крови» Лесі Українки, «Украдене щастя»
І. Франка (усі – сезон 1945–1946 рр.), «Народній
Малахій» М. Куліша та «Ворог» Юрія Косача (усі –
сезон 1946–1947 рр.), «Домаха» Л. Коваленко та «Ордер»
Ю. Косача (усі – сезон 1947–1948 рр.), «Провулок
Святого Духа» І. Чолгана (псевдонім І. Алексевич),
«Наталка Полтавка» І. Котляревського й «Безталанна»
І. Карпенка–Карого. Користувалися популярністю і
вистави за творами зарубіжних авторів: «Поїзд Мариво»
А. Рідлея, «Еспанська муха» та «Мужчина з минулим»
Ф. Арнольда й Е. Баха, «Чорноморці» Я. Кухаренка,
«Жайворонок» Ф. Лєгара (усі – сезон 1945–1946 рр.),
«Цнотлива Сузанна» Ж. Жільберта, «Я і моя сестра»
Р. Бенацького, «Мій бебі» М. Мейо і М. Еннекена,
«Тріо» Лео Ленца (усі – сезон 1946–1947 рр.), «Подув
вітру» Дж. Форцано, «Вулиця Паркова, 13» А. Іверса
й «Антігона» Ж. Ануї (усі – сезон 1947–1948 рр.),
«Люкреція» А. Обе та «Пан Лямбертіє» Л. Вернея (усі –
сезон 1948–1949 рр.) [14, арк. 1].
До репертуару Театральної студії Йосипа Гірняка,
роботу якої її очільник визначив, як «вияв української
ментальности» [29, с. 108], входили ревю («Замотеличене
теля», «Блакитна авантура», «Сон української ночі»,
«Хожденіє Мамая по другому світі» І. Чолгана),
інсценізації творів Т. Шевченка («Гайдамаки», «Відьма»,
«Великий льох», «Лілея»), політичні драми («Мати і
я», «Зайві люди» за М. Хвильовим), п’єси («Пошились
у дурні» М. Кропивницького, «Оргія» Лесі Українки,
«Примари» Г. Ібсена), комедія («Слуга двох панів»
К. Ґольдоні) [46, с. 5; 29, с. 92–105].
Репертуар Театру Омеляна Урбанського один із
критиків визначив як «старий побутовий етнографічний театр» [25, с. 4]. Тож на його сцені йшли
«Наталка Полтавка» І. Котляревського, «Невольник»
М. Кропивницького, «Ой, не ходи, Грицю» М. Старицького, «Хмара» О. Суходольського і, як виняток, ревю
«Таборові плітки» та «Просимо до театру» [12, арк. 8;
25, с. 4].
Ансамбль українських акторів, що постав у Західній
Німеччині 1945 р. під мистецьким керівництвом
Володимира Блавацького, «навіть в цих менше чим
скромних умовах добуває […] цілий ряд знаменитих
досягнень, якими не можуть похвалитися інші навіть
численніші еміграційні національні групи» [19, арк.
4], – зазначали театральні критики. Із Ансамблем
українських акторів співпрацювали талановиті режисери
В. Блавацький, Б. Паздрій, В. Шашаровський та асистент
режисера Р. Василенко. Окрім того, у постановці деяких
вистав були задіяні Я. Давидович і О. Левитський [14,
арк. 1]. На посаду музичного керівника і диригента
Ансамблю запросили знаного композитора Я. Барнича.
За сценографію відповідали В. Клех і М. Радиш, а за
бутафорію – А. Антонишин і О. Ґранат [13, арк. 1].
Акторський склад Ансамблю становив понад
40 осіб. Б. Паздрія критики називали «актором із
тисячею облич» [11, арк. 1] і були переконані, що якби
багаторічний творчий шлях актора пройшов в Україні, то
«його обличчя були б відомі десяткам мільйонів людей:
театральній публіці у Києві і Львові, відвідувачам
кінотеатрів від Перемишля до Севастополя» [11, арк. 1].
Актор О. Левитський (Альоша, як його називали колеги),
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 129

розпочавши кар’єру в Україні на одній сцені разом із
М. Заньковецькою [17, арк. 1], зіграв у 1949 р. свою
останню виставу «Наталка Полтавка» на німецькій землі
[17, арк. 2]. Роль Аполінари у «Народному Малахії» у
виконанні В. Левицької, за визначенням театрального
критика О. Лисяка, «була шедевром характерної ролі»
[18, арк. 3].
Після кожної прем’єри Ансамблю у пресі з’являлися
схвальні відгуки критиків [47, с. 7; 48, с. 6], а пересічні
глядачі ділилися один з одним своїми враженнями [5,
арк. 2; 31, с. 86]. За перші два роки своєї діяльності,
за підрахунками театрознавця О. Лисяка, Ансамбль
українських акторів дав 309 вистав, які відвідали близько
174 тис. осіб [23, с. 389].
Окупаційні влади Західної Німеччини, на відміну
від Країни Рад, не піддавали театральні вистави цензурі.
Відповідно на німецькій землі режисери могли ставити
п’єси «без купюр». Прикметною з цієї точки зору є
трагікомедія «Народний Малахій» М. Куліша, поставлена
на сцені Ансамблем українських акторів. Глядачам
запам’яталася її перша постановка театром «Березіль»
Л. Курбаса у 1928 р. Безперечним успіхом користувалася
вистава в українських глядачів і у повоєнній Західній
Німеччині [47, с. 7]. «Народного Малахія» М. Куліш
і Л. Курбас змушені був тричі корегувати на догоду
владі і цензурі [30, с. 655]. Як наслідок порівняно із
першим варіантом тексту була викреслена частина
фраз і додана четверта дія, в якій події розгортаються
на заводі [30, с. 749]. Однак, як відомо, такі заходи не
змогли принципово продовжити життя п’єси на сцені і
незабаром вона була владою заборонена. В. Блавацький
використав першопочатковий варіант «Народного
Малахія» [10, арк. 1], тож можемо твердити, що
трагікомедія за оригінальним текстом М. Куліша була
вперше поставлена у 1946 р. у Західній Німеччині.
Високу оцінку діяльності Ансамблю українських
акторів дав сучасний український театрознавець
В. Гайдабура, зазначивши, що «за чотири роки судомно
напруженої діяльності в таборах переселенців»
Ансамбль вписав «себе в історію національного
мистецтва принциповим баченням нового часу,
неповторним репертуаром і естетичними новаціями» [4,
с. 23].
Театральна студія під мистецьким керівництвом
Йосипа Гірняка, який вважав театр на еміграції «великою
кріпостю змагань за наше майбутнє» [4, с. 172], постала
в австрійському Ландеку на початку 1946 р. [36, с. 33],
згодом перебралася до Західної Німеччини. Колишні
березільці подружжя Й. Гірняк і О. Добровольська
набирали до своєї студії осіб, які не мали спеціальної
акторської освіти й ставили за мету «виховати нового
українського актора» [41, с. 6]. Студійці вивчали
акторську майстерність, історію театру, філософію,
українську мову, вправлялися у фізкультурі, фехтуванні
й акробатиці [36, с. 38, 46]. Через рік наполегливої
роботи їм вдалося, на думку критиків, створити хоч
ще не професійну, але пристойну театральну трупу
[46, с. 5], вистави у виконанні якої користувалися у
глядачів популярністю [41, с. 6]. Найталановитішими
акторами трупи були, безсумнівно, Й. Гірняк і
О. Добровольська. Вони ж виступали у ролі режисерів,
які у своїх постановках використовували безцінний
досвід роботи під керівництвом Л. Курбаса, не боялися
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експериментувати, вдаватися до новацій. Сценографію
п’єс готували Є. Блакитний і М. Чолган. За хореографію
у деяких виставах відповідала неперевершена
В. Переяславець.
У виборі репертуару, режисерських рішеннях, грі
акторів Театральної студії Йосипа Гірняка простежувалося дотримання принципів «Березоля» Л. Курбаса.
Останній прагнув реалізувати у своєму театрі три
принципи: звернення до театральних традицій
українського барокового театру, контакт із сучасним
і класичним театром, розкриття комплексу трагедії,
психологічного роздвоєння української людини
за умов радянської дійсності. Перший принцип у
Театральній студії реалізовано через інсценізацію
ревю І. Чолгана, другий – шляхом звернення до
творів К. Ґольдоні, Г. Ібсена, Т. Шевченка й Лесі
Українки, третій – завдяки постановці п’єс за творами
М. Хвильового [29, с. 106–107].
Перші вистави, що Студія представила на сцені, були
власне етапами навчання, певними вправами акторської
майстерності. Так, у «Гайдамаках» Т. Шевченка
актори тренувалися опановувати чистотою сценічного
слова, а тому будь–які рухи, що ілюстрували текст,
були заборонені. Натомість у ревю «Замотеличене
теля» актори відпрацьовували ритмопластику, уміння
трансформуватися, переключатися на різні ролі, тому
перебували у русі [46, с. 5].
Виступи Театральної студії Йосипа Гірняка
користувалися популярністю передусім завдяки
репертуару, чільне місце у якому посідали твори
молодого драматурга І. Чолгана, який писав під
псевдонімом І. Алексевич. Колись про П. Холодного–
молодшого розповідали анекдот, як він, побачивши
у вітрині крамниці рами, сказав: «Що за гарні рамки,
я намалював би до них прекрасний образ». Щось
подібне сталося і з І. Чолганом, який у грудні 1945 р.,
накупивши в інсбруцькій книгарні чимало музичних
партитур популярних мелодій, увібрав у ці музичні рами
свій перший твір «Замотеличене теля» [44, с. 17]. Його
п’єси [44] порушували актуальні проблеми побутування
«новоствореного племені ді–пі» [1] у повоєнному світі.
Комічні ситуації п’єс «Замотеличене теля», «Блакитна
авантура» та «Сон української ночі» викликали у
глядача безтурботний сміх і лише згодом він розумів,
що сміявся сам із себе. Театрознавець В. Ревуцький
вказував, що ревю позитивно впливали на оздоровлення
таборового побуту: після гротескної сцени «Катерина»
у «Замотеличеному теляті» таборова «опера», в якій
виступала семидесятилітня співачка в ролі героїні,
припинила своє існування [29, с. 93].
Театральна студія не боялася експериментувати, хоч
не завжди їхні новації публіка схвалювала. Так, жваве
обговорення глядачів викликала п’єса «Пошились в
дурні» М. Кропивницького, в якій Оришка у виконанні
І. Варцаби, танцювала фокстрот, що здобув велику
популярність по завершенні Першої світової війни [40,
арк. 2зв; 31, с. 332].
У. Самчук, високо оцінюючи діяльність Й. Гірняка,
зазначав, що його «місце в історії нашої театральної
культури вічне і незаміниме» [2, арк. 1].
Український музично–драматичний театр «Ренесанс», що діяв спочатку у Богторні, а згодом – у Рейне,
постав з ініціативи знаних митців Г. Манька–Ярошевича
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і М. Тагаїва. За визначенням театрознавця В. Гайдабури,
«Ренесанс» за художнім рівнем серед таборових
театрів вважався найвищого ґатунку» після Ансамблю
українських акторів Володимира Блавацького [4, с.
251]. За 1945–1949 рр. театр дав на теренах Західної
Німеччини 502 вистави [4, с. 255], серед яких були п’єси
і концерти.
Театр «Розвага» у Новому Ульмі під керівництвом
Й. Мандзенка–Сірого отримав право виступати поза
межами свого табору, що свідчило про високий художній
рівень його роботи. За час роботи «Розвага» дала понад
200 вистав, які відвідало приблизно 100 тис. глядачів
[23, с. 399]. При театрі діяла студія, в якій викладали
професійні діячі української культури: акторську
майстерність викладав Л. Білецький, історію театру
– І. Костецький, історію музики – М. Антонович,
спів і нотну грамоту – В. Бокій, дикцію і міміку –
Й. Мандзенко–Сірий, балет і пластику – Алмазова, грим
– І. Богомаз [4, с. 218].
Український театр ім. Котляревського під керівництвом С. Крижанівського на міжнаціональних змаганнях театрів і хорів ДіПі в окрузі Вюрцбург у 1946 р.,
незважаючи на сильну конкуренцію, особливо
прибалтійських народів, здобув перше місце [12, арк. 8].
Практично у кожному таборі переміщених осіб
Західної Німеччини діяли аматорські драматичні
гуртки, рівень постановок яких бажав кращого. Про
«професіоналізм» акторів–аматорів із гумором писали
художниця К. Кричевська–Росандіч [6, с. 101–102] і
композитор А. Мірошник [9, с. 103].
Балет, як вид театрального мистецтва, що поєднує
танець, музику і драматургічний задум, становив складову
частину українського мистецького життя Західної
Німеччини. У середовищі переміщених українців балет
не набув такого поширення, як театр: якщо протягом
1946–1947 рр. у таборах Західної Німеччини за даними
В. Маруняка діяв 51 драматичний гурток і 4 професійні
театри, то балетів нараховувалося близько 10 [8, с. 112;
50; 26, с. 6; 39, арк. 246зв]. В американській окупаційній
зоні Німеччини працювали в Авгсбурзі балет народних
танців, в Інгольштадті, Гамбурзі та Кемптені балетні
школи та у Штуттгарті–Цуфенгаузені дитяча балетна
студія [8, с. 101, 103, 105; 50; 26, с. 6]. У свою чергу в
англійській зоні окупації хореографічну освіту можна
було здобути у Гайденау та у двох балетних студіях
Ганновера [8, с. 108–109; 39, арк. 246зв], серед яких –
одна дитяча. Епоха ДіПі стала для українських артистів
балету радше періодом педагогічної, а не мистецької
діяльності. Як виняток, глядачі могли побачити на
сцені балерин В. Переяславець та М. Березовську. Деякі
артисти балету ставали балетмейстерами й робили
постановки балетів і хореографічних номерів для
учасників балетних студій, деякі пробували свої сили у
постановці хореографічних номерів для театрів.
Серед
відомих
українських
балетмейстерів
епохи ДіПі передусім слід згадати учня А. Дункан
В. Заварихина, який разом із дружиною Анною перед
Другою світовою війною завоювали балетні сцени
Європи, Північної й Південної Америки, Австралії,
Індії, Китаю, Японії та ін. По завершенні війни вони
продовжили педагогічну діяльність на німецькій
землі. У 1945 р. В. Заварихин організував в Кемптені
хореографічну студію «Аполлон», яка згодом працювала
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у Фюссені, після того у Шлясгаймі та Фраймані. Станом
на 1948 р. у студії навчалося 70 учнів віком від 4 до 18
років [26, с. 6]. Балетмейстер прагнув популяризувати
національну культуру та ознайомити представників
інших народів з українською хореографією, тому у
навчальній програмі студії значний відсоток становили
українські народні танці, зокрема «Гопак», «Запорожці»,
«Чумак», «Гуцулка». Після того, як В. Заварихин у
1948 р. відійшов у засвіти студію очолила його вдова
А. Заварихина. Концерти «Аполлону», підготовлені
на високому професійному рівні, користувалися у
глядачів повоєнної Західної Німеччини популярністю і
отримували схвальні відгуки критиків [3, с. 6; 26, с. 6].
Слід зазначити, що балетній студії «Аполлон» судилося
довге сценічне життя і широка географія діяльності:
вперше школу із такою назвою В. Заварихин відкрив у
1930–х рр. у Парижі, згодом у Німеччині, а після еміграції
А. Заварихиної до Торонто «Аполлон» розпочав роботу
на канадійській землі [49, с. 7; 37, с. 4].
Українська Сольвейг [33, с. 2] прима–балерина
В. Переяславець заснувала в Інгольштадті дитячу
балетну студію. Її учні дали понад 80 виступів [34,
с. 4] перед українською та іноземною публікою в
Інгольштадті, Мюнхені, Авгсбурзі та ін. Критики не
шкодували похвальних слів, зокрема на балет «Степова
царівна» [24, с. 6], створеного за казкою Олекси
Степового (справжнє прізвище Воропай). Дитяча
студія була відзначена на хореографічній олімпіаді, що
проводилася у Баден–Бадені [27, с. 110].
Донька графіка Георгія Нарбута балерина
М. Березовська (в епістолярії Г. Черінь фігурувала
під псевдонімом Мілан [43, с. 26]) навчала мистецтву
танцю у Гамбурзі [50]. А О. Горбенко у Ганновері
1947 р. заснувала балетну студію, що мала класичний,
національний і модерний відділи, на яких здобувала
хореографічну освіту молодь від 15 років [39, арк. 246зв].
В американській окупаційній зоні Німеччини в
Ельвангені та Міттенвальді діяло два театри ляльок [8, с.
101, 105], які задовольняли духовні потреби маленьких
переміщених українців.
В Австрії привертала увагу діяльність Українського
театру у Зальцбурзі та Музично–драматичного
театру у Ландеку, які постали у 1945 р. Перший, що
був створений з ініціативи актриси Г. Совачевої, за
чотири роки діяльності поставив 25 п’єс, переважно
українських авторів, з якими виступив понад 300 разів
[23, с. 379]. Користувалися популярністю і вистави
театру у Ландеку (директор Ю. Кононів), що засвідчує
21–22 тис. глядачів, які відвідали постановки театру
у перше півріччя його діяльності [23, с. 371]. Окрім
того, у Ландеку діяла балетна студія Д. Нижанківської–
Снігурович. Під керівництвом знаної балерини та
під акомпанемент піаністки О. Куліш, доньки автора
«Патетичної сонати», у студії наполегливо займалися по
4–6 годин на добу дівчата віком від 6 до 16 років. Виступи
учениць балетної студії, у репертуарі яких були «Вальс»
Й. Штрауса, «Циганська сюїта», італійський народний
танець «Тарантелла» та ін. [23, с. 373] викликали жвавий
інтерес як української, так і іноземної публіки.
Прибалти, росіяни, білоруси та інші народи, що
опинилися у Західній Німеччині, також створювали
власні
театри.
Так,
білоруський
композитор
М. Кулікович керував театром «Естрада», що постав у
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1945 р. у таборі Міхельсдорф. Основу трупи становили
білоруські професійні театральні актори. На сцені театру
йшли передусім твори білоруських авторів, а також
європейських, зокрема і українських [42, с. 10].
Таким чином, українське театральне життя повоєнної
Західної Німеччини було представлено роботою
аматорських, напівпрофесійних і професійних театрів.
До когорти останніх належали передусім Ансамбль
українських акторів під мистецьким керівництвом
Володимира Блавацького і Театральна студія Йосипа
Гірняка. Відсутність цензури з боку окупаційної влади
Західної Німеччини зумовило вільне формування
репертуару театрів, до якого входила українська та
зарубіжна класика, твори, що у радянській Україні були
заборонені, а також ревю на злобу дня. Артисти балету
на німецькій землі змогли реалізувати себе в основному
у педагогічній діяльності, навчаючи маленьких ДіПі
хореографії. У подальшому варто дослідити проект
створення українського театру тіней у повоєнній
Західній Німеччині.
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Ukrainian theater and ballet in post–war West Germany
The Ukrainian theatrical life of post–war West Germany was presented by
the work of amateur, semi–professional and professional theaters. Among the
professional theaters should be the activities of the Ukrainian Ensemble of Actors
under the artistic leadership of Vоlоdуmуr Blavatsky and the Theater Studio Joseph
Girnyak. The American, English and French occupation authorities of Germany
did not put pressure on the choice of theater repertoire. Therefore, it consisted of
Ukrainian and foreign classics, works on which taboo was introduced in Soviet
Ukraine (in particular, plays by the works of М. Kulish and М. Khvylоvy), as well
as a revue of the day’s rage. The ballet dancers in West Germany were able to
realize themselves mainly in pedagogical activities, teaching small choreographies.
The most famous ballet actors, choreographers were M. Berezovsky, V. and
A. Zavаrуchуny, V. Pereyaslavets.
Keywords: displaced Ukrainians, West Germany, theater, ballet school,
Vоlоdуmуr Blavatsky, Joseph Girnyak, Vasуl Zavorychyn, Valentуnа Pereyaslavets.

***
УДК 94(477.55):(470)«1993/2013»

Туранський М. О.,
ад’юнкт штатний, Національна академія
сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного
(Україна, Львів), turanskijmikola@ukr.net

Культурна експансія Росії
в Автономній Республіці Крим
наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.
Основа гібридної війни – інформаційно–психологічні операції
багато в чому ґрунтуються на культурній самоідентифікації людини.
Широкомасштабна культурна експансія Росії стала невід’ємною
складовою у підготовці до анексії Кримського півострова, коли під гаслами
збереження культурних традицій та підтримки співвітчизників російський
уряд здійснював цілеспрямовану політику формування антиукраїнської
світоглядної позиції. В контексті безпеки держави особливої ваги набуває
формування національної культури суспільства, його самосвідомості в умовах
безперервних зовнішніх інформаційних потоків.
Ключові слова: культурна спадщина, традиції, самоідентифікація,
маніпулятивний вплив, «руський світ».

Гібридна війна стала не тільки новим ступенем у
розвитку воєнного мистецтва та використанні сучасних
технологій для воєнних цілей, вона відбувається у
принципово новому цивілізаційному, культурному,
соціальному середовищах. За умов інформаційного
суспільства неможлива ізоляція від зовнішнього світу,
тому людині досить легко потрапити під вплив інших
культур, який цілеспрямовано нав’язується через засоби
масової інформації. Отже, дослідження інформаційно–
психологічного впливу в контексті національної
культури, її самобутності та усвідомлення людиною
власної особистості в культурному розмаїтті набуває
особливої ваги.
Актуальність дослідження зумовлена тим, що під
час інформаційно–психологічних операцій нерідко
здійснюються «культурні атаки», коли країна–агресор
прагне до поширення своїх «культурних» ідеалів
серед населення іншої держави. Це загалом веде до
встановлення духовної залежності, а також сприяє
руйнуванню усталених культурно–етичних поглядів
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у суспільстві, призводить до деградації національної
самосвідомості. Використовуючи культурологічний
підхід, в основі якого лежить зв’язок національної
культури і національної свідомості, можна більш
поглиблено проаналізувати події і явища, пов’язані
з особливостями та характером впливу російської
культури на становлення національної самосвідомості
народів Криму, коли основною рисою психологічного
впливу на населення півострова стало поширення
ідей «русского мира», «слов’янської єдності». Зараз
проблема формування національної та патріотичної
самоідентифікації людини належить до числа
найактуальніших і водночас найменш досліджених
проблем, а труднощі, пов’язані з її вирішенням постійно
зростають відповідно до ускладнення соціальної
структури суспільства.
Метою автора було проаналізувати маніпулятивно–
деструктивний вплив культурно–пропагандистської
кампанії Російської Федерації (далі – РФ) в Криму,
показати умови руйнування національної ідентифікації
через нав’язування цінностей іншої культури та
розглянути діяльність російської пропаганди в
інформаційному просторі Автономної Республіки Крим
(далі – АРК).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розглядаючи
особливості культурної експансії Росії в Криму, звернемо
увагу на збірник документів і матеріалів «Національна
безпека України: кримський вектор (1917–2014 рр.)»
[1], в якому широке коло джерел систематизоване у
хронологічному порядку і висвітлює питання правового
статусу АРК, взаємовідносини між етнічними групами
населення Криму, проблеми функціонування української
та російської мови.
Цивілізаційне середовище гібридної війни з
особливим акцентом на дослідженні підривних
соціальних технологій, які застосовувалися кремлівською
владою при підготовці анексії, розглянуті у монографії
доктора соціологічних наук І. Рущенка «Російсько–
українська гібридна війна: погляд соціолога» [2].
Підстави стверджувати, що від початку набуття
Україною незалежності РФ підтримувала антиукраїнські
настрої на півострові, її деструктивні заходи щодо
дестабілізації
суспільно–політичної
обстановки
знаходимо, аналізуючи публікації у періодиці [3; 4],
в матеріалах наукових конференцій [5]. У виданій
Національним інститутом стратегічних досліджень
монографії «Донбас і Крим: ціна повернення» (за
загальною редакцією В. Горбуліна) [6] досліджено, яких
культурних втрат зазнала Українська держава внаслідок
анексії Криму. А в монографії «Агресія Росії проти
України: історичні передумови та сучасні виклики»
здійснена наукова оцінка етнокультурної історії
півострова та сучасних маніпуляцій Кремля в намаганні
обґрунтувати «духовні скрепи» кримчан з російською
культурною традицією [7].
Наукова новизна дослідження полягає у висвітленні
ролі «культурної окупації» Росії в АРК, пов’язаної із
цілеспрямованим впливом на громадян автономії, який
здійснювався насамперед засобами культури.
Неповторність
культурного
розвитку
певної
спільноти, своєрідність, самобутність її історичного
досвіду впливає на соціальне та інтелектуальне
формування індивіда. Формування цілісності культури –
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тривалий і складний процес, який неможливий без всього
того, що накопичене за всю історію розвитку культури.
Таким чином, з одного боку, культура не може існувати
без спадковості і традицій, з іншого – без творчого
переосмислення того, що залишено попередніми
поколіннями. Для того, щоб культура оформилась як
усталена цілісність, у свідомості людей поліетнічної
спільноти вона повинна асоціюватись передусім із
загальнонаціональною, а не з етнічною ідентичністю.
Якщо ж цього не відбувається, то це свідчить про
несформовану загальнонаціональну самосвідомість, що
створює потенційну загрозу міжкультурного конфлікту.
Протягом усієї історії Кримського півострова
там існувала складна етнічна структура населення,
яка зазнала докорінних змін внаслідок селективної
політики уряду СРСР, скерованої на збільшення
російської компоненти як своєї опори. Російський
акцент істотно переважав у національній історії народів
СРСР. Теза про «найвизначніший народ з усіх народів
Радянського Союзу» була покладена в основу радянської
ідеології. Різноманітними засобами акцентувалась
роль російського народу як «старшого брата», вищість
російської культури [3, с. 493]. Наприклад, у зверненні
учасників VII сесії Верховної Ради УРСР до «Великого
російського народу» підкреслена меншовартість
українського народу: «К тебе, старший брат наш,
великому русскому народу, обращается со словами
любви, преданности и искренней благодарности…
свободный украинский народ. Русский народ ковал и
выковал могучее славянское единство. Во всех тяжелых
испытаниях истории стоял ты гордо и непоколебимо,
утвердив свою руководящую силу среди народов нашей
страны» [1, ч. 4, с. 706].
Десятиліття панування тоталітарної системи,
коли все робилося для «злиття націй», спричинили
деформацію всіх сфер життя: у другій половині ХХ ст.
поширюється русифікація в національних республіках,
національні мови зазнають інтенсивного витіснення
зі сфер суспільно–політичного життя, особливо це
стосувалося української мови як близькоспорідненої з
російською. Національні культурні традиції втрачають
свої природні якості, натомість вони всіляко мають
продемонструвати злиття націй і перетворення їх у
радянську «супернацію».
Жодна культура не може абстрактно претендувати на
право бути універсальною, універсальність складається
з досвіду всіх народів світу, кожен з яких утверджує
свою самобутність. Культура – це діалог, осягнення
цінностей і традицій інших, в ізоляції вона в’яне та
гине, – зазначено у документі ЮНЕСКО «Декларація
Мехіко з політики в галузі культури». Проте національна
політика РФ й донині ґрунтується на засадах, усталених
у тоталітарному радянському суспільстві ХХ ст. і мало
враховує зміни, котрі відбулися в світі. Деструктивна
маніпуляція людиною та масовою свідомістю стає
глобальною проблемою кінця ХХ – початку ХХІ ст.
Захоплення півострова РФ починалася саме як
«культурна окупація». Аналізуючи сучасну історію
Криму, бачимо, що РФ всіляко підтримувала розвиток
конфронтаційної психології, коли культурний конфлікт
між мешканцями півострова сприяв дезінтеграційним
процесам і допомагав маніпуляціям у налаштуванні
російськомовної більшості населення на усвідомлення
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власної «обраності» та «вищості». Яскравим
прикладом подібного «культурного» підходу є вступна
стаття начальника управління культури Кримського
облвиконкому до путівника «Музеи Крыма», де жодним
словом не згадані українські митці і діячі культури,
проте відзначається, що «в 1783 р. Крим увійшов до
складу Росії. Цей в подальшому нерозривний зв’язок
був закріплений подвигами на кримській землі видатних
російських воєначальників…» [8, с. 5]1.
Найбільшою подією в історії Криму ХХ ст. був його
перехід до складу України. За етнічно–національним
складом населення півострова в усі часи вирізнялося
надзвичайною строкатістю. Тут проживали представники
багатьох народностей: українці, росіяни, татари, німці,
греки, вірмени, болгари, караїми, кримчаки, поляки,
молдавани та ін. З 1990–х років у національному
складі населення Криму відбулися певні зміни, які
були пов’язані, зокрема, з міграційним припливом
репатріантів – кримських татар і відтоком представників
інших етносів (передусім, росіян) за межі республіки
[9, с. 47]. На той час у Криму налічувалося 11,5 тис.
пам’яток історії, культури й архітектури, що відносилися
до різних історичних епох, цивілізацій, етносів і релігій,
з яких майже 15 історико–архітектурних об’єктів було
внесено до каталогів ЮНЕСКО [6, с. 208]. Культурна
спадщина Криму, що формувалася протягом тривалого
історичного періоду представниками різних етносів і
для якої характерною рисою є культурний плюралізм,
становила унікальний пласт культурного надбання
України.
У викладі радянської пропаганди приєднання Криму
перетворилося на акт історичної ваги, що скріпив
«непорушними узами російсько–український союз» [3, с.
506], а нинішня російська пропаганда, використовуючи
вкорінені у свідомості колишніх радянських громадян
стереотипи про Крим, цілковито оминає той факт, що
на момент переходу півострів за своїми як соціально–
економічними, так і культурними показниками був
занедбаною провінцією. Отже, українська влада повинна
була перейматись не лише заходами, спрямованими на
швидке піднесення всіх галузей народного господарства,
а й культурними аспектами входження півострова до
України.
Представники етнічних груп, які проживають
поряд, можуть мати деякі відмінності в уявленнях
про навколишню дійсність, спосіб життя і розуміння
справжніх цінностей, що інколи породжує певне
взаємовідчуження між ними. Проте культурна
відмінність сама по собі не переростає у ворожнечу,
якщо чиїсь політичні амбіції не стануть каталізатором
для негативної реакції [4, с. 80]. Але коли інформаційне
середовище заповнюється сумнівними відомостями,
а то й очевидним фальсифікатом, це стає суттєвою
ознакою проведення цілеспрямованої культурної атаки.
Впродовж двадцяти років РФ пильно відслідковувала
розвиток ситуації в АРК. «У російській національній
самосвідомості Крим віддавна став одним з найбільш
популярних етнокультурних символів. Такі символи
мають міфо–легендарний характер і не потребують
обґрунтованості реальності їх побутування», – зазначає
російська дослідниця О. Гончарова [10, с. 7]. Безупинна
1

Тут і далі переклад з російської – автора.
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пропаганда російських вищих кіл щодо виправлення
«історичної помилки» та єдності культури росіян і
кримчан знайшла своє втілення у широкому використанні
техніки міфу, коли на українську владу наліплювалися
негативні ярлики, висміювалися морально–етичні
цінності українського народу, його релігійна орієнтація
(українська православна та греко–католицька церкви),
підігрівалася ворожнеча між християнами і татарами,
які сповідували іслам.
Від російської влади надходять замовлення
науковцям з метою переписати наново історію Росії,
реанімувати російську історію Криму. Так, у 2008 р.
виходить друге видання книги «Крым–Севастополь–
Россия», в якому автори підкреслюють єдність
долі Криму, Севастополя і Росії, неприродності та
неправомірності їхнього розриву, а також висловлюють
упевненість в їх майбутньому возз’єднанні. Автори
наголошують: є оптимальні шляхи і засоби повернення
Криму і Севастополя до складу Росії. Російські історики
обурюються, що «намагання принизити роль нашої
країни у розгромі фашизму підривають імідж Росії як
великої держави–переможниці, як країни–засновниці
ООН. У подібній ситуації нам не залишається іншого
виходу, крім активізації і збільшення виробництва своїх
інформаційних джерел: книжок, кінофільмів, інтернет–
продуктів з вигідним для нас змістом, які більш
об’єктивно оцінюють роль нашої країни у всесвітній
історії» [11]. Представлення війни винятково як Великої
Вітчизняної, прославлення сучасних російських
спецпідрозділів та силовиків використовувалося
для відновлення та посилення ідеологічного впливу
путінської Росії. Натомість українська кінематографічна
і телепродукція, в якій події Другої світової війни
подавалися б з українських позицій була майже відсутня.
Контент–аналіз
російськомовного
тижневика
«Військово–промисловий кур’єр», а саме матеріалів
2004–2013 рр., проведений автором, підтверджує
тенденцію зростання кількості публікацій з мотиваціями
виходу Криму зі складу України, приниження українців
як нації (див. Туранський М. О. «Тижневик «Військово–
промисловий кур’єр» як джерело маніпулятивно–
пропагандистської інформації у латентній фазі
підготовки до анексії Криму (2004 – перша половина
2013 рр.)» – «Військово–науковий вісник», 2017,
вип.28, с. 216–227; «Пропагандистська кампанія
Росії у підготовці до анексії Кримського півострова»
– «Військово–історичний меридіан», 2017, вип.3,
с. 67–81). Аргументи були стандартні: «без Росії Крим
очікує навала русофобів, українських націоналістів»,
«російська мова зазнає всіляких утисків», «українська
влада прагне стерти історичну пам’ять», «християнська
цивілізація Криму під загрозою» і т.п. [11; 15; 16; 18; 19].
РФ здійснювала тривалий попередній вплив
на населення АРК з метою створення атмосфери
негативного ставлення до культурної спадщини
противника, провокування національних і релігійних
сутичок, втрати національної свідомості. Доволі
високою була активність як урядових, так і неурядових
структур РФ на півострові, особливо в галузі культури
та освіти, а також у масованій пропагандистській
кампанії стосовно законних прав РФ на Крим.
Насамперед це відбувалося через створення російських
культурних центрів, відкриття філіалів російських ВНЗ.
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Проводились постійні заходи культурницького плану,
покликані впливати за всіма можливими каналами на
процес самоусвідомлення людини.
Конфлікти, які точилися навколо неврегульованого
земельного питання, поширилися й на об’єкти історико–
культурної спадщини народів, які населяли півострів.
Вже від початку 90–х років кримські очільники
намагалися довести свою відданість Росії – віддавали
кращі місця для будівництва церков УПЦ МП, виділяли
з місцевих бюджетів кошти на розвиток російської
мови та культури, гучно проводили різноманітні
заходи за програмою «русского мира», запрошувати на
місцеві свята російських виконавців та московських
знаменитостей. Яскравим прикладом антиукраїнської
позиції були дії Голови Комітету з питань охорони
пам’ятників АРК Ю. Могаричьова, який свідомо
спровокував у 1997 р. на День Незалежності України
міжетнічний конфлікт під Бахчисараєм [12, арк. 50].
У сфері культури зоною напруженості було різне
бачення функціонування та статусу мов (російської,
української, кримськотатарської). Мова, яка є
першоелементом культури, лежить в основі розвитку
всіх видів мистецтв. І ті естетичні цінності, які ними
породжуються, зумовлені значною мірою естетичними
можливостями мови (театр, кіно, радіо, телебачення
тощо). Весь духовно–культурний світ цінностей
ґрунтується на рідній мові, крім цього вона виступає
засобом ідентифікації, тобто вияву приналежності
людей до однієї спільноти.
В період 1972–1983 рр., коли відбувається посилення
русифікації, заходи Москви були спрямовані на
утвердження монополії російської мови на всій території
СРСР. Відтак, за існування Радянського Союзу в багатьох
українців відбувалася внутрішня відмова від своєї
української ідентичності на користь російської [1, ч. 4,
с. 531]. На півдні України, здебільшого серед етнічних
росіян і українців – жителів великих міст, поширюється
тип «культурного українофоба», який вороже ставиться
до української мови, традицій, культури, не виявляє
української ідентичності, тяжіє до іншої нації [2, с. 38].
Надзвичайно показовою у цьому сенсі є українофобська
позиція російськомовного письменника Сергія Сокурова
(до речі, львів’янина і громадянина України), який
виголошував: «…на території України продовжується
агресія галицької ментальності і пасіонарної енергії
з–за Збруча на терени Східної України. Ця енергія вже
виливається також і в Росію» [13, с. 65].
Мовна картина Кримського півострова характеризується перевагою російської мови. Багатьом кримчанам
російськомовна ідентичність давала відчуття причетності
до великої нації, а приналежність до «русского мира» –
ілюзію вищої якості їхньої культури. Оскільки, згідно
з даними перепису населення АРК, кількість росіян
переважала за чисельністю, Крим втрачав позиції як
багатонаціональна республіка з її етнічним колоритом.
Переважаюча більшість росіян в АРК здійснювала
значний психологічний тиск на інші етнічні групи та
національності, висловлюючи шовіністичні гасла щодо
приналежності Криму РФ [14].
Перетворення народу в «населення» відбувається за
рахунок того, що людина більше не бажає співвідносити
себе з тією етнічною групою, до якої до цього належала.
Результати дослідження Центру Разумкова засвідчили,
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що більшість українців півострова ідентифікували себе
як представників єдиної з росіянами соціокультурної
спільноти,
яка
ґрунтується
на
домінуванні
російськомовної культури (так вважали близько 74%
кримчан – етнічних українців або тих, хто народився
в уже українському Криму). У садочках, школах та
ВНЗ навчання здійснювалось, в основному, російською
мовою. Навіть у нечисленних українських школах,
згідно з навчальними планами, на уроки російської
мови виділялося більше годин, аніж на українську мову.
У багатьох школах повноцінний курс українознавства
замінили згодом курсом для 1–4 класів «Я і моя Україна»,
але потім і його зміст був змінений: усі елементи з історії
та культури України були вилучені [9, с. 451]. Бракувало
україномовних підручників та освітянських кадрів, які
б володіли українською мовою. Лише 9,7% етнічних
українців Криму позиціонували себе як носіїв української
культурної традиції [3, с. 652]. Втім, російська пропаганда
вперто переконувала, що «насильницька «українізація»
триває» [15]; «відбувається цинічна наруга над російським
народом Криму: його вперто називають українським,
забороняють мову, переписують історію» [16].
Відверте спотворення реальних процесів, які
відбувалися у 2000–х роках в АРК, було призначене
для
створення
соціокультурної
конфліктності.
«Негативні процеси в останні роки розвиваються
на тлі цілеспрямованого ущемлення російської
мови, ігнорування російської літератури, мистецтва
і культури. За даними української спілки російської
культури «Русь», загальне скорочення російських шкіл
у країні і передусім в Криму становить 89%, а кількість
російських театрів зменшилася з 43 до 13, тобто на
70%», – дорікають російські ЗМІ [14]. Водночас вони,
наприклад, умовчують про антиукраїнські акції під час
відкриття Днів слов’янської писемності і культури в АРК
в Кримському музичному театрі, коли представники
«Прориву» та «Народного фронту Севастополь–Крим–
Росія» намагалися зірвати урочисті заходи [1, ч. 4, с. 95].
На початку ХХІ ст. відбувається активне
маніпулювання суспільною свідомістю громадян і
впровадження стереотипів конфліктного мислення.
Основою маніпуляційної пропаганди у сфері
культури стали концепти «Русский мир», «Русская
цивилизация», «Крым наш». «Необхідно забезпечувати
ідеологічну і матеріальну підтримку на урядовому рівні
громадських, культурних організацій, громадських
рухів, політичних партій, профспілок, молодіжних і
студентських організацій, діючих в Криму», – закликає
в статті «В стороне оставаться нельзя» А. Кузнєцов
[14]. Представниками проросійських громадських та
політичних організацій в АРК розпочинається робота
комеморативного характеру: в 2007 р. у Сімферополі
відкрито пам’ятний знак на місці демонтованого
радянською владою пам’ятника імператриці Катерині ІІ і
починається збір коштів на його відновлення; а в 2008 р.
їй був відкритий пам’ятник у Севастополі.
Пророчо зазвучали на цьому тлі слова І. Франка в
листі «До університетської молоді у Львові»: «Не вірте
тим людям, бо вони навмисно грають на вищих чуттях, а
самі заздалегідь ховаються в безпечних криївках, щоб на
вас самих упала одвічальність з їх діло. Вони дурять вас
фантомами народної честі, народної гордості, народного
права та обов’язку» [17, с. 304].
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Психологічні операції є найбільш ефективними
тоді, коли люди сприймають інформацію некритично,
прагнуть вірити пропаганді або не хочуть аналізувати
власні мотивації. Людина–споживач є об’єктом впливу
індустрії масової культури, адже ЗМІ формують
моделі, які підпорядковують усю людську діяльність і
виконують функцію «хибної свідомості». Особливістю
культурної експансії РФ було те, що перш за все вона
була розрахована не тільки на пересічних громадян,
але й на творчі кадри, інтелігенцію. Починаючи
від часу конфлікту за острів Коса Тузла у 2003 р.,
пропагандистські операції РФ в АРК значно
посилюються – тут і оперування пропагандистськими
кліше радянських часів; перевизначення противника у
«фашистів», «нацистів», поширення ідеології «руського
світу»; волання, що, йде «насильницька українізація усіх
сфер життя історичної російської землі» [18].
У 1996–2013 рр. в АРК відбувається монопольне
захоплення українського інформаційного, книжкового
і телерадіопростору російськими і російськомовними
компаніями, надання режиму особливого сприяння
гастролерам з Росії. Масований імпорт книжок із Росії,
як і раніше, в рази перевищує україномовні видання.
«Независимая газета», «Комсомольская правда», «Русский
Крым», «Крымское время», «Крымская правда» вміщують
матеріали, в яких українські культурні надбання називають
«малоросійством» і «хуторянством» [1, ч. 5,с. 220].
Видаються антиукраїнські газети «Русский Севастополь»,
«Русский выбор», «Русский блок», «Севастопольская
правда», «Последний бастион», «Русичи», «Черноморец»,
частина з яких практично безкоштовно друкується
у друкарні газети Чорноморського флоту РФ «Флаг
Родины». Вони активно просувають антиукраїнську і
антизахідну ідеологію серед населення півострова [19], а
це в свою чергу створює підґрунтя для діяльності в Криму
відверто антиукраїнських організацій – партії «Русское
единство», козацького братства «Единство» та ін. [20].
Теле– і радіокомпанії, мережу Інтернет російські
пропагандисти використовували для проведення
величезних за масштабами інформаційно–психологічних
кампаній. За широтою охоплення аудиторії радіо посідає
чи не найперше місце. Так, радіомовлення в інтересах
маніпуляцій суспільною думкою жителів Криму
використовувала радіостанція «Эхо Москвы».
Однією з найбільш ефективних форм інформаційно–
психологічних операцій стає телебачення. Ефект
причетності глядача до подій, що відбуваються на екрані
телевізора, змушує його вірити у правдивість поданого
йому матеріалу. Особливо одіозно транслюють події в
Україні російські канали «Вести», «Россия», «Перший
канал», «Новости», «РТР–Планета», «Россия 24»,
«НТВ–Мир» і насамперед «Russia Today». Наприклад,
«помаранчева революція» й обрання президентом
В. Ющенка трактувалися як прихід до влади націоналістів
і «бандерівців», «американських запроданців» [18]. Для
підкреслення неприйняття кримчанами подій у Києві
широко транслюються виступи представників діючої
влади Криму. На російських каналах майже кожного дня
проводяться ток–шоу із запрошеними російськомовними
українцями, які розповідають страшні історії про те, як
до них ставляться в Україні.
Надзвичайно
активно
російська
пропаганда
використовувала соціальні мережі. Російськомовний
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Інтернет містив чимало негативної інформації як
стосовно української сторони, так і по відношенню до
кримськотатарського населення.
Висновки. Відповідь на питання, чому кремлівській
владі вдалося здійснити анексію Криму насамперед
потрібно шукати у російському впливі на процес етнічної
самоідентифікаціїі жителів півострова, нав’язуванні
цінностей та елементів іншої культури. Захоплення
Криму стало результатом тривалого наполегливого
впливу Росії та руйнування полікультурних поглядів
кримчан.
Культурно–цивілізаційний вибір України, що
засвідчив її зорієнтованість на європейські демократичні
цінності, був абсолютно протилежним геополітичній
доктрині В. Путіна. ЗМІ – потужний інструмент
формування суспільної думки і, передусім, повинні
виконувати просвітницьку і виховну функцію: в газетних
публікаціях, на телеекранах, в аналітичних дослідженнях,
розвиваючи патріотизм, духовність і культуру. Влада
Януковича всіляко підтримувала інформаційну політику
Росії і не вживала жодних заходів щодо укорінення
української національної свідомості та патріотичного
виховання. До анексії АРК українські телеканали та
радіостанції широко транслюють російський контент.
Кримчани стали вразливими для впливу російської
пропаганди і через недостатню медіа–культуру
суспільства. Високий рівень довіри російськомовного
населення Криму інформації, отриманій з російських
радіо– і телеканалів, малочисельність альтернативних
українських джерел інформації збільшували кількість
прихильників путінської політики під час підготовки
до захоплення Криму. Також слід визнати ефективність
систематичних зусиль російського істеблішменту
впродовж двадцяти років спрямованих на подальше
зміцнення російської ідентичності Криму.
Оскільки дії в культурній та освітній сферах можна
вести безперервно, українські політичні партії і рухи,
державні і недержавні заклади культури як консолідуючі
сили народу всередині країни мали б стати важливим
чинником протидії зовнішній культурній експансії.
Проте державна політика України щодо Криму
залишалася несистематизованою.
Таким чином, бачимо реалізацію масштабної
культурно–пропагандистської кампанії РФ, спрямованої
на руйнування поліетнічної культури Криму і заміну її
на ретрансляцію неоімперського кримського дискурсу
в суспільному, культурному, і медійному просторі
всього «русского мира». Небезпека побутового підходу
до культурних протиріч і конфліктів полягає в тому,
що пересічна людина легко захоплюється зовнішньою
звабливістю нібито «вищості» іншої культури, піддається
впливові чужої пропаганди.
Отже, до важливих напрямків інформаційно–
психологічної безпеки держави належить забезпечення
розвитку культури і міжетнічних відносин. Великим
прорахунком київської влади щодо Криму було
нерозуміння політичної складової культури, того, що
центр політичного протистояння змістився у сферу
культури, яка постійно залишалася на другому плані.
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Cultural expansion of Russia in the Autonomous Republic
of Crime in the end of XX – beginning XXI
The basis of the hybrid war information and psychological operations
are largely based on the cultural self–identification of a person. Russia’s large–
scale cultural expansion has become an integral part of the preparations for
the annexation of the Crimean peninsula, when under the slogans of preserving
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Роль бібліотек у подоланні
інформаційної нерівності: історичний аспект
Аналізується інформаційна нерівність як теоретична та практична
проблема, розглядається її сутність, види, причини появи та шляхи подолання
в контексті історичного аналізу. Зокрема, звертається увага на роль бібліотек
у вирішенні проблеми інформаційної нерівності як центрів соціальної
комунікації, що мають потужний потенціал для консолідації суспільства,
його спрямування на інтеграцію України в європейське співтовариство
для підвищення якості життя, рівного доступу до інформації, знань і
культурного надбання. Впровадження електронних інформаційних технологій
у сучасну бібліотечну діяльність та активне включення бібліотек у мережу
сучасних соціальних інформаційних комунікацій дозволяє бібліотекам
стати ефективним суспільним інструментом забезпечення необхідними
інформаційними ресурсами всіх категорій вітчизняних користувачів.
Ключові слова: інформаційна нерівність, види інформаційної нерівності,
подолання інформаційної нерівності, інформаційно–комунікаційні технології,
бібліотека.

Інформаційно–комунікаційні технології (далі – ІКТ)
мають величезний перетворювальний вплив на всі
сфери сучасного суспільства як у межах національних
кордонів, так і у світі в цілому. Глобальність процесів,
що відбуваються, неминуче підвищує інтерес до
теоретичного осмислення особливостей інформаційного
суспільства. У розвинених країнах сфера ІКТ виступає
запорукою соціального, економічного і політичного
благополуччя. Починаючи з 90–х років ХХ ст. розвиток
інформаційного суспільства є пріоритетним напрямом
державної політики в провідних країнах світу, але
наслідком розвитку ІКТ стали не тільки переваги, але й
проблеми, навіть, в розвинених країнах Заходу. Одним
з таких наслідків є проблема інформаційної (цифрової)
нерівності, яка є особливо актуальною для України.
Проблемі інформаційної нерівності присвячені
праці таких українських дослідників як О. В. Аніщенко,
Л. М. Гордієнко, О. І. Горошко, Д. В. Дубов, С. В. Дубова,
О. Л. Єршова, В. О. Колмакова, О. О. Лобовікова,
О. Г. Радзієвська, Н. Ф. Ржевська, А. О. Сіленко,
О. М. Титаренко, але зроблений в них аналіз стосувався
головним чином, соціально–політичних аспектів
проблеми, інформаційна нерівність як комплексна
гуманітарна проблема окремо не розглядалася.
Мета статті – дати ґрунтовний аналіз сутності
поняття «інформаційна нерівність», її видів, причин
появи та шляхів подолання; визначити роль бібліотек як
соціально–комунікаційних структур, що мають на меті
вирішити означену проблему.
Результати дослідження. Вперше термін «цифрова
нерівність» (англ. «digital divide») прозвучав в липні
1995 р. в звіті про проведене Державною адміністрацією
телекомунікацій та інформації США дослідження
«Провалюючись в мережу: огляд сільських районів»
[19]. У доповіді було вказано на істотні відмінності в
доступі до нових ІКТ і мережі Інтернет серед людей з
різним доходом, рівнем освіти, расовою приналежністю
та ін. Було зафіксовано, що в сільській місцевості
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нові ІКТ використовуються рідше, ніж в містах;
середньостатистичний користувач – це білий чоловік
з вищою освітою і доходом вище за середній; жінки, а
також люди іншої расової приналежності мають менше
можливостей для використання цих технологій. Великий
інтерес серед американців викликала стаття А. Пауела
«Падаючи в прірву» [20], у якій автор досить детально
виклав сутність проблеми інформаційної нерівності. В
щорічній доповіді про економічний розвиток Програми
розвитку ООН (1997 р.) термін «цифрова нерівність»,
розглядався як різниця між «інформаційною бідністю»
і «інформаційним багатством». Цей документ
висвітлював практично всі відомі на той час глобальні
загальнолюдські проблеми й окреслив напрями
подальшого розвитку. Проблема цифрової нерівності
одержала великий резонанс у світовому контексті.
Висловлювалися полярні точки зору: від визнання цієї
проблеми, як однієї з глобальних загроз для держав
і суспільств в інформаційну епоху до визначення її
як надуманої, що сприяє подальшому збагаченню
комп’ютерних і телекомунікаційних корпорацій. Згодом
дискусії перейшли в площину розробки практичних
рекомендацій з подолання цифрової нерівності як у
міжнародному масштабі, так і в межах окремих держав.
Із появою нових технологій використання терміну
поступово поширилося і на позначення нерівності
між різними верствами населення, що виникає
через
нездатність
малозабезпечених
громадян
використовувати переваги інформаційних технологій,
Інтернету, дистанційної освіти тощо. У глобальному
контексті термін «цифрова нерівність» став активно
вживатися щодо аналізу нерівності між країнами у сфері
нових технологічних розробок.
На міжнародному рівні питання інформаційної
нерівності (цифрового розриву) було порушено в
Окінавській Хартії глобального інформаційного
суспільства від 22 липня 2000 р. Цифрова нерівність
має технологічну природу та характеризує різну
здатність країн забезпечити як у національному
масштабі, так і для окремих груп населення доступ до
сучасної інформаційної інфраструктури (телефонний
зв’язок, Інтернет, бази даних) з метою її ефективного
використання в практичній діяльності. У Хартії чітко
визначено основні цілі, які ставить перед собою людство
для побудови глобального інформаційного суспільства.
Зокрема, підкреслено, що одним з найважливіших
чинників, які впливають на формування суспільства
ХХІ ст. є саме ІКТ, оскільки їхній революційний вплив
стосується способу життя людей, їхньої освіти і роботи, а
також системи зв’язків між державою та громадянським
суспільством. ІКТ швидко стають життєво важливим
стимулом розвитку світової економіки. Нові технології
визначають зміст соціальної трансформації, що
полягає у нових можливостях людини і суспільства
використовувати знання та ідеї. Інформаційне
суспільство дає змогу людям ширше використовувати
свій потенціал та реалізовувати свої прагнення.
Для цього потрібно, щоб ІКТ служили досягненню
взаємодоповнюючих цілей забезпечення стійкого
економічного розвитку, підвищенню суспільного
благополуччя, стимулюванню соціальної злагоди та
повної реалізації їх потенціалу в галузі укріплення
демократії, та відповідального управління, прав людини,
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розвитку культурної багатоманітності та укріплення
міжнародного миру і стабільності. Досягнення цих цілей
та вирішення проблем, що виникають, потребуватиме
розробки ефективних національних та міжнародних
стратегій [10].
10–12 грудня 2003 р. під егідою Генеральної Асамблеї
ООН і патронатом Генерального секретаря ООН Кофі
Аннана, за сприяння Міжнародного телекомунікаційного
союзу в Женеві відбувся Перший Всесвітній саміт з
питань інформаційного суспільства (офіційно було
зареєстровано 13 тисяч учасників зі 130 країн). Метою
цієї першої в історії інформаційного суспільства події
вищого рівня було прийняття державами–членами ООН
двох стратегічних документів: Декларації принципів,
яка містить фундаментальні положення розбудови
інформаційного суспільства та Плану дій, що містить
обмежені часовими рамками цілі, досягнення котрих
сприятиме перетворенню на реальність концепції
відкритого для всіх і справедливого інформаційного
суспільства [18].
У Туніській програмі для інформаційного
суспільства, прийнятій на Другому Всесвітньому
саміті в Тунісі в 2005 р., були викладені проблеми
залучення інвестицій до галузі ІКТ в країнах, що
розвиваються, а також відзначалася необхідність
участі багатосторонніх інститутів у вирішенні питань
фінансування цієї сфери. Для організації і активізації
цієї роботи було вирішено створити Глобальний фонд
цифрової солідарності, головним завданням якого
стало б вирішення проблеми «цифрової нерівності» за
рахунок добровільних пожертвувань донорів у розмірі
1% від контракту, підписаного постачальниками ІКТ
послуг за використання бренду «цифрова солідарність».
Більше половини коштів Фонду повинна виділятися на
допомогу розвитку інформаційного суспільства в менш
розвинених країнах [17].
В українській мові сьогодні не існує єдиного
визначення поняття «digital divide», тому використовуються такі синоніми як: «інформаційна нерівність»,
«цифровий бар’єр», «цифрова нерівність», «цифровий
поділ», «цифровий розрив», «цифрова прірва»,
«інформаційна прірва». Зараз «digital divide» є терміном,
який має відтінок соціально–політичного характеру.
Пропонуємо дотримуватися використання терміну –
«інформаційна нерівність», хоча це і не є дослівний
переклад терміну «digital divide», але він більш точно
відображає соціальну сутність проблеми нерівномірного
доступу до сучасних ІКТ, тоді як переклад цього
терміну як «цифрова нерівність» краще характеризує
технічно–технологічний аспект даного явища. На думку
дослідниці О. О. Лобовікової, цифрова нерівність має
технологічну природу та характеризує різну здатність
країн забезпечити як у національному масштабі, так і для
окремих груп населення доступ до сучасної інформаційної
інфраструктури (телефонний зв’язок, Інтернет, бази даних,
бази знань та ін.) з метою її ефективного використання в
практичній діяльності [9, с. 13].
Інформаційна нерівність – це передусім соціально–
економічний феномен, що є наслідком різниці в рівні
доходу, грамотності і освіти, розвитку певних навичок,
відмінності у сфері бізнесу, культури, законодавства.
Інформаційна нерівність як складне соціально–
економічне явище має різні види:
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Регіональна або територіальна нерівність. Даний
вид виражається в поділі світу на регіони, в яких
інформаційні технології доступні більшості населення і,
в яких – ні. Межі інформаційно багатих і інформаційно
бідних регіонів практично співпадають з межами
індустріально розвинених регіонів (Північна Америка,
Західна Європа, розвинені країни Південно–Східної
Азії) і країн «Третього світу» (Африка, Азія, Південна
Америка). Іншим проявом регіональної нерівності є
різний рівень інформатизації окремих регіонів усередині
країни, поділ їх на «інформаційно багаті» – індустріальні
регіони та «інформаційно бідні» – сільські, малонаселені
або віддалені території [15].
Соціальна нерівність має прояв в одночасній
наявності в суспільстві соціальних груп, які активно
використовують інформаційні технології, і груп, які не
можуть собі цього дозволити унаслідок низького доходу,
браку освіти і культури, відсутності необхідних навичок,
обмежених фізичних можливостей, а також похилого
віку. Так, в країнах ЄС «серед школярів і студентів у віці
від 16 до 24 років Інтернетом користуються більше 85%,
а серед людей від 55 до 74 років – усього 13%, повідомляє
статистична служба Європейського союзу (Eurostat) [18].
Гендерна нерівність. Нерівний доступ до високих
технологій чоловіків та жінок спричиняє інформаційну
нерівність між цими соціальними групами, наслідком
якої є гендерна нерівність. Науковець О. І. Горошко
зазначає, «в Україні розвиток локальної проблемної
ситуації в царині гендерного цифрового розриву
«розгортається» до гіршого західного сценарію,
що проявляється в чіткому домінуванні чоловіків
у користуванні ІКТ, у формуванні політики в сфері
інформації й комунікації, у посиленні сексистської
експлуатації жіночності за допомогою ІКТ, у швидкому
зростанні активності жіночого суспільного руху з метою
протидії та посилення впливу на процеси динамічного
розвитку інформаційного суспільства» [4, с. 5].
Вікова нерівність. Основну перепону становлять
твердження, що робота в Інтернет–мережі є справою
молодого покоління, бо опанувати комп’ютерну
грамотність старшому поколінню важко.
На сьогодні основною причиною інформаційної
нерівності в світі є «людський фактор» тобто цінова
доступність послуг широкосмугового зв’язку і відсутність навичок роботи з інформаційними технологіями.
Саме це стає причиною «цифрової ізоляції» мільйонів
людей. Про це йдеться у звіті «Новий погляд на проблему
цифрової нерівності» («Redefining the Digital Divide»)
британської аналітичної компанії Economist Intelligence
Unit (EIU) [1].
Серед інших причин інформаційної нерівності
виділяють наступні: нерівноцінність використання
можливостей ІКТ та їх нерівноцінний розподіл;
неоднаковий доступ до знань у сфері ІКТ на рівні
країн, регіонів та груп населення; недоступність ІКТ
для певних етнічних груп в силу традицій; формування
«е–номенклатури»; непорівнянність доходів населення
та вартості телекомунікаційних послуг; дисбаланс
інвестицій у сферу ІКТ; розбіжність у преференціях
для різних прошарків населення, спрямованих на
стимулювання використання ІКТ; технічні проблеми
щодо забезпечення повного спектра послуг у країні
або регіоні; брак гнучкого законодавства у сфері ІКТ
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та податкових пільг у певних країнах та регіонах [14,
с. 109].
Як основні шляхи подолання інформаційної
нерівності в сучасному суспільстві варто виділити
такі напрями: державне фінансування програм
щодо створення якісних телекомунікаційних мереж;
збільшення кількості місць доступу до інформаційних
ресурсів; забезпечення соціально незахищених категорій
людей безкоштовними умовами доступу до сучасних
ІКТ; створення загальнодоступних місць навчання
інформаційної грамотності.
В цих умовах провідну роль в подоланні
інформаційної нерівності можуть відіграти бібліотеки
як центри соціальної комунікації. Бібліотеки мають
потужний потенціал для консолідації суспільства,
спрямування його на інтеграцію України у європейське
співтовариство для підвищення якості життя, рівного
доступу до інформації, знань і культурного надбання [11].
Роль бібліотек в подоланні інформаційної нерівності
обумовлюється такими факторами як:
– бібліотеки – найбільш розгалужена мережа публічних закладів в Україні. На сьогодні бібліотечна мережа
нараховує близько 40 тис. бібліотек державної та
комунальної власності, відомчого підпорядкування [11];
– впровадження електронних інформаційних
технологій у сучасну бібліотечну діяльність, активне
включення бібліотек у мережу сучасних соціальних
інформаційних комунікацій, дозволяє бібліотекам стати
ефективним суспільним інструментом задоволення
необхідними інформаційними ресурсами всіх категорій
вітчизняних користувачів;
– вироблення стратегічних підходів, налагодження
ефективного процесу відбору в інтересах вітчизняного
користувача якісної інформації із інформаційних масивів
глобального інформаційного простору, комплектування
ними наявної системи інформаційних баз і підготовка
для ефективного використання українськими користувачами;
– об’єднання українських інформаційних ресурсів у
загальнонаціональну інформаційну корпоративну систему
відповідно до вимог Державної цільової національно–
культурної програми створення єдиної інформаційної
бібліотечної системи «Бібліотека–XXI» [6];
– сучасні програми підготовки бібліотечних фахівців
надають бібліотекарям вміння працювати з інформацію,
підготовлений бібліотекар виконує роль інформаційного
менеджера, інформаційного аналітика та інформаційного
гіда для членів своєї громади.
Отже, сучасні бібліотеки готові взяти на себе роль
інфраструктури для поліпшення публічного доступу
до інформації. Останнім часом в Україні цей напрям
активно розробляється на державному рівні. Так,
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23
березня 2016 року було схвалено Стратегію розвитку
бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни
бібліотек для забезпечення сталого розвитку України»
[12], що базується на принципах створення єдиного
всеукраїнського інформаційного простору та інтеграції
у світовий інформаційний простір.
Наявний досвід свідчить, що впровадження
електронних інформаційних технологій у бібліотечну
сферу стає переконливим аргументом на користь
бібліотек у дискусії про їх значення у вирішенні
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проблеми інформаційної нерівності в умовах розвитку
інформаційних послуг. Впровадження новітніх інформаційних технологій в бібліотечну практику дозволяє
сучасним бібліотекам України забезпечити об’єктивно
зростаючі потреби суспільства в інформації, а також
стати інформаційною основою національної економіки,
державного управління, процесів демократизації
суспільства.
Висновки. Таким чином, Україна, відчуваючи
тенденції зародження світового глобального інформаційного суспільства, визнала на рівні офіційних
документів актуальність та важливість переходу до
інформатизації суспільства як невідворотного процесу,
який вже стосується не окремо взятої держави чи кількох
держав, а є основою глобальних цивілізаційних процесів.
Інформаційна нерівність загрожує як іміджу держави на
міжнародному рівні, так і власне в країні створює загрозу
для хронічного відставання не тільки від Заходу, але й від
держав Східної Європи. Тому, бібліотеки мають стати
тієї перехідною ланкою, що забезпечить трансформацію
з розвиненого інформаційного суспільства в нове
суспільство, засноване на знаннях.
Список використаних джерел
1. Андреассон К. Аналитический отчет EIU: новый взгляд на
проблему «цифрового неравенства» [Электронный ресурс] / Ким
Андреассон. – Режим доступа: http://itnews.com.ua/news/70305–
analiticheskij–problemu (дата просмотра 25.11.2017).
2. Аніщенко О. В. Інформаційна нерівність у сучасному суспільстві [Електронний ресурс] / О. В. Аніщенко. – Режим доступу:
http://ubgd.lviv.ua/konferenc/kon_ikt/sekziya1/Anischenko.pdf (дата
перегляду 20.01.2018).
3. Городенко Л. М. Цифрова та інформаційна нерівність у
мережевій комунікації [Текст] / Л. М. Городенко // Інформаційне
суспільство. – 2012. – Вип.16 (липень–грудень). – С.56–59.
4. Горошко О. І. Цифрова нерівність: гендерний аналіз
(локальна та глобальна перспективи) / Олена Ігорівна Горошко //
Вісник Міжнародного Слов’янського університету. – Харків, 2008.
– Т. XI. – №2. – С.3–7.
5. Дубов Д. В. Основи електронного урядування [Текст]: навч.
пос. / Д. В. Дубов, С. В. Дубова. – К.: Центр навчальної літератури,
2006. – 176 с.
6. Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні
інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства
[Текст]: Монографія / [О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна,
В. М. Горовий та ін.]; НАН України, Нац. б–ка України ім.
В. І. Вернадського. – К.: НБУВ, 2011. – 235 с.
7. Єршова О. Л. Чинники подолання «цифрової нерівності»:
світовий досвід та можливості для України [Електронний ресурс]
/ О. Л. Єршова. – Режим доступу: http://194.44.12.92:8080/jspui/
bitstream/123456789/1957/1/
СТАТТЯ_ЦР_ЄРШОВА.pdf
(дата
перегляду 19.12.2017).
8. Колмакова В. О. Інформаційна нерівність в умовах глобалізації [Текст] / В. О. Колмакова // Інформаційне суспільство. Інформаційна культура. Інформаційна безпека: тези доповідей науково–
практичного семінару, 20 жовтня 2015 р. – Умань, 2015. – С.33–36.
9. Лобовікова О. О. Інформаційна нерівність як соціологічна
проблема [Текст]: Автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 /
О. О. Лобовікова; Харківський національний ун–т ім. В. Н. Каразіна.
– Х., 2007. – 22 с.
10. Окинавская Хартия глобального информационного общества (Окинава, 22 июля 2000 года) [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної ради України. – Режим доступу: http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/998_163 (дата перегляду 28.12.2017).
11. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»
[Електронний ресурс] / Указ Президента України від 12 січня
2015 р. №5/2015. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/5/2015 (дата перегляду 05.12.2017).
12. Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи
на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

сталого розвитку України» [Електронний ресурс] / Розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. №219 – Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/219–2016–р
(дата
перегляду 30.11.2017).
13. Радзієвська О. Г. Інформаційна грамотність та цифрова
нерівність: убезпечення дитини в сучасному інформаційному
просторі [Текст] / О. Г. Радзієвська // Інформація і право. – 2017. –
№1 (20). – С.92–103.
14. Ржевська Н. Ф. Стратегічні прогнози щодо подолання
інформаційної нерівності в умовах глобалізації / Н. Ф. Ржевська
// Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Сер.:
Економіка, право, політологія, туризм: Зб. наук. ст. – К., 2010. –
Вип.2. – С.104–110.
15. Сіленко А. Цифрова нерівність як глобальна соціально–
політична проблема [Електронний ресурс] / А. Сіленко //
Політичний менеджмент. – 2006. – №3. – Режим доступу: http://
www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=58&c=1238 (дата
перегляду 20.01.2018).
16. Титаренко О. М. Роль держави у подоланні «цифрової
нерівності»: міжнародний досвід для України [Електронний
ресурс] / О. М. Титаренко. – Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/
zbirnik/2012–02(8)/12tommdu.pdf (дата перегляду 20.01.2018).
17. Туніська програма для інформаційного суспільства (Туніс,
18 листопада 2005 року) [Електронний ресурс] / Офіційний веб–
сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері зв’язку та інформатизації. – Режим доступу: http://nkrzi.gov.
ua/index.php?r=site/index&pg=171&id=4207&language=uk
(дата
перегляду 27.12.2017).
18. Цифровое неравенство [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://uucyc.ru/statistics/195 (дата просмотра 26.12.2017).
19. National Telecommunications and Information Administration
– Fact Sheet: Racial Divide Continues to Grow: Falling through the Net:
Defining the Digital Divide, 1999. – July. – Режим доступу: http://www.
ntia.doc.gov/ntiahome/ digital divide/factsheets/racial–divide.htm (дата
перегляду 28.11.2017).
20. Powell A. Falling for the Gap / A. Powell // Reason. – No.11. –
Nov. 1999. – Режим доступу: http://reason.com/9911/fe.ap.falling.html
(дата перегляду 28.11.2017).

References
1. Andreasson K. Analiticheskij otchet EIU: novyj vzgljad
na problemu «cifrovogo neravenstva» [Jelektronnyj resurs] / Kim
Andreasson. – Rezhim dostupa: http://itnews.com.ua/news/70305–
analiticheskij–problemu (data prosmotra 25.11.2017).
2. Anishhenko O. V. Informacijna nerivnist’ u suchasnomu
suspil’stvi [Elektronnyj resurs] / O. V. Anishhenko. – Rezhym dostupu:
http://ubgd.lviv.ua/konferenc/kon_ikt/sekziya1/Anischenko.pdf
(data
peregljadu 20.01.2018).
3. Gorodenko L. M. Cyfrova ta informacijna nerivnist’ u merezhevij
komunikacii’ [Tekst] / L. M. Gorodenko // Informacijne suspil’stvo. –
2012. – Vyp.16 (lypen’–gruden’). – S.56–59.
4. Goroshko O. I. Cyfrova nerivnist’: gendernyj analiz (lokal’na ta
global’na perspektyvy) / Olena Igorivna Goroshko // Visnyk Mizhnarodnogo Slov’jans’kogo universytetu. – Harkiv, 2008. – T. XI. – №2. –
S.3–7.
5. Dubov D. V. Osnovy elektronnogo urjaduvannja [Tekst]: navch.
pos. / D. V. Dubov, S. V. Dubova. – K.: Centr navchal’noi’ literatury,
2006. – 176 s.
6. Elektronni informacijni resursy bibliotek u pidnesenni
intelektual’nogo i duhovnogo potencialu ukrai’ns’kogo suspil’stva
[Tekst]: Monografija / [O. S. Onyshhenko, L. A. Dubrovina,
V. M. Gorovyj ta in.]; NAN Ukrai’ny, Nac. b–ka Ukrai’ny im.
V. I. Vernads’kogo. – K.: NBUV, 2011. – 235 s.
7. Jershova O. L. Chynnyky podolannja «cyfrovoi’ nerivnosti»:
svitovyj dosvid ta mozhlyvosti dlja Ukrai’ny [Elektronnyj resurs] /
O. L. Jershova. – Rezhym dostupu: http://194.44.12.92:8080/jspui/
bitstream/123456789/1957/1/ STATTJa_CR_JeRShOVA.pdf (data
peregljadu 19.12.2017).
8. Kolmakova V. O. Informacijna nerivnist’ v umovah globalizacii’
[Tekst] / V. O. Kolmakova // Informacijne suspil’stvo. Informacijna
kul’tura. Informacijna bezpeka: tezy dopovidej naukovo–praktychnogo
seminaru, 20 zhovtnja 2015 r. – Uman’, 2015. – S.33–36.
9. Lobovikova O. O. Informacijna nerivnist’ jak sociologichna
problema [Tekst]: Avtoref. dys... kand. sociol. nauk: 22.00.04 /

69

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Випуск 129

O. O. Lobovikova; Harkivs’kyj nacional’nyj un–t im. V. N. Karazina. –
H., 2007. – 22 s.
10. Okinavskaja Hartija global’nogo informacionnogo obshhestva
(Okinava, 22 ijulja 2000 goda) [Elektronnyj resurs] / Oficijnyj sajt
Verhovnoi’ rady Ukrai’ny. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.
ua/laws/show/998_163 (data peregljadu 28.12.2017).
11. Pro Strategiju stalogo rozvytku «Ukrai’na – 2020» [Elektronnyj
resurs] / Ukaz Prezydenta Ukrai’ny vid 12 sichnja 2015 r. №5/2015. –
Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (data
peregljadu 05.12.2017).
12. Pro shvalennja Strategii’ rozvytku bibliotechnoi’ spravy na
period do 2025 roku «Jakisni zminy bibliotek dlja zabezpechennja
stalogo rozvytku Ukrai’ny» [Elektronnyj resurs] / Rozporjadzhennjam
Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 23 bereznja 2016 r. №219 – Rezhym
dostupu:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/219–2016–r
(data
peregljadu 30.11.2017).
13. Radzijevs’ka O. G. Informacijna gramotnist’ ta cyfrova
nerivnist’: ubezpechennja dytyny v suchasnomu informacijnomu
prostori [Tekst] / O. G. Radzijevs’ka // Informacija i pravo. – 2017. – №1
(20). – S.92–103.
14. Rzhevs’ka N. F. Strategichni prognozy shhodo podolannja
informacijnoi’ nerivnosti v umovah globalizacii’ / N. F. Rzhevs’ka
// Naukovyj visnyk Instytutu mizhnarodnyh vidnosyn NAU. Ser.:
Ekonomika, pravo, politologija, turyzm: Zb. nauk. st. – K., 2010. –
Vyp.2. – S.104–110.
15. Silenko A. Cyfrova nerivnist’ jak global’na social’no–politychna
problema [Elektronnyj resurs] / A. Silenko // Politychnyj menedzhment.
– 2006. – №3. – Rezhym dostupu: http://www.politik.org.ua/vid/
magcontent.php3?m=1&n=58&c=1238 (data peregljadu 20.01.2018).
16. Tytarenko O. M. Rol’ derzhavy u podolanni «cyfrovoi’
nerivnosti»: mizhnarodnyj dosvid dlja Ukrai’ny [Elektronnyj resurs]
/ O. M. Tytarenko. – Rezhym dostupu: http://www.dridu.dp.ua/
zbirnik/2012–02(8)/12tommdu.pdf (data peregljadu 20.01.2018).
17. Tunis’ka programa dlja informacijnogo suspil’stva (Tunis,
18 lystopada 2005 roku) [Elektronnyj resurs] / Oficijnyj veb–sajt
Nacional’noi’ komisii’, shho zdijsnjuje derzhavne reguljuvannja u
sferi zv’jazku ta informatyzacii’. – Rezhym dostupu: http://nkrzi.gov.
ua/index.php?r=site/index&pg=171&id=4207&language=uk
(data
peregljadu 27.12.2017).
18. Cifrovoe neravenstvo [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa:
http://uucyc.ru/statistics/195 (data prosmotra 26.12.2017).
19. National Telecommunications and Information Administration
– Fact Sheet: Racial Divide Continues to Grow: Falling through the Net:
Defining the Digital Divide, 1999. – July. – Rezhym dostupu: http://
www.ntia.doc.gov/ntiahome/ digital divide/factsheets/racial–divide.htm
(data peregljadu 28.11.2017).
20. Powell A. Falling for the Gap / A. Powell // Reason. – No.11. –
Nov. 1999. – Rezhym dostupu: http://reason.com/9911/fe.ap.falling.html
(data peregljadu 28.11.2017).
Shuliak S. O., Candidate of Pedagogical Science, Professor of the
Department of Information, Library and Archival Affairs, Dean of
the Faculty of Management and Business of Separated Subdivision,
«Mykolaiv branch of Kyiv National University of Culture and Arts»
(Ukraine, Mykolaiv), shulylak@ukr.net
The role of the library in overcoming the informational inequality:
historical aspect
The article deals with informational inequality as a theoretical and practical
problem: its essence, types, sources of the problem and ways of its overcoming
are considered in the context of historical analysis. Particular attention is paid to
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necessary information resources for all categories of domestic users.
Keywords: information inequality, types of information inequality, overcoming
the information inequality, information and communication technologies, library.
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Націоналізм та громадянське суспільство:
історичні витоки і проблемні аспекти

Досліджується історія виникнення та введення в науковий обіг поняття
«націоналізм». Аналізуються основні теоретико–методологічні аспекти
дослідження націоналізму. Виділені проблеми, пов’язані з означенням і
сприйняттям націоналізму в суспільстві. Виокремлено та розглянуто типи
націоналізму. Визначено роль націоналізму в світовій історії й історії України.
З’ясовано історичні умови постання та розвитку проблеми протиставлення
націоналізму та громадянського суспільства.
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Сьогодні, в часи глобалізації, світова спільнота
зіткнулася з дилемою: як поєднати централізовану
національну ідентичність з децентралізованими громадянськими правами. Категорії «націоналізм» та
«громадянське суспільство», які розглядалися як
взаємовиключні, тепер бачаться теоретиками державотворчого процесу важливими складовими націотворення.
Суперечки навколо поняття «націоналізм» тривають
вже більше 200 р. Під заклик націоналізму з’являлися
та сходили з історичної арени дрібні держави та великі
імперії. В XIX ст. націоналістичні ідеї підштовхнули
європейські народи до колоніальної експансії. Під час
та після двох світових воєн в демократичному світі
націоналізм став синонімом насильства, ксенофобії,
нетерпимості та нелюдяності. Під його гаслами вели
війни та чинили страхітливі злочини. У другій половині
ХХ ст. націоналізм тісно пов’язувався з рухами за
самовизначення та проти імперіалізму в третьому
світі. Згодом національна ідея стала нормою. В ХХІ ст.
національною ідеєю багатьох європейських держав
стало постання сильного громадянського суспільства.
Виникає необхідність наукового переосмислення
ідей націоналізму. Відділення його ліберальної течії від
інтегральної. Адже в пострадянській Україні уявлення
про націоналізм та здобуття ним масової підтримки
часто складається на основі враження від діяльності
тих груп і партій, які в той чи інший час називали
себе «націоналістичними». При цьому існують безліч
стереотипів, які сприяють однобокому розумінню
націоналізму як ультра–радикальної ідеології.
Уперше слово «націоналізм» згадується в XV ст. у
Празі під час релігійно–схоластичного диспуту між
професорами чеської «нації» та тими, хто до її складу
не входив. Тоді «націоналізм» означало, як і слово
«нація», певну університетську спільноту, створену для
захисту власних групових інтересів і вживалося також
стосовно студентських об’єднань. Серед професорів
Лейпцігського університету в 1409 р. існувало чотири
«нації». Кожна з них раз на півроку висувала свою
кандидатуру на посаду ректора. Георгій Касьянов
припускає, що той «націоналізм» був не більше, ніж
німецьким варіантом терміну «нація» [1, c. 9].
Ентоні Сміт в праці «Націоналізм: Теорія, ідеологія,
історія» відзначав, що першими в розумінні певного
соціально–політичного поняття слово «націоналізм»
вжили французький церковник–контрреволюціонер
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абат Оґюстен де Барюель та німецький філософ Йоганн
Ґотфрід Гердер наприкінці XVIII ст. [2, c. 14]. Також
серед «творців» націоналізму Сміт називає Руссо,
Гердера, Ціммермана, Берка, Джеферсона, Фіхте й
Мадзіні [2, c. 29]. Кедурі, зі слів Сміта, переконував, що
націоналізм – доктрина, яку було вигадано в Німеччині
у 1806–1807 pр. «Винахідником» він називає Йоганна
Ґотліба Фіхте, який прочитав цикл лекцій «Промови до
німецької нації» [2, c. 63, 65].
В англійській мові слово «націоналізм» з’явилося
у першій половині XIX ст. Тоді воно мало теологічне
значення. Зокрема, Оксфордський словник 1836 р. називав
«націоналізм» доктриною, згідно з якою певні нації є
об’єктом божественного вибору [1, c. 10]. В той же час
у Німеччині наприкінці XIX ст. «nationalismus» означав
національний дух, національне піднесення, захоплення
власною культурою. Лише у XX ст. «націоналізм» у
німецькій мові став ототожнюватися з надмірними
проявами національних почуттів і навіть ксенофобією.
У французьких істориків кінця XIX – початку XX ст.
зустрічаємо слово «націоналізм» як нейтральне поняття,
яким позначали національний рух. З другої половини
XIX ст., поширюючись в інших європейських мовах,
зокрема, в слов’янських, націоналізм набув нового
сенсу. Як слушно зазначає Касьянов, значення слова
залежало від історичного контексту та культурно–
інтелектуальних, політичних традицій тієї чи іншої
країни. Здебільшого в мовах націй, які переживали період
«національного відродження», прагнули національного
визволення, слово «націоналізм» мало або нейтральний,
або позитивний контекст, ототожнювалося з боротьбою
за національні права [1, c. 10–11].
Виникнення націоналізму
Ті, хто пишуть про націоналізм, у більшості згодні,
що до кінця XVIII ст. «його було замало, а то й не було
зовсім» [3, c. 634]. Отже, націоналізм як явище виник
наприкінці XVIII ст. у Західній Європі та у Північній
Америці. Потім він поширився на всю Європу та на
весь світ [4, c. 211]. Юджин Каменка, посилаючись на
Карлтона Гейза, пише що націоналізм завдячує своєму
походженню незвичайному комплексу економічних,
політичних, соціальних та інтелектуальних досягнень.
Серед них – винахід та поширення книгодрукування.
Не менш важливим Каменка вважає піднесення
національних просторіч до рангу літературних мов,
яке супроводжувалося занепадом латини. Сприяв
виникненню націоналізму й бурхливий розвиток
капіталізму та середніх класів, роль «завзятих королів»,
які за «божественним правом» придушили сепаратизм
феодалів, консолідували та секуляризували свої
володіння на національній основі. Зрештою, одну з
вирішальних ролей відіграли релігійні зрушення, що
призвели до розколу в християнстві та утворенню
державних церков [5, c. 220–221].
Однак вишенькою на торті під назвою «зародження
націоналізму» стало «падіння Бастилії». Майже
одноголосно
націоналізмознавці
заявляють
про
виняткову роль Французької революції у розвитку
націоналізму. Кеннет Майноуг пише: «націоналізм – це
річка, підживлювана численними струмками, шляхи
яких сходяться. Більшість із цих струмків, – що течуть в
інших напрямках, – можна віднайти у Франції XVIII ст.»
[6, c. 261].
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Буржуазна революція зробила внесок у розвиток
націоналізму, коли створила у Франції сучасну політичну
націю та поширила свій інтелектуальний та політичний
вплив зовні держави [7, c. 176]. Широкоцитована фраза
Юджина Каменки: «починаючи з часів Французької
революції, історія Європи являє собою історію
піднесення і розвитку політичного націоналізму» [5,
c. 216] стала в науковому колі свого роду аксіомою.
Підносячи ідею громадянина, зароджуючи ідею
громадянського суспільства, Французька революція
підносила ідею нації.
Для тогочасних французів нація була ніби політично–
адміністративною одиницею. Тобто сукупністю осіб, які
проживали на одній території та могли спільно брати
участь у політичному житті завдяки тому, що розмовляли
однією мовою та були етнічно споріднені. Каменка,
намагаючись дати відповідь на запитання «чим була
нація для революційних французів?», звертається до
брошур Еммануеля–Жозефа Сійеса. 1789 р. аббат Сійєс
сказав: «нація – це об’єднання людей, які керуються
одним законом і представлені одними й тими самими
законодавчими зборами» [5, c. 223–224].
Відкриваючи нову епоху, Французька революція
проголосила, що французами є всі, незалежно від стану та
поглядів. З тих часів монархічні династичні війни сходять
з історичної арени, поступаючись війнам між народами,
націями. Згодом вже антинаполеонівський рух розбудив
націоналістичні прагнення європейських держав.
Як не дивно, спробувавши виявити коріння
націоналізму, я дійшов висновку, що він головним чином
заснований на парадоксі. Природу цього парадокса
влучно прояснив Кеннет Майноуг, провівши паралелі
між націоналізмом та комунізмом. Ідеологи марксизму
запевняли, що в Західній Європі, де капіталізм уже був
досить зрілий, марксизм неодмінно здобуде перемогу.
Насправді ж в розвинених європейських державах він
зазнав фіаско. Натомість, переміг у Росії та Китаї, де
капіталізм або лише зароджувався, або був практично
незнаний.
«Той факт, що марксизм, який претендує бути науковою
теорією і відтак буцімто здатний передбачити неминучі,
економічно обґрунтовані наслідки, запанував лише у тих
країнах, які якнайменше відповідають визначенням його
теорії – в Росії та Китаї, – говорить нам про марксистську
ідеологію багато такого, що вона сама воліє приховати.
Зокрема, цей факт свідчить про те, що важливим у цій
ідеології є не її науковий характер, а спроможність
надихати на політичну дію. Щось схоже маємо також у
випадку націоналізму: спочатку він репрезентує себе як
політичну та історичну свідомість нації, згодом починає
винаходити нації, від імені яких і діє» [8, c. 330].
Часто, щоб полегшити відповідь на запитання
«що таке націоналізм?», йдуть шляхом спрощених
формулювань. Націоналізм називають «національним
егоїзмом». Під ним розуміють абсолютизацію та
забезпечення інтересів передусім своєї нації за
рахунок інтересів інших. Або говорять, що націоналізм
утверджує націю, нехтуючи правами особи заради
інтересів чи прав нації. Іноді лунає ще більш спрощена
інтерпретація: «націоналізм – це ворожість до інших
націй». Або стверджують, що він передусім наголошує
на ролі етнічного чинника. Стверджуючи подібне, вчені
не заглиблюються в проблему типологізації явища. Вони
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ототожнюють націоналізм та етнічний націоналізм.
На жаль, така вузькість сприйняття націоналізму
характерна як для сучасних українських політологів, так
і для істориків. В цьому певною мірою проглядається
радянська наукова традиція, яка схильна була ділити світ
на «соціалістичне добро» та «націоналістичне зло».
Такі спрощені формулювання не враховують того
факту, що деякі різновиди націоналізму – зокрема так
званий «ліберальний націоналізм» – не утверджують
ані національного егоїзму, ані ворожого відношення до
інших націй. Утверджуючи пріоритет громадянського
суспільства, ліберальний націоналізм не нехтує й
інтересами індивіда. На думку Василя Лісового, у
багатьох своїх варіантах націоналізм бачить майбутнє
людства як гармонію між націями та мислить, що лише
утвердження націй як культурних цілостей здатне
забезпечити культурну різноманітність людства [9, c. 16].
Націоналізм є, в першу чергу, політико–ідеологічним
явищем. Як чинник світової історії, – це дуже динамічна,
модерна система поглядів, що обґрунтовує та виправдовує
практику певного типу. Це політична ідеологія, оскільки,
як слушно зауважує Володимир Малахов, практика, яку
дана ідеологія обслуговує, носить політичний характер.
Себто, вона пов’язана з відносинами влади [11, c. 10].
Ідеологія націоналізму
Більшість визначень, які прагнуть зафіксувати
суть націоналізму, зводяться до наступного варіанта:
націоналізм – це ідеологія, в якій нація є найважливішим
поняттям і центральною цінністю. Ця ознака відрізняє
націоналізм від інших ідеологій – лібералізму,
консерватизму, соціал–демократизму, комунізму та
анархізму. У деяких з них поняття нації відіграє певну
роль, але не є найважливішим [9, c. 12].
Якщо згрупувати найчисельніші вживання даного
терміна, виявиться, що він має, щонайменше, чотири
значення:
1. Ідеологія становлення держави. Націоналізм тут
виступає, як ідейне забезпечення процесу «збирання»
держави або «державного будівництва». Класичні
приклади: рух Рісорджіменто, який призвів до утворення
італійської держави в 1860–і рр. або ж об’єднання
німецьких земель навколо Пруссії, що завершилося
утворенням Німеччини в 1870–і.
2. Ідеологія соціальної інтеграції («національної
розбудови»). Держава в цьому випадку вже є, і націоналізм необхідний їй для легітимізації заходів щодо
консолідації населення – Рісорджіменто перетворення
останнього в культурно однорідну спільність, націю.
Ілюстраціями тут можуть слугувати Японія останньої
третини XIX ст., Туреччина в період правління Мустафи
Кемаля (1923–1938), а також Єгипет, Іран і Китай 1920–
1930–х рр.
3. Ідеологія антиколоніалізму. Це явище в радянський
час називалося «національно–визвольним рухом». Увесь
комплекс політико–ідеологічних явищ, пов’язаних із
боротьбою народів Азії і Африки проти колоніалізму,
нейтральним чином кваліфікується як «націоналізм».
4. Ідеологія етнічно мотивованого сепаратизму
(сецесіонізма). Наприклад, чеченський, тамільська,
квебекський «націоналізм».
Націоналізм має різні прояви в залежності від
соціальної та політичної ситуації в тій чи іншій державі.
Він проявляється в тих формах, які надають йому його

72

Гілея

прибічники та критики [12, c. 285]. Так, націоналізм може
бути демократичний або авторитарний, спрямований
у майбутнє чи орієнтований у минуле, соціалістичний
або реакційний [5, c. 216]. Аплодисментів заслуговує
влучне тлумачення такої багатогранності націоналізму,
запропоноване Петером Альтером в статті «Націоналізм:
проблема визначення».
«Націоналізм засвідчив, що він може бути
складником як імперіалізму, так і антиімперіалізму.
Отож націоналізм, що його настільки різні течії можуть
так легко використовувати як своє гасло та виправдання,
очевидно, приховує в собі крайні протилежності й
суперечності. Він може означати як звільнення, так
і гноблення. Він, очевидно, може містити в собі як
позитивні можливості, так і загрози. Націоналізм може
набувати настільки різних форм та «національних»
різновидів, що можна засумніватися, чи справді в
кожному з цих випадків ми маємо справу з тим самим
явищем», – вважає дослідник [4, c. 211–212].
Доволі часто націоналізм – взагалі не окрема
ідеологія, а звичайне наповнення більшістю панівних
ідеологій, як–от лібералізм, соціалізм чи консерватизм.
Націоналізм має здатність «заселяти» інші ідеології, а
їхню політику й ідеали спрямовувати до націоналістичних
завдань. Так сталося з «національними комуністичними
рухами» післясталінської доби [2, c. 30–31].
Проблема націоналізму в тому, що він не створив
єдиної ідеології, не знайшлося особистості, яка стала
би його символом, як Ленін для комунізму. Про це
пише Бенедикт Андерсон. Він підкреслює те, що
націоналізм так і не витворив своїх великих мислителів:
ні Гоббса, ні Токвіля, ні Маркса чи Вебера. Така
«неспроможність» дала для космополітично мислячих і
багатомовних інтелектуалів чимало підстав поставитися
до націоналізму, по суті, зневажливо. Цікаво відзначити,
що навіть прихильний до націоналізму дослідник Том
Нейрн міг, однак, написати: «націоналізм» – це патологія
сучасної еволюційної історії, такий же невідворотний,
як «невроз» для будь–якої людини, із дуже схожою
непередбачуваністю вчинків, з подібним нахилом до
божевілля, закоріненим у дилемах безпорадності, яку
відчуває мало не весь світ (еквівалент інфантилізму в
суспільному житті) і так само майже невиліковний» [13,
c. 517].
Також ряд перепон у поширенні націоналістичних
ідей становить негативна суспільна історична пам’ять
про це явище. Таким чином, як слушно зазначають
дослідники, український націоналізм у домінуючій
сучасній інтерпретації перебуває у полоні вузької
історично–ретроспективної
локалізації,
тобто
обтяжений гріхами інтегрального націоналізму [9, c. 13–
14]. Надто міцна пов’язаність із діяльністю ОУН та УПА
стала на перешкоді того, щоб його прийняло населення
радянського мислення.
Націоналізм – це передусім політичний принцип, за
яким політичні та національні одиниці мають збігатися.
Найкраще його можна визначити саме мовою цього
принципу. Націоналістичне почуття – це або гнів,
викликаний порушенням цього принципу, або ж відчуття
задоволення його дотриманням. Такого типу почуття і
спричиняють націоналістичний рух.
Загальна характеристика політичного націоналізму
належить відомому досліднику націоналізму Нілу
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Еберкромбі: «Націоналізм – це ідеологія, заснована на
переконанні, що народ, який загальними властивостями,
такими, як мова, релігія чи етнічність, становить
особливу політичну спільність. Націоналісти прагнуть
зберегти цю соціальну своєрідність, щоб захистити
ті соціальні блага, які є результатом національної
ідентичності і належності до нації. Націоналізм
ототожнює національну легітимність держави з
самоврядуванням нації» [14, c. 45].
Роль націоналізму в світовій історії
Ентоні Сміт в статті «Націоналізм та історики» назвав
націоналізм «історичним рухом» [12, c. 282]. Націоналізм
проявляється в особливих історичних обставинах. Йому
притаманний глибинний історичний характер, адже він
розглядає світ як результат взаємодії різних спільнот.
Ідеолог
інтегрального
націоналізму
Микола
Міхновський писав: «націоналізм – це велетенська і
непереборна сила, яка надто яскраво почала проявлятися
з XIX ст. Під її могучим натиском ламаються, здається,
непереможні кайдани, розпадаються великі імперії і
з’являються до історичного життя нові народи, що до
одного часу покірно несли свої рабські обов’язки проти
чужинців–переможців. Націоналізм єднав, координував
сили, гнав до боротьби, запаляв фанатизмом приневолені
нації в їх боротьбі за свободу. Націоналізм – ангел
помсти для пануючих і визискуючих націй, ангел
помсти за упосліджених – страшною червоною хвилею
прокотився по краях упосліджених націй–рабів, і слідом
за ним розступалися хмари і проглядало сонце свободи»
[15, c. 159].
Націоналістичний рух виходить з потреб нації.
Вірніше, з того, якими націоналісти бачать ці потреби.
Він скерований на гідне утвердження національної
ідеї в світі. Ідеї нації, яку, знову ж таки, створюють її
ідеологи.
«Де реальна або потенційна нація втрачає статус
автономії, або відчуває, що може роз’єднатися, чи зазнає
невдачі, проектуючи чіткий ідентичний обрис, саме
там націоналісти намагатимуться виправити ситуацію
усілякими заходами, щоб здобути або відновити
національну автономію, єдність та ідентичність», –
зазначає Ентоні Сміт [2, c. 35].
Часто націоналізм означав для народів звільнення
від політичної та суспільної дискримінації. Але не
менш часто він означав для них також замах на їхню
свободу або її обмеження, нерідко ж навіть загрозу
для їхнього фізичного виживання. Політика геноциду,
що її здійснювали націонал–соціалісти, є щодо цього
найжахливіший приклад [4, c. 211–212].
Шарль Моррас відводить для націоналізму роль
оборонця. «Навіть коли іноземна армія не перетинає
кордонів і рідна територія не окупована ворогом – він
захищає націю від іноземця серед нас. Такий захист
міцніє також у ситуації тривалого іноземного панування,
сила якого втілена в письмовому праві, однак не стає
правом реальним. Саме таку ситуацію маємо в Польщі,
Ірландії, а в минулому в Італії часів «Моїх в’язниць» [10,
c. 128].
Богдан Стефанеску розглядає націоналізм як бажання
внутрішньо злитися з етнічною групою та протидіяти
зовнішньому тискові. «Він завжди наполягає на єдності
й спільності чи то території, чи то раси або крові, чи то
історії, мови, звичаїв, інституцій. Націоналізм прагне
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надати життю спільноти цілісності, майже так само як
індивід хоче зробити цілісним своє особисте життя.
Націоналізм формує уявлення нації про її минуле та її
плани на майбутнє» [16, c. 711].
Націоналізм поганий тоді, коли він винаходить
націю. Коли він безсилий проти «приватизації»
держави верхами та «пристібання» ними низів до своєї
егоїстичної політики. Націоналізм хороший, коли він дає
протилежні цьому результати [17].
Слід мати на увазі, що націоналізм не лише утверджує
націю як центральну цінність. Він розвиває своє власне
розуміння нації, відмінне від інших традицій політичної
думки.
Критикувати
націоналізм,
ототожнивши
його з його крайнощами, примітивно. Як слушно
підкреслює Василь Лісовий, у такий спосіб легко можна
розправлятися з будь–якою іншою традицією політичної
думки – у тому числі з лібералізмом та консерватизмом
[9, c. 18].
Націоналізм і громадянське суспільство: проблема
поєднання
Націоналізм може означати як звільнення, так
і гноблення. Він, очевидно, може містити в собі
як позитивні можливості, так і загрози. Завдання
націоналізму випливають з тези, що національні
інтереси завжди вище особистих чи групових інтересів.
У ХХІ ст. світова спільнота зіткнулася з дилемою:
як поєднати централізовану національну ідентичність
з децентралізованими громадянськими правами. Це
проблема, з якою стикаються всі європейські держави.
Як ніде–інде вона нині актуальна в Україні.
Те, за що боровся «Євромайдан» – це загальні
людські цінності і верховенство права. Будучи творінням
громадянського суспільства і борючись за збільшення
його сили та впливу, майданівці представляють
собою українських націоналістів, які хочуть бачити
свою державу соборною, незалежною та могутньою.
Як об’єднати ідею громадянського суспільства з
доктринальними засадами націоналізму, який бореться
за сильну централізовану державу? Автор вважає, що ці
ідеї мають право існувати пліч–о–пліч на українському
ґрунті. Ідея становлення сильного громадянського
суспільства може стати української національною ідеєю,
існування якої є необхідною для консолідації нації та
зміцнення держави.
Україна перебуває на шляху до політичної Європи.
Європи, де є розвинене громадянське суспільство,
яке існує паралельно з державним націоналізмом.
Націоналізм у західній цивілізації легко сполучається
з громадянським суспільством, тому що він
забезпечується солідарними зв’язками, які виникли в
сфері громадянських відносин.
Суперечність громадянського суспільства і держави
опосередковується та долається нацією. Саме у такій
повноті громадянське суспільство отримує форму
національного суспільства, а метафізична держава
підноситься до рівня національної правової держави.
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Nationalism: problem aspects
The article investigates the history of the emergence and introduction of
the concept of «nationalism» in the scientific circle. The main theoretical and
methodological aspects of the study of nationalism are analyzed. The problems
associated with the definition and perceptions of nationalism in society are
highlighted. The types of nationalism are singled out and considered. The role of
nationalism in world history and history of Ukraine is determined. The historical
conditions of the development and development of the problem of counteracting
nationalism and civil society are revealed.
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Основні напрямки діяльності Спілки поляків
України у 1991–2016 роках на прикладі
Житомирської обласної організації
Проаналізовано основні напрямки та особливості діяльності польської
національно–культурної організації Спілка поляків України у 1991–2016
роках, на прикладі Житомирської обласної організації Спілки. Дослідження
ґрунтується на аналізі відповідності задекларованих статутних напрямків
роботи організації відомим заходам, акціям та подіям, які були організовані
та проведені відповідною громадською організацією. Оцінюється внесок
громадської організації в розбудову українсько–польських міжкультурних
взаємин. Основна увага в дослідженні приділяється вивченню питання
взаємодії між польською громадою України та українським суспільством,
вивченню його участі в житті українського суспільства та характеру
міжнаціональних взаємин. Аналіз процесів проводиться в контексті
політичних та соціально–економічних трансформацій в Україні у 1991–
2016 рр. В процесі дослідження встановлено, що розвиток українсько–
польських культурних відносин, відбувався під активним впливом процесів
демократизації та лібералізації суспільно–політичного життя як в Україні,
так і в Польщі, а окремі події міждержавної взаємодії істотно відображались
і в культурному полі. Після виходу України та Польщі з–під впливу радянської
ідеології розпочалась нова сторінка українсько–польських міжкультурних
взаємин. Значна роль у цих процесах відтепер покладається на громадянське
суспільство обох країн. Автором також прослідковуються основні здобутки
та значення культурно–просвітницької діяльності Спілки поляків України у
Житомирській області України.
Ключові слова: Спілка поляків України, міжкультурна взаємодія,
громадська організація, культурно–освітня діяльність, культурний осередок.

Українсько–польські культурні зв’язки формують
складну, багатогалузеву систему, яка складається з
мови, ідеології, мистецтва, права, етики, науки, релігії,
звичаїв, традицій, вірувань, які в свою чергу залежать
від стану та характеру різноманітних економічних та
географічних факторів на сучасному етапі розвитку
Української держави.
Лише при умові, що існує незалежна демократична
правова держава може повноцінно реалізовуватись
право кожного громадянина до культурного спілкування
і взаємодії з представниками інших етносів та культур.
Такі взаємодії найчастіше відбуваються завдяки активній
підтримці представників громадянського суспільства,
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зокрема, діяльності громадських. Створення та
виникнення подібних об’єднань та товариств у кінці
ХХ ст. було закономірним результатом довготривалого
розвитку українсько–польських взаємин у сфері
культури.
Традиції та довготривала, часом складна і
неоднозначна історія українсько–польських відносин
нам добре відомі, однак окрему увагу варто приділити
новітньому етапу міжкультурного співробітництва.
Значною мірою дана проблематика розглядається в
працях вітчизняних вчених–полоністів та дослідників
питань міжкультурної взаємодії: О. Калакури, Л. Вахніної, В. Гажамана, Л. Зашкільняка та М. Крикуна. Ці вчені
у своїх дослідженнях наводять чимало цінних відомостей
про становлення та самоорганізацію польської меншини
в Україні [1, с. 266–267].
Отже, мета дослідження – проаналізувати основні
напрямки національно–культурного ренесансу польської
меншини в Україні у 1991–2016 роках, на прикладі
однієї з найбільших організацій – Житомирського
обласного відділення Спілки поляків України, як такої,
що представляє територію найбільш густонаселеною
представниками даної національної меншини.
Незаперечним
проявом
масового
духовного
відродження української полонії є регіональна
активність меншини, що реалізується в діяльності
наявних та створенні нових культурних та національних
осередків [2, с. 81]. Отже, в першу чергу, варто зазначити
демографічні дані даного питання. Так, під час останнього
перепису населення в Україні, поляками записалися 144
тисячі людей. Тут варто наголосити, що поляки є шостою
за чисельністю етнічною групою України. Представники
польської національної меншини становлять 0,4% і
представлені в усіх регіонах України, але традиційним
осередком їх розселення залишаються західні регіони
України: Житомирщина (3,5%), Хмельниччина (2,4%),
Львівщина (1%), Тернопільщина (0,6%). У багатьох
областей і районів вони входять до трійки найбільших
меншин, а в деяких місцевостях становлять більшість.
І хоча кількість поляків в Україні в порівнянні з
переписом 1989 року помітно зменшилася (з 219 тис.
до 144 у 2001 р., вони і надалі займають домінуюче
місце серед іноетнічних груп нашої держави [4, с. 254–
255]. Але і перша і друга цифра не показують реальної
ситуації, насправді національні спільноти більші, адже і
українці і поляки настільки схожі між собою і настільки
асимілювалися з місцевим населенням, що їм самим
іноді важко визначитися із власною національністю.
Також дається в знаки те, що зараз відбувається
процес, коли тисячі українців згадують про своє етнічне
коріння. Зокрема, на підставі того щоб отримати «карту
поляка» – документ для негромадян Польщі, який надає
чимало прав і можливостей на території цієї держави.
Україна зі свого боку не заважає етнічним полякам
гуртуватися довкола своєї історичної батьківщини.
Окрім цього, розвитку польської громади в Україні
сприяють і правові підстави, так статус поляків в
Україні задекларований у «Договорі між Україною
і Республікою Польща про добросусідство, дружні
відносини і співробітництво» ратифікованому у 1992
році [4, с. 255]. Договором закріплювалося право
поляків в Україні на вивчення і навчання рідною
мовою, вільне вживання останньої та розповсюдження;
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створення і утримання власних освітніх, культурних,
релігійних організацій і товариств, сповідування
своєї релігії, встановлення та підтримка контактів
між собою як у межах держави проживання, так і
поза її межами. Аналогічні права гарантував даний
документ і українській меншині у Польщі. Також,
законодавчо права національних меншин закріпила
Декларація «Про державний суверенітет України», яка
гарантувала «всім національностям, що проживають
на території республіки, право вільного національно–
культурного розвитку». Рубіжне значення мав Закон
«Про національні меншини України» (1992 рік), який
заклав юридичну базу правових гарантій національним
меншинам, у тому числі й полякам [7, с. 241].
Під впливом процесів демократизації та лібералізації
в суспільстві та за підтримки Республіки Польща, в
Україні, ще напередодні здобуття незалежності з’явилось
чимало організацій та спільнот, а вже після 1991 року їх
кількість істотно зросла. Так, наразі в Україні активно
працюють такі польські громадські організації: Спілка
поляків України, Федерація польських організацій в
Україні, Об’єднання поляків Житомирщини «Полонія»,
Національно–культурне товариство «Згода», Польський
інститут у Києві, Спілка поляків Донбасу [5, с. 33–35],
Товариство польської культури імені Тадеуша Костюшка
[2, с. 80–81] тощо.
Однією з таких організацій є і філія Спілки поляків
України – Житомирська обласна Спілка поляків
України (ЖОСПУ) [3]. Мета і напрямки її діяльності
задекларовані у офіційному Статуті організації [6],
прийнятому на Другому Конгресі, який відбувся у жовтні
1991 року та зареєстрованому Міністерством юстиції
України 16.01.1992 р.
Згідно зі статутом СПУ, головною метою СПУ є
національне відродження осіб польського походження,
пробудження і розвиток національної самосвідомості,
зберігання та розвиток польської культури, основних
елементів своєї самобутності, мови, традиції та
культурної спадщини. Популяризація спільної історії
польського та українського народів, зміцнення дружби
між поляками та українцями, іншими народами з
метою сприяння толерантності та розвитку культурного
плюралізму, захист законних інтересів осіб польського
походження в Україні, в державних та громадських
органах, турбота про задоволення їх потреб, а також,
поширення навчання польської мови, сприяння
державним органам у відкритті польських шкіл, класів
та курсів в т.ч. з залученням викладачів з Республіки
Польща, відродження та розвиток польської національної
культури в Україні [6, с. 2–3].
Аналізуючи ряд робіт з даної тематики та офіційні
інтернет ресурси Житомирської організації СПУ, ми
можемо дійти висновку, що впродовж 1991–2016 років
дана організація активно та послідовно реалізовувала
свої конституційні права та статутні обов’язки. Упродовж
зазначеного періоду було реалізовано сотні освітніх,
наукових, оздоровчих та патріотичних акцій та заходів.
Більшість з них відбувалась на волонтерських засадах,
значною мірою коштом польської громади, за підтримки
МЗС Польщі та європейських неурядових організацій та
фундацій. Громадська організація ефективно залучала
кошти і гуманітарну допомогу від приватних та
корпоративних меценатів.
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Діяльність ЖОСПУ охоплює багато сфер,
включаючи місцевий економічний розвиток, освіту,
охорону здоров’я, соціальне забезпечення, культуру,
права людини та екологію. А серед ключових проектів
є чимало таких, що отримали визнання не тільки
польського уряду, а й серед українських органів
місцевої влади та інших організацій, що безумовно
сприяло українсько–польській консолідації в регіоні та
культурному трансферу.
Так, варто згадати створення Польського центру
у Житомирі, який використовується з освітньою
культурно–просвітницькою метою. Також визначними
досягненнями є проведення фестивалів польської
культури «Веселка Полісся», науково–практичних
міжнародних конференцій «Вклад Житомирської
обласної Спілки поляків України у відродження
полонійного руху на Житомирщині у 1989–2009 рр.» та
«Катинь 1940–2010». Окрім цього, чимало уваги було
приділено вивченню непростих сторінох українсько–
польської історії, проведені дослідження життєвого
шляху багатьох визначних діячів польської громади,
зокрема, Ігнація Яна Падеревського та Вітольда
Лютославського [3].
На теренах Житомирщини засновано декілька
мовних центрів, відкрито курси польської мови при
загальноосвітніх навчальних закладах та налагоджено
співпрацю з провідними закладами вищої освіти в
Польщі, на рахунок академічного обміну та інших
різноманітних освітніх проектів для української та
польської молоді.
А отже, протягом чверті століття Житомирська
обласна Спілка поляків України, відповідно до своїх
статутних завдань, створила національне культурне
середовище, в якому провідне місце посідають мова,
художня культура, різнобічні зв’язки як з українською
культурою, так і з культурами Польщі та інших
європейських народів.
Окрім того, Житомирській обласній Спілці поляків
України вдалося повною мірою втілити найважливіше
завдання громадських організацій як таких, а саме:
створити сприятливе середовище для самореалізації
та духовного збагачення кожного з її членів на користь
усього суспільства [3].
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Main directions of activity of the «Union of Poles of Ukraine» in
1991–2016 by the example of the Zhytomyr regional organization
The article analyzes main directions and peculiarities of activity of the Polish
national–cultural organization «The Union of Poles of Ukraine» in 1991–2016,
by the example of Zhytomyr regional organization of the Union. The research
is based on the analysis of the compliance of the declared statutory directions of
the organization’s activities with different events organized and conducted by this
public organization. We also try to assess the contribution of a non–governmental
organization in building Ukrainian–Polish intercultural relations. Special attention
is paid to the issue of interaction between the Polish community of Ukraine and
the Ukrainian community, its participation in the Ukrainian society and the nature
of interethnic relations. We analyzed the processes in the context of political and
socio–economic transformations in Ukraine in 1991–2016. The study found that the
development of Ukrainian–Polish cultural relations took place under the influence
of democratization and liberalization of socio–political life both in Ukraine and in
Poland, and some events of interstate cooperation were also reflected in the cultural
field. After the departure of Ukraine and Poland, under the influence of the Soviet
ideology, a new page of Ukrainian–Polish intercultural relations began. A significant
role in these processes now relies on the civil society of both countries. The author
also follows the main achievements and values of the cultural and educational
activities of the Union of Poles of Ukraine in the Zhytomyr region of Ukraine.
Keywords: The Union of poles of Ukraine, intercultural interaction, public
organization, cultural and educational activities, cultural center.
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Україномовна періодика США
про роль української діаспори у поширенні
інформації про Голодомор
Проблема Голодомору 1932–1933 рр. постійно була і є в полі зору
української діаспори, починаючи з трагічних подій і протягом десятиліть,
коли на материковій Україні замовчувався навіть сам факт голоду, а потім
навіть у період становлення української державності. Важливу роль для
відтворення цілісної картини подій 1932–1933 рр. в Україні та за її межами
відіграють, зокрема опубліковані матеріали в періодиці української діаспори
США. Ці джерела дозволяють розкрити маловідомі в Україні факти.
Дослідження присвячене аналізові україномовної періодики США щодо
активної діяльності української діаспори у напрямі інформування світової
громадськості про трагедію в історії України 1932–1933 рр., докладання
зусиль у визнанні Голодомору геноцидом проти українців.
Ключові слова: україномовна періодика, українська діаспора, Голодомор,
Україна.

Голод 1932–1933 років в Україні – трагічна сторінка
її історії. За часів СРСР замовчування факту голоду
та утаювання будь–якої інформації про нього були
складовою офіційної політики правлячої партії. Саме
тому сьогодні перед науковцями постало питання
всебічного дослідження цієї трагедії, всіх внутрішніх
та зовнішніх чинників, які вплинули на розвиток подій
в 1932–1933 рр. Важливу роль для відтворення цілісної
картини подій 1932–1933 рр. в Україні та за її межами
відіграють, зокрема опубліковані матеріали в періодиці
української діаспори США. Ці джерела дозволяють
розкрити маловідомі в Україні факти т.зв. «допомогових
акцій», звернень до світової громадськості, протестів
української еміграції проти злочинної політики
радянської влади в Україні в 1932–1933 рр. З розпадом
Радянського Союзу та ліквідацією тоталітарної системи
проблематика участі української діаспори в боротьбі за
поширення інформації про Голодомор набула особливої
актуальності.
Серед українських дослідників, що звернулися до
даної теми, можна назвати В. Берковського, Н. Григорчук,
О. Петрук [2], В. І. Марочко [8], М. Ю. Мухіну [9],
І. Недошитко [11], О. О. Ковальчук [5], Р. Я. Пирога [12];
питаннями власне функціонування діаспорної преси
присвячені праці В. Губарця [3], В. Чекалюк [14]. Однак
науковцями не була розроблена тема ролі української
діаспори США в поширенні інформації про Голодомор
крізь призму публіцистичного матеріалу. Через те
метою нашого дослідження став аналіз україномовної
періодики США щодо активної діяльності української
діаспори у напрямі інформування світової громадськості
про трагедію в історії України 1932–1933 рр., докладання
зусиль у визнанні Голодомору геноцидом проти
українців.
Публіцистичні матеріали інформаційного простору українців США висловлюють твердження, що
відповідально до питання захисту національних
інтересів у світі підходить СКУ, заслугою якого, без
перебільшення, є міжнародне визнання Голодомору
як акту геноциду вже у сімнадцяти країнах. 12 жовтня
1984 р. Президент США Рональд Рейган підписав
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закон про створення конгресово–президентської
Американської комісії з питань дослідження голодомору
в Україні. Однак представники Держдепартаменту
та деякі члени Палати представників не бачили
необхідності загострювати відносини із Москвою,
тому питання діяльності вищезазначеної комісії було
під загрозою. Ігор Ольшанівський, очільник організації
«Американці в обороні людських прав в Україні»,
ознайомившись із висновками конгресової комісії щодо
питання єврейського Голокосту, запропонував створити
з дослідницькими цілями комісію з українського
Голодомору. Конгресмен Дж. Флоріо і сенатор
В. Бредлі підтримали таку ідею. Президент, сенатори,
конгресмени, загалом впливові державні особи
отримали свого часу десятки тисяч колективних та
індивідуальних звернень, листів, телеграм на підтримку
такої ідеї. Новостворену Комісію у Конгресі очолив
конгресмен Даніель Майка, а виконавчим директором
призначено Дж. Мейса. Унаслідок ефективної та
швидкої діяльності Комісії у 1987 р. з’явився її перший
звіт, про що багато писала газета «Свобода». Провідник
УРСР В. Щербицький був змушений визнати факт
голоду в 1933 р., однак пояснював його засухою.
Проте остаточний висновок Комісії, представлений
Конгресові США 22 квітня 1988 р. і майже повністю
написаний Дж. Мейсом, звів нанівець необґрунтовані
виправдання радянського керівництва. 524–сторінковий
звіт було надруковано в повному обсязі та поширено у
різних державах світу. Як пише Л. Хмельковський, у 19
висновках було висвітлено факт здійсненого Сталіним
і його оточенням геноциду щодо українців у 1932–
1933 рр., у результаті якого мільйони жителів УРСР й
етнічних українських регіонів Північного Кавказу були
доведені до смерті від штучного голоду, і це у той час,
коли уряд США мав повну інформацію про це, але не
вжив жодних заходів (у листопаді 1933 р. адміністрація
США встановила дипломатичні відносини із СРСР),
а окремі представники американської преси навіть
співпрацювали із радянським урядом у приховуванні
фактів Голодомору. За результатами роботи Комісії
видруковано три томи документів, які потім перекладено
українською мовою, із 600 свідченнями, що склали
матеріали для майбутніх досліджень трагедії [13].
Свого часу ще СКВУ став ініціатором скликання
Міжнародного
трибуналу
визначних
юристів–
неукраїнців, які після кількох слухань у Нью–Йорку,
Торонто, Лондоні і Брюселі у 1980–х роках визнали
Голодомор геноцидом проти українського народу. Цей
висновок став пізніше прецедентом для визнання його
таким різними державами світу. Але що важливіше, на
думку А. Лозинського, – він став основою для розуміння
і вшанування жертв на пострадянській Україні, коли
події 1932–33 рр. були однією з численних «білих плям»
в національній історії. У зв’язку з цим Президентом
США Джорджем Бушем у 2006 р. був ухвалений
Закон Конгресу щодо видалення земельної ділянки
у Вашингтоні для Меморіалу жертвам Голодомору–
геноциду.
СКУ зробило звернення до Національної комісії
із зміцнення демократії та утвердження верховенства
права щодо правового визначення Голодомору 1932–
33 рр. як акту геноциду проти українського народу. У
травні 2008 р. Комісія схвалила Висновок і прийняла
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Рішення, згідно з яким Голодомор 1932–1933 рр. в
Україні відповідає поняттю геноциду, передбаченому
Конвенцією ООН 1948 р. про запобігання злочину
геноциду та покарання за нього [див. 1]. У всіх
державах, де є українські громади, Конгрес у кінці
вересня – на початку жовтня (коли українці діаспори
вшановують пам’ять жертв Голодомору–геноциду)
провів акцію «Незгасима свічка», у якій взяло участь
багато молоді, політиків, представників преси. Завдяки
різним дослідженням, виданням заходами СКУ різних
матеріалів на тему Голодомору, громадським заходам,
виставкам, освітнім програмам, світова громадськість
ознайомлена з проблемою цієї трагедії українського
народу. Х Конгрес українців у Львові збігся за датою із
вісімдесятою річницею вшанування жертв Голодомору,
що було відзначено траурною ходою та панахидою за
участю діаспорян, представників влади та опозиції. У
рамках серії інтерв’ю щодо трагічної дати УККА провів
бесіду із Президентом СКУ з приводу відзначення,
у якому він зазначив, що українська громада США у
цьому плані є провідною, а тому і несе на собі найбільшу
відповідальність. Через те у 2013 р. Є. Чолій зустрівся
з головою Генеральної асамблеї ООН з приводу
обговорення низки питань, пов’язаних із відзначенням
дати Голодомору та визнання його як акту геноциду, а
також закликав приєднатися до вшанування пам’яті жертв
Голодомору під час низки заходів і посвячення спочатку
місця, потім закладення наріжного каменя і пам’ятника у
Вашингтоні. П. Часто з приводу останнього опублікував
статтю, де в час, коли в Києві на Майдані відбувалися
протистояння, у Вашингтоні української присутності
стало ще більше – посвячено наріжний камінь
монументу жертвам Голодомору–геноциду в Україні
1932–1933 рр. Мабуть, тому момент освячення переріс
у своєрідне віче, де виступали промовці, авторитетні
представники духовенства (різних конфесій), політичної
еліти (Посол України, представники посольств інших
держав в США, Держдепу США, представники
Конгресу, Національної паркової служби США), були
присутні багато українців з інших міст і штатів, учні
шкіл українознавства. Основний месидж їх виступів
можна узагальнити словами О. Моцика (тогочасного
Посла України у США): «Цей пам’ятник тут – у самому
серці Вашингтону, звідки видно весь світ, – буде
пересторогою для людства, щоби подібне більше ніколи
і ніде не змогло повторитися» [10]. П. Часто зазначає, що
про сам пам’ятник, який буде у вигляді пшеничної стіни,
зроблений за проектом американського архітектора
українського походження Л. Курилас (учениці проф.
Дж. Мейса), про необхідні для його спорудження
фонди писали в пресі чимало, причому публікації
часто були дуже суперечливі. Особливим предметом
скептицизму стало пожертвування Д. Фірташем
2,5 млн. дол. на спорудження монументу. Цей факт
набув значного розголосу у пресі української діаспори
США, викликавши дискусію. На посвяченні наріжного
каменя, як вказує П. Часто, представник Фонду Дмитра
Фірташа Ентоні Фішер назвав цей крок українського
олігарха вчинком свідомого українця, що небайдужий
до минулого і майбутнього свого народу. Але від такого
пам’ятника у столиці найвпливовішої країни світу є
величезна користь і для гідного вшанування цієї трагедії,
поширення інформації про неї різними країнами.
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Добре усвідомлюючи це, певні представники УККА чи
Крайового комітету готові були (і робили це) вихваляти
Д. Фірташа і Президента В. Януковича, який нібито
посприяв наданню коштів. З іншого боку, на адресу цих
об’єднань летіли звинувачення у прийнятті брудних
грошей українського олігарха. Прикметним є те, що ні
з одного, ні з другого боку не було пропозиції ці гроші
повернути. А. Лозинський, людина, чиєму авторитету
довіряє чимало людей не тільки в діаспорі, а й в Україні,
вирішив втрутитись у дискусію, висловивши власний
погляд на існуючу ситуацію, що було опубліковано у
газеті «Свобода» у рубриці «Точка зору». Громадський
діяч наголошує, що виділення Конгресом США землі під
спорудження меморіалу – це велика можливість не для
окремої української громади в Америці, а, передусім,
для Української держави. Однак цією можливістю не
скористалися ні В. Ющенко, ні В. Янукович, ніхто
не знайшов можливості виділити з бюджету потрібні
фонди, власне, могли на те виділити і власні гроші, адже
багатих людей не бракує. Так справа із спорудженням
пам’ятника затягувалася, а це, на думку А. Лозинського,
велика ганьба для України. Автор статті вважає, що від
кого ці гроші – не головне (вони все рівно народні, бо
вкрадені у нього), головне – вони прийшли. Нечесність
їх здобуття очистило призначення – належне вшанування
невинно загиблих від голоду. Тому фінансове питання
спорудження пам’ятника знайшло своє вирішення [4].
Дуже детальну інформацію із проекцією на
сучасність дала у своєму інтерв’ю Українським
національним новинам (надруковано у газеті «Свобода»
у рубриці «Пам’ять») Наталя Дзюбенко–Мейс, дружина
покійного д–ра Джеймса Мейса. Письменниця не тільки
розкрила історію і причини того, що Дж. Мейс займався
такою важливою проблемою, розповіла про труднощі
у його дослідницькій діяльності, а й торкнулася
питання подання подій 1932–33 рр. у школі, розголосу
в українському суспільстві питання Голодомору. Це
надзвичайно актуально, оскільки досі чимало людей
воліють не говорити про це. Н. Дзюбенко–Мейс пояснює
це існуванням певного психологічного бар’єру, коли
смерть, наприклад, дитини, змушує переживати, але ти
залишаєшся незворушним, коли мова іде про смерть
мільйонів (це вже просто числа), бо осягнути це розумом
(як таке могло бути) неможливо. Дуже важливим,
на нашу думку, є й порушення Н. Дзюбенко–Мейс
проблеми змін в українській ментальності внаслідок
трагічних подій 1932–33 рр. Це тема, яка в україномовній
періодиці української діаспори США середини ХХ ст.
ще не порушувалась, оскільки ще існували люди, які
особисто пережили Голодомор або знали про нього
з перших рук від своїх родичів, друзів, знайомих.
Справжні результати цієї жахливої події в історії України
обговорюють та аналізують вже у ХХІ ст., коли маємо
на–гора вчинки наступних поколінь. Письменниця
вважає, що Голодомор спричинив зсув свідомості в
українців, знищивши їх знамениту національну щирість,
відкритість, доброзичливість, чесність, відважність і
гостинність. Ба більше: Аскольд Лозинський у своїй
статті в «NOVAгазеті» намагається розставити акценти
в генетиці геноциду українського народу, зазначивши,
що на Запоріжжі, Донбасі, Луганщині сьогодні ми
не можемо говорити про якусь особливу українську
генетику. Як би це комусь не подобалось, але це те, про
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що все частіше говорять в наукових, політичних колах
(навіть пересічні громадяни), коли згадують Голодомор
і сучасні події в Криму і на Сході України. А правда
полягає в тому, що в саме серце України, в села, вимерлі
від голоду, переселили цілі сім’ї, в основному з Росії, ще й
надавши їм значних пільг і державну допомогу. Відомий
американський єврей польського походження Рафаель
Лемкін, автор терміну «геноцид», зазначає, що нащадки
цих переселенців виростали з вкрай ворожим ставленням
до корінного населення, яке теж зазнало невідворотних
психічних змін. За словами одного із очевидців, Григорія
Бевза, що опубліковані в діаспорній періодиці, «водночас
із фізіологічними змінами в голодної людини змінюється
і її психіка. Сильне і тривале голодування приглушує або
й зовсім убиває нормальні людські відчуття і почуття.
Голодна людина не так ставиться до добра і зла, правди
і неправди, справедливости й несправедливости, як
людина неголодна. Природні загальнолюдські цінності
здаються другорядними, не вартими уваги. Над усе
хочеться їсти. Вмирають або й зовсім не народжуються
почуття патріотизму, віри, дружби та кохання» [7, с.
6]. Це означає, що в українських селян, які пережили
голод, пізніше ці почуття вже не відновилися, і цьому є
переконливі докази. Крім того, за словами І. Магрицької,
голови Луганської обласної філії Асоціації дослідників
голодоморів в Україні, до Голодомору росіяни для
українців були представниками незрозумілої і ворожої
цивілізації. Лише під час жахливих подій, за відсутності
чіткого кордону, вмираючі від голоду українці бачили,
що по той бік нічого такого немає. Тому в цілком
зденаціоналізованих постгеноцидних селян єдиним
видимим шляхом для неповторення голодної смерті
вбачалося «маскування» під росіян (звідси – змішані
шлюби, зміна прізвищ чи перекручення питомо
українських). А оскільки населення тогочасної УРСР на
75% складалося із селян, то автори дописів висловлюють
припущення, що такими ж (як і вони), морально
спотвореними, вижилі виховали своїх дітей і внуків, які
вже генетично ненавидять будь–які прояви патріотизму
та націоналізму (бо бояться повторення голоду, що
його пережили їх предки). Останні ж сьогодні, разом
із нащадками російських переселенців становлять
більшість населення України, зокрема східної і південної
її частини. В. Скуратівський з цього приводу констатував:
«Свідомо спрямований і бездоганно виконаний геноцид
1932–1933 рр. унеможливив утвердження України як
міцної та потужної держави на європейському континенті.
Власне, на це й була розрахована чужоетнічниками–
українофобами підступна акція» [7, с. 12]. Звичайно,
зрозуміло, що публіцист–енциклопедист мав на увазі
нашу сучасну державу. Натомість від початку 90–х років
у незалежній Україні такими питаннями перейматися
ніхто не хотів. Державні очільники під час своїх
нетривалих візитів на Донбас і в Крим одразу переходили
на російську, заграючи з місцевими проросійськими
елітами. Така недалекоглядна, меншовартісна політика
дала сьогоднішній результат. Імперська Росія, потужно
насаджувала у цих регіонах свої цінності «руського
мира» через свої ЗМІ, культуру, телебачення, скорочення
українських шкіл і класів. У цьому контексті варто
було б українській політичній еліті знати застереження
покійного Дж. Мейса, адресованого саме їй задовго
до російської агресії: «Претензії до України мають
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глибоке коріння в російській політичній культурі, і не
можна виключати можливости, що рано чи пізно Росія
вирішить пред’явити їх не тільки на словах» [7, с. 12]. Як
бачимо, слова виявилися пророчими.
Аскольд Лозинський зосереджує увагу читачів на
ще одній грані сучасної проблеми воєнних дій на Сході
України – сьогодні чимало біженців з цих територій,
опинившись на Галичині, Волині, Покутті тощо, не
маючи наміру змінювати щось у своїй світоглядній
позиції, продовжують бути переконаними, що їм всі
зобов’язані надавати допомогу. І ось уже в Львові
відчутна російська мова. Так, воєнний процес, з одного
боку, сприяв піднесенню національної свідомості, але
з іншого – поширив «москальство» (А. Лозинський) на
інші регіони. Оскільки на Банковій досі відсутня будь–яка
стратегія українізації (там теж брак української генетики),
хто переможе у цій ситуації – невідомо. В україномовній
періодиці США висловлюються пропозиції, що
вирівняти ситуацію можна тими ж методами, що й
колись радянська влада – після закінчення воєнних дій
кордон із Росією має бути закритий, а на східні території
шляхом надання економічних преференцій залучити для
поселення якомога більше україномовного населення.
Крім того, варто впровадити дуже виважену державну
політику щодо повернення українцям, зокрема місцевим,
втраченої внаслідок Голодомору національної свідомості і
гідності, таким чином наближаючи її до проєвропейської,
а не проросійської ментальності. І все це – на фоні
справжньої боротьби із корупціонерами і впровадження
національної програми подолання радянського минулого.
Український правозахисник, публіцист, релігієзнавець,
член–засновник
Української
Гельсінської
групи,
організатор амністерського руху в Україні, віце–ректор
Українського Католицького Університету у Львові
Мирослав Маринович у своєму зверненні до українців,
опублікованому в діаспорних виданнях США, аналізує
способи вшановування трагічних подій 1932–33 рр.,
зазначаючи, що справедливої відплати бути не може,
бо немає в живих ні замовника, ні виконавців цього
жахливого злочину. Однак постійне ностальгійне
виставляння портретів Й. Сталіна, загравання із
тоталітарними минулими ідеологіями зневажає пам’ять
невинно загиблих українців. Сьогодні ми маємо справу із
тією ж силою, яка хотіла знищити у 1932–33 рр. українців
як невигідних і незручних, створивши Малоросію, повну
людей, схилених у рабській покорі. Тому М. Маринович
акцентує на необхідності розуміння основи самої
причини цієї трагедії – засудження саме злочинної
системи, що, звичайно, не виправить минулого, проте
служитиме оберіганням нашого майбутнього. Через те
такою важливою є спеціальна заява Президента США,
поширена прес–службою Білого дому та зачитана на
поминальній панахиді в українських храмах Америки, де
говориться про підтримку українства у його вшануванні
жертв Голодомору через брутальну сталінську політику,
спільність відзначення тих трагічних часів, рішучість
у відверненні таких злочинів сьогодні: «Вшановуючи
пам’ять жертв цієї трагедії, ми також віддаємо належне
народові України за його витривалу силу, мужність та дух
– риси, які українці продовжують проявляти сьогодні,
перед обличчям великої біди, і прагнуть побудувати більш
процвітаючу, безпечнішу і демократичнішу державу.
Об’єднавшись у пам’яті про мільйони невинних жертв
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Голодомору, ми також підтверджуємо нашу спільну
відданість ідеї створення світлого майбутнього України
та сприяння повазі до загальних прав людини і основних
свобод, які є невід’ємним правом усього людства» [6].
Вісімдесят років минуло з того часу, як в Україні
лютував страшний голод, спричинений злочинними
діями радянської влади, спрямованими на знищення
українського селянства як основи української нації.
Більш як десять мільйонів загинуло від голодної смерті.
Час проходить, але ми не маємо права забувати чи
викидати з української історії ці факти 1932–1933 рр.
Українці, які з різних причин були змушені залишати
рідну землю, а також уже їхні нащадки, завжди уважно
стежили за подіями в Україні, намагаючись в силу своїх
можливостей надати моральну і матеріальну підтримку
її народу. Проблема Голодомору 1932–1933 рр. постійно
була і є в полі зору української діаспори, починаючи
з трагічних подій і протягом десятиліть, коли на
материковій Україні замовчувався навіть сам факт
голоду, а потім навіть у період становлення української
державності. Діяльність окремих активістів, українських
громадських організацій США спрямовувалась не тільки
на вшанування жертв безневинно загиблих, а й на те, щоб
їх смерті не були забуті, щоб жахлива трагедія в історії
України була визнана світом як геноцид. Природно, це
знаходило своє відображення в опублікованих матеріалах
української діаспори. Її україномовна періодика стала
майданчиком для поширення інформації, дискусій та
важливим чинником впливу на формування національної
ідентичності.
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Ukrainian–language periodical of the USA about the role of the
Ukrainian diaspora in spreading information about the Holodomor
The problem of the Holodomor of 1932–1933 has always been and is in the
sight of the Ukrainian diaspora, beginning with the tragic events and for decades,
when even the very fact of the famine was suppressed on the mainland, and even then
during the period of the establishment of Ukrainian statehood. An important role for
the reproduction of a coherent picture of the events of 1932–1933 in Ukraine and
abroad is played, in particular, by published materials in the Ukrainian diaspora
periodicals. These sources allow us to disclose little–known facts in Ukraine. The
research is devoted to the analysis of the Ukrainian–language periodicals of the
USA concerning the active activity of the Ukrainian diaspora in the direction of
informing the world community about the tragedy in the history of Ukraine of
1932–1933, the efforts to recognize the Holodomor as genocide against Ukrainians.
Keywords: Ukrainian–language periodicals, Ukrainian Diaspora, Holodomor,
Ukraine.
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Історіософія індустрії гостинності в Україні:
нотатки до діалектики суспільного розвитку
Здійснена спроба окреслити діалектику суспільного розвитку у
проблемному полі історіософії гостинності в Україні і світі. Висловлено
переконання про зміну векторів соціально–економічного розвитку: від
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домінанти матеріального виробництва до ключової ролі сфери послуг –
індустрії гостинності. Наголошено на потребі вивчення внутрішнього
світу людини як суб’єкта виробництва, що своїми цінностями і перевагами
визначає напрями й умови формування багатства сучасного суспільства.
Індустрія гостинності – вагомий фактор соціально–економічного розвитку
країни в умовах глобалізованого світу.
Ключові слова: історіософія, історія гостинності, індустрія
гостинності, сфера послуг, діалектика, культура, суспільний розвиток.

Історія світу на фактичному матеріалі переконує,
що техніко–технологічна сфера, закони економіки і
людський капітал (фактор) – це складові розвитку, що
тісно пов’язані між собою та взаємодіють. Суспільно–
економічний розвиток в Україні і світі свідчить та
актуалізує пошук нових підходів до власне форм
пізнання і характеру суспільного розвитку.
Йдеться про роль знання і інформації, як
інтелектуального
капіталу
концепції
розвитку
індивіду в індустрії гостинності, як багатоплановій
та багатофункціональній галузі суспільного буття
глобалізованого світу. Зростання ролі індустрії
гостинності, як складової соціально–економічних
перетворень ХХІ ст., актуалізує вивчення історії
гостинності України у світовому контексті через
необхідність висвітлення і усвідомлення закономірностей
історико–економічного розвитку України, що є суб’єктом
світової цивілізації.
Історіографія питання багатогранна і різнопланова
[1–2]: так, проблемам вивчення концепції людського
капіталу присвячена низка робіт, зокрема ґрунтовні
дослідження українського науковці досліджена Любові
Іванівни Тертичної [3–4]. Діяльність, що пов’язана
з індустрією гостинності розглядається як така, що
в умовах розвитку глобалізаційних процесів [5–7], і
значного переміщення людей перетворюється на новий
вид індустрії. Проблему комплексного функціонування
індустрії гостинності, як системи суспільного прогресу
досліджено не достатньо.
Метою публікації є спроба охарактеризувати аспекти індустрії гостинності в умовах глобалізованого світу
через визначення її місця і ролі; виявити взаємозв’язок
з матеріальною і нематеріальною сферами виробництва;
окреслити діалектику суспільного розвитку у
проблемному полі історіософії гостинності в Україні і
світі.
Інтеграція складових соціально–економічного життя
України до європейського і світового співтовариства
вимагають запровадження сучасної практики взаємодії
держави і бізнесу, а також бізнесу і суспільства, які
б дозволили посилити взаємовідповідальність усіх
учасників суспільного життя, створити умови для
подальшого стабільного розвитку суспільства, адже
стабільність і сталість – класичні складові у вимірі
успіху в індустрії гостинності.
Для успішного функціонування індустрії гостинності
необхідно взяти за основу програма розвитку,
прогнозування, адекватні міри пристосування до вимог
зовнішнього середовища, конкурентні переваги. Бізнес
має бути належним чином організований, на основі чітко
визначених умов розвитку підприємства, що обумовлює
необхідність наукових пошуків на сучасному науковому
підґрунті [8]. Необхідно коригуватись контентом
«потужність–зацікавленість» для отримання власного
сегменту зацікавлених сторін, щоб допомогти вирішити
ряд контрольних напрямів в окресленому аналізі.
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Індустрія гостинності – це дуже широкий контент
соціально–економічного розвитку держави. Не завжди
легко визначити саме поняття «індустрія гостинності»
[9]. Сучасна індустрія гостинності дуже різноманітна
за рахунок інновацій, власності, класифікації та
системи оцінювання, питання лідерства [10] рівня
обслуговування і т.д.
Визнані
фахівці
бренд–компаній
індустрії
гостинності переконливо доводять, що сучасні розвинуті
країни у міру зростання залежності від різних джерел
інформації – економічного характеру, політичного,
технічного, – стали відчувати потребу у відповідному
ресурсі, який би дозволяв, наприклад, ефективно
передавати, переробляти і зберігати напрацьований
потенціал
підприємства.
Самореалізація
людей
проявляється в їх технічному та соціальному пошуку,
у створенні нових систем виробництва та управління,
однак вирішальне значення продовжують відігравати
матеріалізовані результати та наслідки творчої
діяльності. У цьому сенсі, індустрія гостинності – одна
із складових техніко–технологічного майбуття соціуму.
Науковці прогнозують, що серед основних ознак нової
стадії суспільного прогресу вирізнятиметься поступовий
перехід від домінанти матеріального виробництва до
ключової ролі сфери послуг. Суспільствознавці все
більше звертаються до вивчення внутрішнього світу
людини як суб’єкта виробництва, носія суб’єктивованих
знань, як особистості, що своїми цінностями і перевагами
визначає напрями й умови формування благ індивіду,
соціуму, держави [11, с. 24–25]. Щоб виграти двобій з
конкуренцією необхідно орієнтуватися на маркетингову
стратегію і надавати якісний сервіс: контролювати те,
що відбувається навколо, скажімо готельного бізнесу;
мати досконалий менеджмент.
У ХХІ ст. ведення бізнесу все більш зорієнтоване
та будується на основі корпоративної соціальної
відповідальності. Термін «корпоративна соціальна
відповідальність» екстраполює означення й на багато
інших дотичних термінів, наприклад «корпоративна
етика», «корпоративна відповідальність», «корпоративний бізнес» та ін.
Якщо бізнес вибудовує етично–соціальні складові
своєї діяльності та інтегрує їх у свою бізнес–модель,
то це в кінцевому результаті, трансформується у
саморегулюючий механізм, який спрямовує, контролює
і забезпечує дотримання законності, професійної етики
і норм при здійсненні підприємницької діяльності, що
забезпечує обслуговує інтереси зовнішніх і внутрішніх
зацікавлених сторін. Іншими словами, мета соціально–
відповідального бізнесу досягається тоді, коли його
діяльність відповідає або перевершує очікування всіх
зацікавлених сторін.
Корпоративну соціальну відповідальність можна
охарактеризувати за критеріями такими як – економічна,
правова, етична і дискреційна відповідальності. Так,
економічна відповідальність: інститут «бізнес» – це,
перш за все, основний економічний осередок суспільства.
Юридична відповідальність: цей сегмент характеризує суспільно важливий аспект корпоративної
поведінки. Бізнес має виконувати свої економічні цілі
(плани, стратегії) у межах правового поля: скажімо,
правові вимоги громади, що нині формується в сучасній
Україні, державних органів влади, регулюючих органів.

82

Гілея

Організації, які свідомо порушують закон, порушують
взаємозв’язок виконавців у цій категорії: навмисне
виробництво неякісного товару або послуг, незаконні
проведення робіт і т.д. Правові санкції можуть включати
в себе також і публічні вибачення, і корпоративні
вибачення.
Етична відповідальність: це поведінка, яка не
обов’язково закріплена в законах (нормативно–правових
актах) та не може слугувати прямим економічним
інтересам організації. Етична відповідальність осіб
організації має базуватись на принципах рівності,
справедливості й неупередженості, поваги прав
особистості та ін.
Дискреційна відповідальність: є суто добровільною,
і керуючись етикою бізнесу, підприємство може вносити
внески до соціального контенту, що не передбачені
податковою системою та іншими фіскальними органами
країни. Дискреційна відповідальність – це вищий
критерій соціальної відповідальності, тому що вона
виходить за межі соціальних очікувань, щоб сприяти
добробуту спільноти.
Індустрія гостинності загалом і готельно–
ресторанний бізнес зокрема – це той сегмент історіософії
культури державної політики, що репрезентує, об’єднує
інформаційний,
світоглядний
і
комунікативний
контексти держави, які в свою чергу спрямовані на
задоволення потреб як громадян країни, так і іноземців.
Успішність розвитку готельно–ресторанного бізнесу в
Україні визначається ринковими умовами, але значною
мірою залежить від діалектики суспільного розвитку.
Однією з найбільших проблем у веденні бізнесу
є сталість, стійкість підприємства. Кожній компанії
доводиться шукати шляхи, за допомогою яких стійкість
може бути досягнута за допомогою бізнес–практик.
Сталий розвиток важливий не тільки для суспільства –
це дуже важливо для успіху бізнесу, особливо індустрії
гостинності. Є багато ризиків бізнес–операцій, як
внутрішньосегментні так і світового масштабу: бідність,
глобальне потепління, зміна клімату, локальні воєнні
конфлікти, прихована інформаційна реклама, тому їх
необхідно вирішувати, а не приховувати чи відкладати
заради економічного зиску.
Сьогодні, клієнти індустрії гостинності обізнані,
обачні, вимогливі. Високий рівень конкуренції – це
проблема глобалізованого світу ХХІ ст. якою не можна
нехтувати. Динаміка конкуренції має розглядатись у
сегменті ціноутворення, брендингу та франчайзингу.
Тому, питання про роль суб’єктної константи в розвитку
індустрії гостинності має по суті глобальний характер.
Майбутнє індустрії не може мислитися поза присутністю
в ньому інтелектуального суб’єкта.
Поведінкова активність суб’єктів на індивідуальному
рівні спрямована переважно на пошук шляхів, що
дають змогу ліквідувати невідповідності між наявністю
потреб і відсутністю, недоступністю засобів їхнього
задоволення. Причому, оскільки суспільні трансформації
мають загальний характер, люди, незалежно від їхнього
бажання чи ступеню готовності до такої активності,
задіяні до процесу автоматично.
Якщо говорити про індустрію гостинності, як сферу
послуг, як про вагомий сектор у сучасній економіці
країн зі сталою економікою, потрібно звернути увагу
на те, що ця сфера відіграє важливу роль у будь–якому
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суспільстві. Так, найбільш чисельну професійну групу
у Великій Британії кінця ХІХ ст. становили домашні,
особисті, хатні та ін. суміжні послуги. У Франції частка
зайнятих у сфері послуг на початок 30–х років ХХ ст.
становила близько 2 млн. чол. У США кількість зайнятих
у промисловому секторі ніколи не перевищувала
чисельності працівників сфери послуг [11–12].
У
доіндустріальному
та
індустріальному
суспільствах сфера послуг не була однорідною. Якщо
в доіндустральному суспільстві домінували особисті
послуги, то в індустріальному суспільстві акцент
змінився у бік послуг, що відігравали допоміжну роль
стосовно виробництва, а також фінансових послуг. У
постіндустріальному суспільстві ця сфера починає
домінувати в структурі професійної діяльності [12].
Дж. Белл, зокрема включає до цього сегменту
торгівлю, фінанси, транспорт, охорону здоров’я,
індустрію розваг, а також сфери науки, освіти і
управління» [13]. Таким чином, в умовах технологічної
ери ХХІ ст. сфера послуг значно розширює свої межі
і зазнає відповідних трансформацій, які зумовлюють
докорінні зміни в галузі зайнятості робочої сили. А
всесвітня електронна мережа розширює і прискорює
можливості індустрії гостинності.
Індустрія
гостинності
–
вагомий
фактор
економічного, соціального, промислового розвитку
країни, її технологічної сили в умовах глобалізованого
світу. Інвестиції у людський капітал необхідно
використовувати і повністю оптимізувати для
короткотривалих, середніх, довготривалих переваг і
зиску.
Для вирішення означених проблем фахівцям індустрії
гостинності необхідно вивчати і використовувати
альтернативні стратегії фінансування міжнародної
індустрії гостинності. Необхідно проводити кампанії
на задоволення потреб клієнта і стратегічної діяльності
з тим, щоб залишатися конкурентоспроможними на
світовому ринку, використовувати соціальні медіа–
платформи, керувати своїми витратами.
Задоволення потреб клієнтів – один із найважливіших
аспектів індустрії гостинності, що потребує постійного
і швидкого удосконалення, інновацій, кропіткої
співпраці і залучення зацікавлених сторін бізнесу.
Тож, реструктуризація та диверсифікація виробництв з
використанням наявного потенціалу та перерозподілом
робочої сили – наслідок незбалансованості інтересів та
кваліфікаційних можливостей робочої сили, з одного
боку, та пропозицій ринку праці – з іншого.
Розвиток індустрії гостинності в Україні – один
з шляхів, що дозволить державі вирішити ряд
нагальних проблем, це власний, зорієнтований на
громадянина, шлях, що дозволить швидко зробити
фінансові капіталовкладення в економіку і вирішити
вузол соціальних проблем: від міграційних потоків до
самореалізації українця. Це власний інноваційний шлях
розвитку на основі залучення і використання досягнень
науки і техніки. Перед світовою економічною системою
сучасності відкриваються нові перспективи, що пов’язані
з удосконаленням постіндустріального суспільства,
оволодінням людством новими видами енергії, новими
технологіями, прискореним становленням новітніх
виробництв і галузей, серед яких чільне місце займає
індустрія гостинності.
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Historiosophy of the hospitality industry in Ukraine:
notes to the dialectics of the social development
The publication attempts to outline the dialectics of the social development in
the problematic field of historiosophy of hospitality in Ukraine and worldwide. The
conviction on changing the vectors of socio–economic development is expressed:
from the dominant material production to the key role of the service sector – the
hospitality industry. The need to study the inner world of human as a subject of
production who determines the directions and conditions for the formation of the
wealth of modern society by its values and advantages is emphasized. Hospitality
industry is a significant factor in the country’s social and economic development in
a globalized world.
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Історичні передумови та перспективи розвитку
геймдизайну в Україні
Розглядається розвиток геймдизайну як феномен сучасної популярної
культури в Україні. Наголошується на актуальності спеціалістів з геймдизайну
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на ринку України. У статті аналізується створення комп’ютерної ігри як
поле поєднання художньої та технічної сторони творчості.
Ключові слова: геймдизайн, комп’ютерна гра, комп’ютерний дизайн.

Кожний період розвитку людства характеризувався
«своїми
героями»,
магістральними
напрямками
розвитку. Історія технологічного ривку тісно пов’язана
з зростанням інтересу до інформатизації суспільства.
Сучасний ринок праці та реалії життя показують які
спеціалісти потрібні сьогодні. «Геймдизайн» це розробка
комп’ютерної гри, що сьогодні включає у себе одні
з найпопулярніших і найперспективніших професій,
такі як ігровий програміст, аніматор, ігровий дизайнер,
дизайнер рівнів, ігровий продюсер, концепт художник,
тестер ігор та ін.
Історичне тло сприяло появі геймдизайну. Людство
тривалий час прагнуло урізноманітни своє дозвілля,
сприяти концептуальному застосуванню динамічних
творчих сил. Це передбачив Маршал Маклюен, який
зазначає у своїй праці «Механічна наречена: Фольклор
індустріальної людини», що сучасний фольклор є
продуктом інтелектуальної діяльності величезної армії
професіоналів: рекламних агентів, письменників,
сценаристів, художників, режисерів, дизайнерів,
журналістів, учених [7].
Сучасний український дослідник геймдизайну
Н. В. Сладкевич у своїй дисертації «Естетика комп’ютерного моделювання» стверджує: що «Геймдизайн як форма
комп’ютерного моделювання гри може розглядатися
як певний етап віртуалізації реальності в становленні
дизайна інформаційного середовища» [5, с. 3].
У цьому сенсі відеоігри – це різновид популярного
мистецтва, заснованого на масовому виробництві
художньої продукції (у ігор немає автора – вона завжди
створюється творчою групою, маленькою фабрикою)
[2, с. 62].
Отже геймдизайн або Ігровий дизайн (англ. Game
design) – частина роботи над розробкою відеогри, яка
полягає в її проектуванні та створенні елементів ігрового
процесу, персонажів, сюжету та завдань. Історично цей
ринок став відповіддю на надзвичайний попит населення
на подібні виклики часу.
Для розуміння етапів становлення геймдизайну
варто зазначити, що на початку 2000–х років одними з
перших, хто почав комплексно вивчати комп’ютерні ігри,
були співробітники Копенгагенського технологічного
університету. Тільки за участю Digital Games Research
Association (DiGRA) було організовано більше 150
конференцій, симпозіумів і фестивалів. Дослідженням
комп’ютерних ігор присвячені сотні спеціальних видань
і тисячі сайтів.
У 2011 році комп’ютерні ігри були офіційно визнані
урядом США та Національним фондом окремим видом
мистецтва. Після цього розробники отримали право
розраховувати на державні гранти від 10 до 200 тис.
доларів.
Річний прибуток від індустрії відеоігор у далекому
2008 році тільки в США становив 11,7 мільярдів
доларів (за звітами ESA). Це приблизно бюджет нашої
країни. Звичайно, з розвитком інтернету, кіберспорту та
мобільних технологій ця сума суттєво виросла.
Комп’ютерні ігри відносяться до більш загальній
групі явищ, пов’язаних з поєднанням художніх і
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технологічних об’єктів. Нарівні з комп’ютерною
графікою і веб–дизайном, комп’ютерні ігри є техно–
художніми гібридами, в яких технологічна основа
служить не тільки інструментом створення художнього
продукту, але включена в художній зміст і естетичні
властивості твору [2, с. 55].
Кожний компонент геймдизайну є необхідним.
Який би варіант гри не моделювався, розробники
враховують всі її компоненти, які є однаково важливими
і інтерактивними. Проте, фахівці з інформаційних
технологій, принаймні переважна їх більшість,
вважають, що головною є механіка, художники – естетика
(що в даному контексті має вузький сенс як художнє
оформлення гри), інженери – технологія, сценаристи –
історія. Але кожний елемент гри є важливим, оскільки
впливає на досвід, який отримує гравець [5, с. 11–12].
Тобто це той яскравий випадок поєднання художньої
та технічної сторони у роботі.
Протягом останніх років IT галузь в Україні
розвивається дуже стрімко, і геймдизайн не є
виключенням. Найчастіше професіонали геймдизайну
працюють в сфері IT дизайну, TV продакшені, рекламних
та конструкторських фірмах. У країні працює багато
філіалів відомих іноземних компаній з виробництва
комп’ютерних ігор, вакансії яких завжди відкриті для
талановитої молоді. Особливо розвивається аутсорсінг,
коли українські спеціалісти з геймдизайну працюють на
замовлення різних відомих іноземних ігрових компаній.
Такі талановиті спеціалісти цієї професії як 2д–3д
моделери, аніматори, відео дизайнери та веб–дизайнери
залучені до цієї сфери.
Той контент, що створюється у творчих лабораторіях
українських фірм та часто навіть в домашніх умовах
має багатоцільове застосування. По–перше, це
розважальна ігрова продукція (спортивна, стратегічна
тощо), націлена на різну цільову аудиторію. По–
друге, розвиваючі, допоміжні та виховні інтерактивні
продукти для різних вікових категорій. Також це
графічне та анімаційне моделювання (анімаційні
ролики, оформлення програмного забезпечення, сайти,
віртуальні симулятори, як військові, так і цивільні). Не
рідко ці IT продукти націлені на соціальні, освітні та
творчі сфери.
Особливо
потужній
внесок
в
геймдизайн
здійснюють вітчизняні фірми. Наведемо декілька
відомих українських гейм компаній продуктами яких
користується мільйони «ігроманів» усього світу:
iLogos, Plarium, Renatus, Nika Entertainment, Nravo,
Room8, Orneon та інші. На фоні цього всього великого
IT бізнесу завжди залишається місце маленьким гейм
студіям. Адже розвиток соціальних мереж та мобільних
телефонів надав плацдарм для творчості не великим
розробникам ігор і навіть талановитим одинакам, що не
потребують великих фінансових вкладень.
На нашу думку, українські спеціалісти у сфері
геймдизайну вже досягли світового рівня та не відстають
від інноваційних світових тенденцій, а іноді навіть
перевершують їх. З упевненістю можна сказати, що
сфера геймдизайну в Україні набирає оберти з кожним
днем. Історичний розвиток продовжується – вже завтра
ми побачимо новий рівень віртуальної реальності.
Безумовно, що освітня галузь має бути готова прийняти
ці виклики часу.
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Historical background and prospects for the development
of gaming design in Ukraine
The article examines the development of game design as a phenomenon of
modern popular culture in Ukraine. It is emphasized on the relevance of gaming
specialists in the Ukrainian market. The article analyzes the creation of a computer
game as a field of combination of the artistic and technical side of creativity.
Keywords: game design, computer game, computer design.
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Національні програми польських політичних
партій в Першій Чехословацькій республіці
(1918–1938)
Стаття присвячена польському національному питанню в програмах
політичних партій в Першій Чехословацькій республіці (1918–1938 рр.) Під
час роботи над статтею були застосовані історико–порівняльний метод,
історико–типологічний метод, історико–системний метод. Метою статті
є висвітлити особливості національних програм польських політичних
партій, визначити їх вплив на розвиток національного питання в міжвоєнній
Чехословаччині.
В статті аналізуються політичні настрої польської політичної еліти
та населення, які увійшли до складу Першої Чехословацької республіки.
Польське національне питання було ускладненим через неврегульованість
польсько–чехословацького кордону. Тому до 1925 р. польські політичні партії
були налаштовані проти співпраці із чехословацьким урядом. Після підписання
у 1925 р. ліквідаційного договору, основні положення якого були присвячені
забезпеченню повної рівноправності польської меншини в ЧСР і чеської у
Польщі, польські політичні партії розпочали співпрацю з урядом республіки. З
цього часу всі польські політичні партії розпочали активістський політичний
курс, якого дотримувалися до 1933 р. Активістський курс польських партій
пішов на спад із початком економічної кризи. Остаточно від співпраці з
чехословацьким урядом польські партії відмовляються після підписання 26
січня 1934 р. договору про ненапад між Німеччиною та Польщею. З цього
часу Польща займає античехословацьку позицію у міжнародній політиці, у
якій Тешинське питання відігравало одну із провідних ролей.
Ключові слова: національні меншини, національне питання, польська
національна меншина, політичні партії, Перша Чехословацька республіка,
політична програма.

Після Першої світової війни (1914–1918 рр.) на
карті Європи з’явилось нове політичне утворення –
Перша Чехословацька республіка (ЧСР) (1918–1938 рр.)
Нова держава була побудована на руїнах колишньої
Австрійської імперії Габсбургів, яку за її національну
строкатість називали клаптиковою імперією. Однією з
нечисельних національних меншин ЧСР була польська
меншина. Завдяки демократичному ладу нової держави
в середовищі польської національної меншини почали
виникати партії та рухи, які активно створювали
національні програми.
Джерельною базою дослідження національних
програм польської меншини є фонди Національного
архіву м. Прага [1]. Дослідженням цього питання
займались чеські науковці В. Джогн [2], О. Урбан [5],
В. Олівова [4]. Дослідженням окремих польських
політичних партій займались Й. Валента [5] та М. Земко
[7], Ф. Клатіл [3]. Окремі відомості про діяльність
польської меншини в ЧСР можна знайти в радянській
історіографії, зокрема в працях К. Готвальда [8].
Метою статті є висвітлити особливості національних
програм польських політичних партій, визначити їх
вплив на розвиток національного питання в міжвоєнній
Чехословаччині.
Згідно з даними перепису 1921 р. поляків в державі
нараховувалось 17 835 тис. (0,56%) [1]. Переважна
більшість представників польської меншини вважала
рішення про передачу частини Тешинської Сілезії
Чехословаччині несправедливим. Тому будь–яку
співпрацю із чехословацьким урядом польські політичні
партії розглядали як тимчасове явище, спрямоване на
захист прав польського населення, до того моменту,

86

Гілея

коли з’явиться можливість об’єднання з Другою Річчю
Посполитою [4, s. 84].
Польське національне питання в ЧСР було ускладнене
неврегульованістю польсько–чехословацького кордону.
Очевидно, саме через це Варшава не ратифікувала
підписаний 29 листопада 1920 р. із ЧСР договір, який
торкався питання охорони національних меншин.
Варшава здійснювала пропагандистські акції проти
ЧСР, підтримувала угорський протичехословацький
ревізіонізм, прагнула довести світовій громадській
думці бажання місцевого населення об’єднатися з
Другою Річчю Посполитою. Це призвело до політичної
нестабільності у Тешинській Сілезії і обмеження урядом
ЧСР деяких конституційних прав поляків – громадян
Чехословаччини. Саме через це в Тешинській Сілезії
були відкладені вибори до парламенту ЧСР.
Варто зазначити, що приклад польської меншини
яскраво ілюструє залежність національного питання в
ЧСР від зовнішньополітичних чинників.
23 квітня 1925 р. Е. Бенеш і А. Скшинський у Варшаві
підписали три угоди, спрямовані на подолання польсько–
чехословацьких суперечок. Це були ліквідаційний
договір, арбітражна та торгівельна угоди. Найважливіші
постанови ліквідаційного договору стосувалися
забезпечення повної рівноправності польської меншини
в ЧСР і чеської у Польщі [2, s. 125].
З цього часу всі польські політичні партії розпочали
активістський політичний курс, якого дотримувалися
до 1933 р. Свідченням посилення співпраці між
польськими і чеськими політиками було те, що після
виборів делегат від Союзу Сілезьких католиків Л. Вольф
вступив до парламентського клубу чехословацьких
аграріїв, а в 1929 р. польські політики Й. Бузек і Е. Хобот
приєдналися до парламентського клубу чехословацьких
соціал–демократів. В цей період участь у співпраці
з урядом брала навіть найрадикальніша польська
політична сила – польські комуністи [3, s. 944].
Активістський курс польських партій пішов на спад
із початком економічної кризи. Остаточно від співпраці
з чехословацьким урядом польські партії відмовляються
після підписання 26 січня 1934 р. договору про ненапад
між Німеччиною та Польщею. З цього часу Польща
займає античехословацьку позицію у міжнародній
політиці, у якій Тешинське питання відігравало одну із
провідних ролей.
Найбільшу підтримку серед польської меншини мали
чотири партії: КПЧ, Союз сілезьких католиків(ССК) на
чолі з адвокатом Л. Вольфом, Польська Народна партія
(ПНП), лідерами якої були Й. Бергер, і Я. Бузек, а також
Польська Соціалістична Партія (ПСП), яку очолив
Е. Хобот.
В 20–х рр. найбільшою популярністю серед
польського населення республіки користувалась
інтернаціональна КПЧ, яка гостро критикувала
як празьку владу, так і варшавських політиків. Ця
популярність була зумовлена як інтернаціональною
політичною традицією робітничого руху в краї, так і
активною агітаційною роботою місцевих комуністів на
чолі з К. Сливкою. Свою політичну концепцію щодо
польського питання партія будувала на необхідності
політичних перетворень в обох державах. Переважну
більшість її виборців становило пролетарське
населення краю.
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Однією з найпопулярніших польських партій
польської меншини був Союз сілезьких католиків в
Чехословаччині (ССК(Ч)). Партія виникла 30 вересня
1920 р. У своїй політичній програмі партія вимагала
надання автономії Тешинській Сілезії, протестувала
проти закриття польських шкіл та переходу польських
костьолів під юрисдикцію чехословацької церкви.
Проголошувалась головна мета партії – охорона
національних та релігійних інтересів польських
католиків [3, s. 945].
У 1925 р ССК(Ч) утворила передвиборче об’єднання
із Польським національним робітничим союзом. За
результатами виборів Л. Вольф отримав депутатський
мандат.
Напередодні місцевих виборів 1928 р. ССК(Ч) партія
утворила коаліцію з Єврейською партією, але, оскільки
цьому об’єднанню не вдалось здобути жодного мандату,
коаліція швидко розпалася.
Незважаючи на активні протести проти національної
політики держави і дискримінації польського населення,
які з парламентської трибуни неодноразово озвучував
Л. Вольф, до 1933 р. партія продовжувала дотримуватись
активістського курсу. В 1937 р. ССК(Ч) разом з рештою
польських політичних партій увійшла до спільної
коаліції [3, s. 246].
Більш ліберальною у національному питанні
була програма Польської народної партії(ПНП).
Партія виникла у грудні 1922 р. Її очолили Я. Бузек та
Й. Бергер. У своїй програмі партія виступила за мирне
співіснування та співпрацю всіх національностей в
державі, а також за релігійну толерантність. Програма
ПНП, як і решти польських партій, містила вимоги
надання автономії польській меншині [3, s. 247].
ПНП 10 вересня 1937 р. об’єдналась із Польською
соціал–демократичною партією. Після об’єднання
ПНП перестала існувати як самостійна політична
партія [7, s. 231].
Досить популярними серед польського населення
республіки були соціал–демократи. Остаточно об’єднання польських соціально–демократичних організацій
в єдину політичну партію в ЧСР відбулось у січні 1921 р.
в Остраві. Партія отримала назву Польська соціалістична
партія робітників в Чехословаччині (ПСПР(Ч)). Через
декілька місяців всередині партії відбувся розкол. Лівиця
партії на чолі з лідером партії Е. Хоботом подала заяву на
вступ до КПЧ, яка була затверджена. Слід зазначити, що
Е. Хобот через кілька років повернувся до соціалістичної
партії і знову став її лідером [6, s. 220].
Після розколу партія змінила назву на Польську
соціалістичну партію (ПСП). На відміну від переважної
більшості польських політичних партій, соціалісти
у своїй політичній програмі не вимагали надання
автономії Тешинській Сілезії, а зосередили свою увагу
на критиці національної політики Праги та необхідності
впровадження
соціалістичного
ладу.
Польські
соціалісти закликали до співпраці із чехословацькими
соціал–демократами та пропагували активізм як
альтернативу націоналізму, за що партію неодноразово
різко критикували польські націоналістичні організації
[5, s. 346].
Від грудня 1934 р. під впливом тиску з–за кордону
значно посилюється критика ПСП несоціалістичними
польськими партіями. Внаслідок цього від соціалістів
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відокремилася частина партійців, які створили нову
партію під назвою Польська соціал–демократична
партія в Чехословаччині (ПСДП(Ч)). У вересні 1937 р, як
зазначалось вище, ця партія об’єдналась із ПНП [8, s. 53].
Після виборів 1935 р, в результаті яких партія
не здобула жодного депутатського мандату, ПСП
розпочинає активну співпрацю із рештою польських
несоціалістичних партій та стає одним із ініціаторів
створення спільної коаліції всіх польських партій.
Польські партії в ЧСР часто вступали в передвиборчі
об’єднання одна з одною, утворювали різноманітні
координаційні комітети з метою входження до
парламенту. Так, у вересні 1923 р. був створений
Національний Блок у складі Союзу сілезьких католиків,
Польської народної партії та польської секції Сілезької
народної партії. В парламентських виборах 1925 р.
це об’єднання взяло участь під назвою Польський
національний робітничий союз. Щоправда, всі ці
спроби консолідації польських політичних сил були
малоефективними. Польська меншина була практично
не представлена в парламенті [8, s. 55].
Активне втручання у політичну діяльність польських
партій чинило польське консульство у Моравській
Остраві. Наприкінці 1934 р. польське консульство
розпочинає видавництво газети «Польський щоденник»,
у якій гостро критикувалася національна політика ЧСР
щодо польської меншини, а також виголошувалося
бажання поляків об’єднатись із Другою Річчю
Посполитою [6, s. 403].
Саме з ініціативи польського консульства 28 березня
1938 р. в Чеському Тешині була створена коаліція у
складі всіх провідних польських партій під назвою
«Союз поляків в ЧСР». Її координаційним центром стала
Головна рада поляків у Чехословаччині створена у вересні
1935 р. в Чеському Тешині під керівництвом польського
консула А. Клотза. Агітаційна діяльність, яку проводило
нове політичне утворення, вказувала на його яскраво
виражений античехословацький характер [6, s. 405].
Після Мюнхену польські політичні партії влились у
політичні структури Другої Речі Посполитої.
Отже, польська меншина належала до малочисельних
меншин міжвоєнної Чехословаччини і була майже не
представлена в чехословацькому парламенті. Переважна
більшість польського населення республіки вважала
рішення країн Антанти про приєднання їх краю до ЧСР
несправедливим. Тому більшість польських політичних
партій бачила вирішення польського питання у наданні
автономії Тешинській Сілезії, яка згодом мала сприяти
відокремленню краю від ЧСР і приєднанню до Другої
Речі Посполитої.
Список використаних джерел
1. AúTGM – Fond T. G. Masaryk – R. – Krabice čislo 392. –
Složka 3. Menšiny. 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1929, 1931, 1933.
2. John M. Čechoslovakismus a ČSR. 1914–1938 / John M. – Praha,
1994. – 424 s.
3. Klatil F. Republika nad stranamy. O vzniku a vyvoj
Ćeskoslovenske strany národne socialistske (1897–1948) / Klatil F. –
Praha, 1992. – 370 s.
4. Olivová V. Déjny prvni republiky / Olivová V. – Praha, 2000.
– 356 s.
5. Urban O. Česka společnost 1848–1918 / O. Urban. – Praha:
Svoboda, 1982. – 689 s.
6. Valenta J. Česko–polské vztahy vletech 1918–1920 a Těšinske
Slezsko / Valenta J. – Ostrava, 1961. – 506 s.

87

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Випуск 129

7. Zemko M. Strany národnostnỳch menšin a ich voličtvo za prvej
ČSR / M. Zemko // Česko–slovenská ročenka. – Brno, 2000. – S.229–244.
8. Готвальд К. Избранные произведения. Том 1. (1925–
1938 гг.) / Клемент Готвальд. – М.: Государственное издательство
политической литературы, 1957. – 580 с. // Gotval’d K. Izbrannye
proizvedenija. Tom 1. (1925–1938 gg.) / Klement Gotval’d. – M.:
Gosudarstvennoe izdatel’stvo politicheskoj literatury, 1957. – 580 s.
Pikovska T. V., senior lecturer of the Department of Law, Faculty
of Management and Law, Vinnytsia national agrarian University
(Ukraine, Vinnytsia),Tetiana261285@i.ua
National programs of Polish political parties in the First
Czechoslovak Republic (1918–1938)
The article is devoted to the Polish national question in the programs of
political parties in the First Czechoslovak Republic (1918–1938). During the
work on the article, the historical–comparative method, the historical–typological
method, the historical–system method were used. The purpose of the article is to
highlight the peculiarities of the national programs of Polish political parties, to
determine their influence on the development of the national question in the interwar
Czechoslovakia.
The article analyzes the political sentiments of the Polish political elite and
people who were part of the First Czechoslovak Republic. The Polish national
question was complicated by the unregulated Polish–Czechoslovak border.
Therefore, by 1925, Polish political parties were opposed to cooperation with
the Czechoslovak government. Following the signing in 1925 of a liquidation
agreement, the main provisions of which were devoted to ensuring the full equality
of the Polish minority in the Czechoslovak Socialist Republic and Czech in Poland,
the Polish political parties began cooperation with the government of the republic.
Since then, all Polish political parties have begun an activist political course,
which was respected until 1933. The activist course of Polish parties went down in
recession with the onset of the economic crisis. Finally, after the cooperation with
the Czechoslovak government, the Polish parties refuse to sign on January 26, 1934.
non–aggression treaty between Germany and Poland. From then on, Poland has an
anti–Czechoslovak position in international politics, in which the Teshin question
played one of the leading roles.
Keywords: national minorities, national issues, Polish national minorities,
political parties, First Czechoslovak republic, political program.
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Ефіопо–сомалійський конфлікт 1977–1978 років
та роль в ньому великих держав

Розглядається питання створення сфер впливу в країнах Африки,
зокрема в Ефіопії та Сомалі Радянським Союзом, Китайською Народною
Республікою та Сполученими Штатами Америки за часів «холодної війни».
Показані методи боротьби союзників і система впливу на них. Особливу увагу
приділено опосередкованій участі зазначених країн в локальних конфліктах і
наслідки протистояння двох країн соціалізму в період 1977–1978 рр.
Ключові слова: Огаден, «холодна війна», соціалізм, ідея «Великого
Сомалі», агресія, збройний конфлікт.

Ефіопо–сомалійський конфлікт 1977–1978 рр. є
одним з найзапекліших регіональних часів «холодної
війни». Його унікальність полягає в тому, що за своїм
географічним охопленням, задіяними політичними і
матеріальними силами він виходить за рамки класичного
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протистояння між СРСР та США і являє собою
фактично конфлікт трьох рівнів: американо–радянський
регіональний, радянсько–китайський локальний та
виключно сомалійсько–ефіопський – міждержавну
класичну війну інтернаціоналізованого характеру, яка
вийшла з внутрішніх конфліктів в провінціях Огаден та
Еритрея.
В пострадянській та західній літературі, фахівці
постійно приділяють увагу першому конфлікту,
розглядаючи його в рамках системи міжнародних
відносин, та третьому, оцінюючи його виключно з
військово–політичної точки зору. Між тим другий шар
ефіопо–сомалійського конфлікту, тобто боротьба СРСР
та КНА на Африканському Розі залишився досі поза
увагою істориків.
На протязі всього XIX сторіччя єдиною незалежною
державою в Африці і в тому числі на Африканському
Розі, залишалася Ефіопія. В другій половині століття,
починаючи з 1860–х рр. Африканський Ріг став об’єктом
колоніальної експансії з боку Великої Британії, Франції,
а з 1880–х рр. італійського королівства, яке намагалося
як скоріше захопити ті африканські землі, що ще не були
захоплені іншими, більш розвинутими колоніальними
імперіями. Тільки у 1887 році Великобританії вдалося
захопити Північну частину Сомалійського півострова,
яка відтоді почала зватися Британське Сомалі. Через рік
Франція змогла захопити невелику частину Північного
Сомалі (тепер Джибуті) і лише у 1889 р. Італія встановила
своє колоніальне панування над Півднем Сомалійського
півострова, яке було перетворено у «Італійське Сомалі».
Однак, на цьому італійці не зупинилися. Їх війська на
початку 90–х рр. XIX сторіччя неодноразово входили
на терени Ефіопії, доки у 1896 р. не зазнали поразки
в битві при Адуа, від ефіопів, на чолі котрих був
імператор Менелік II. Фактично це була перша поразка
європейської армії від військ африканських народів.
Тому відстояв свою незалежність, керівники Ефіопії
самі почали вести активну зовнішню політику. Так, ще
у 1891 р. Менелік II надіслав листа урядам країн Європи
про те, що його країна вважає своїми території Еритреї
та пустелі Огадена, а також частину Судана до міста
Хартум включно. Хоча з усіх цих територій Ефіопія
здобула у 1898 р. пустелю Огаден, а у 1897 році Ерітрею
окупувала Італія, остання, разом з Великобританією та
Францією, пішла на ухвалення договору про кордони з
Ефіопією, який був підписаний 1908 р. в Адіс–Абебі.
Такий стан зберігався до 1935 р., коли фашистська
Італія розпочала другу італо–ефіопську війну 1935–
1936 рр. Не дивлячись на жорсткий опір ахмарців, італійці
які мали майже абсолютну перевагу в озброєннях змогли
захопити Ефіопію, та на деякий час перетворити її у
свою колонію, хоча остаточно опір місцевого населення
вони подолати не змогли [7, с. 156–167]. Але це не
завадило 9 травня 1936 р. Беніто Муссоліні оголосити
Італію імперією.
Під час італо–ефіопської війни 1935–1936 рр.
Ефіопський імператор Хайле Селасіє I перебував
у Європі, намагаючись здобути підтримку з боку
європейських країн, але невдало. Однак він отримав
авторитет серед урядів країн заходу, завдяки чому,
згодом європейські лідери заплющували очі на той
геноцид, що творився в підвладній йому країні [4, с.
503–518].
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В ході Другої світової війни у 1941 р. британські
війська на чолі з генералами Канінгемом та Платтом
за допомогою місцевого населення визволили Ефіопію
та Еритрею від фашистів. У 1944 р. Хайле Селасіє
повернувся в свою столицю Адіс–Абебу, хоча до 1948 р.
ця країна, разом з Еритрею та Огаденом з Сомалі
перебували під управлінням британської колоніальної
адміністрації. В той же період англійці над провінцією
Тіграй (північ Ефіопії) поставили губернатора який став
добиватися відокремлення від Ефіопії.
З 1946 р. британці намагалися вирішити долю
Африканського Рогу. План міністра закордонних справ
Бевіна, про створення Великого Сомалі не знайшов
відгуку і тому з 1950 р. ці території були передані
під управління ООН. Остання передала Ерітрею та
Огаден Ефіопії 15 вересня 1952 р., а Сомалі знов
опинилося під владою Великобританії та Італії, хоча
вже як підмандатні території. Тільки після спеціального
рішення Генеральної Асамблеї ООН від 14.05.1959 р.
Великобританія змушена була надати незалежність
Британському Сомалі 26 червня 1960 р., а 1 липня
1960 р. Британське та італійське Сомалі об’єдналися в
єдину незалежну державу – Республіка Сомалі [13].
Таким чином Африканський Ріг був розділений
за історичними та етно–конфесійними ознаками. Але
приєднання Огадена та Еритреї до Ефіопії не було
продиктовано вищеназваним принипам. Цей крок
був прийнятий через стратегічні відносини Заходу з
Ефіопією, а точніше з її імператором Хайле Селасіє.
Більш того Еритрея для Ефіопії була стратегічно
важливою територією, оскільки вона (тобто Еритрея)
була єдиним виходом до моря (Червоного) для Ефіопії,
а значить – єдиним шляхом що зв’язував її зі світом. Не
дивно, що відразу після приєднання Ерітреї до Ефіопії,
там розпочалася збройна боротьба під сепаратиськими
гаслами, яку підігрівала політика Адіс–Абеби, що
ліквідувала місцеве самоврядування в Ерітреї. У 1958 р.
ця боротьба отримала організаційні норми, через
створення в Каїрі Фронту визволення Еритреї (ФНО) на
чолі з Османом Салехом Собхе.
Отже як ми вже зазначили, Африканський Ріг до
середини 1960–х рр. був традиційною сферою впливу
країн Заходу. Великобританія й США з часів Другої
світової війни активно співробітничали з Ефіопією
(Абіссінією), довгий час чи не єдиною незалежною
державою Африки. Вони ж на її користь вирішили й долю
колишньої італійської колонії Еритреї, яка у 15.09.1952 р.
була приєднана до цієї країни. Причина тут виключно в
стратегічних міркуваннях – міцна Ефіопія буде такою
лише маючи вихід до моря. А маючи чисельне населення,
що керується монархічною владою імператора Хайле
Селасіє, Ефіопія ставала проводарем інтересів Заходу в
Східній Африці і в стратегічно важливій зоні Червоного
моря. Тому не дивно, що співробітництво як мінімум
Вашингтону з Адіс–Абебою будувалося виключно на
військово–стратегічних засадах. Про це свідчить хоча б
військова допомога Ефіопії від Сполучених Штатів. Так
за період з 1953 по 1974 рр. вона склала 2 мільярди 786
мільйонів доларів, тоді як допомога по економічній лінії
– усього 35 мільйонів доларів [18, р. 67–68].
Саме тому, коли 12 вересня 1974 р. в країні
відбувся військовий переворот і групою офіцерів з
Координаційного комітету збройних сил (DERG) було
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скинуто імператора Хайле Селасіє, відносини між
Вашингтоном і Адіс–Абебою не погіршилися суттєво.
В першу чергу через тривалу майже з 1948 р. серію
внутрішніх конфліктів в Еритреї, провінції Тіграй та в
Огадені [17, p. 354]. Більше того, вони здавалось навіть
були укріплені, так як скориставшись заколотом в Адіс–
Абебі. 23 листопада 1974 р. еритрейські повстанці
прорвали фронт і оточили біля Асмари (адміністративний
центр Еритреї) майже усю ефіопську армію [5, c. 397].
В цій ситуації уряд DERG майже панічно шукав
допомоги ззовні. Вже на початку 1975 р. революційне
керівництво Ефіопії на чолі з генералом Тефері Бені почав
майже відкрито зондувати грунт в різних країнах щодо
отримання військово–технічної допомоги. Запитання
щодо постачання зброї отримали не тільки США, а й
і СРСР. Підставою для цього була активна підтримка
еритрейських повстанців з боку Лівії та НДРЙ, а через
неї і з Іраку. В США цілком розуміли, що перемога
просоціалістично налаштованих еритрейців є прямою
загрозою не тільки виключно інтересам США (як раз
в Асмарі з 1953 р. знаходився американський пункт
стратегічного зв’язку [9, c. 379]) а й інтересам Ізраїлю і
його судноплавству по Червоному морю [8, c. 211].
Москва ж чекала на розвиток подій, хоча від
співробітництва з новою Ефіопією, яка з кінця 1974 р.
оголосила себе офіційно соціалістичною країною не
відмовлялася. Лише в квітні 1976 р., коли керівництво
Ефіопії оголосило програму «поглиблення національно–
демократичної революції» і взяло орієнтацію на СРСР,
Москва пішла на активне співробітництво з цією
країною у військовій сфері і вже наприкінці року, по
західним свідченням було укладено секретну угоду про
військову співпрацю на 100 млн. доларів.
Слід зазначити, що в Вашингтоні неправильно
розтлумачили сутність ефіопської революції. Американські дипломати, насамперед помічник держсекретаря
в справах Африки Вільям Шофель вважав, що на Ефіопію
можна тиснути саме в контексті військової співпраці. По
контрактах кінця 1960–початку 1970–х рр. в Ефіопію
продовжувало надходити американське озброєння, а її
військові кадри готувалися саме офіцерами збройних сил
США, які працювали там з ізраїльськими колегами [10,
c. 5]. Більше того, в середині дипломатичного відомства
США розгорнувся конфлікт між Африканським та
Близькосхідним регіональними бюро, щодо «ефіопської
політики». Окрім вирішення внутрівідомчих цілей,
цей конфлікт поставив перед американським
істеблішментом дилему – заради чого підтримувати
Ефіопію. Зовнішньополітичні інтереси США диктували
максимальне розширення союзу з Ізраїлем і для цього
війна в Еритреї відповідала цілям Близькосхідного бюро.
Однак, вплив Африканського бюро, співробітники якого
прагнули зберегти американський стратегічний курс в
регіоні, виявився пріоритетним.
По–перше, в союзі з активним просуванням Ізраїлю
в країни «чорної Африки» він давав можливість
Вашингтону мати на нові незалежні держави материка
сильний вплив з боку Ефіопії. А по–друге, і це на наш
погляд було головне – навіть слабо залежна від США
Ефіопія – це якісний вплив на де–факто реального
радянського союзника на Африканському Розі –
Республіку Сомалі. Саме в ній, генерал Мохаммед Сіад
Барре у 1969 р. оголосив себе (вперше в історії Африки)
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послідовником «наукового соціалізму», чим домігся від
СРСР масштабної допомоги. Якраз у 1974 р. СРСР і Сомалі
уклали договір про дружбу і співробітництво. В Сомалі
прибули кілька тисяч радянських і кубинських цивільних
та військових фахівців, розпочалися масштабні поставки
зброї та військової техніки. У відповідь СРСР отримав
можливість побудувати для своїх потреб ряд об’єктів в
порту Бербера, насамперед пункт базування для атомних
підводних човнів, військовий аеродром 1–го класу, вузли
зв’язку і радіоелектронної розвідки [11, c. 11]. В умовах
«холодної війни» це давало Москві отримати майже
постійну військово–морську присутність в Індійському
океані, що якісно впливало на стратегічний баланс між
двома наддержавами на користь СРСР.
Між тим, 2 лютого 1977 р. владу в DERG захопив
майор Менгісту Хайле Маріам, який оголосив
прискорення будівництва соціалізму в Ефіопії по всіх
лініях. І одним з перших його кроків стало припинення
в травні 1977 р. співробітництва зі США. Підставою
для цього була майже повна переорієнтація на СРСР,
юридична база домовленостей з котрим на той момент
складала вже 12 міждержавних угод.
Вже на наступний день після приходу до влади
Менгісту Хайле Маріам отримав вітальну телеграму від
лідера кубинської революції Фіделя Кастро Рус. Тоді ж,
в лютому 1977 р., в Ефіопії вперше з’явилися кубинські
генерали на чолі з Арнольдо Очоа, які прибули з Анголи
для вивчення обстановки і визначення заходів щодо
підвищення боєздатності ефіопської армії, яка ніяк
не могла впоратися з партизанами Еритреї. 14 березня
1977 р. в Ефіопію прилетів і сам Фідель Кастро. У тісному
спілкуванні з Менгісту і його соратниками він обговорив
розбіжності між Ефіопією, Еритреєю, Джібуті і Сомалі
[17, p. 4]. Саме після цієї зустрічі Ефіопія отримує повну
підтримку Куби, а з її подачі і Радянського Союзу. Було
вирішено створити «соціалістичну» федерацію, яка
об’єднувала б Сомалі, Ефіопію, Джібуті і Південний
Ємен (НДРЙ) [1, c. 226–227].
Однак Мохаммед Сіад Барре не захотів брати участь
у цьому заході. Сомалійський диктатор чудово розумів,
що при владі в «федерації» залишиться тільки один і без
сумнівів ним буде лідер найбільшої і найнаселенішої
країни «федерації» – Менгісту Хайле Маріам. Тому
замість входження в «федерацію» Сіад Барре задумав
відібрати в слабкій поки що Ефіопії район Огаден, де
проживали племена ісса сомалійського походження,
і тим самим частково реалізувати давно зрілу ідею
створення «Великого Сомалі». Генерал Мохаммед Сиад
Барpe планував за два–три місяці розгромити ефіопську
армію, вважаючи, що за такий короткий термін ніхто
Ефіопії допомогти не в змозі.
Між тим, вже з травня 1977 р. розпочалися масштабні
поставки зброї в Ефіопію з СРСР, ЧССР і НДР. Радянські
фахівці і радники направляються в Ефіопію на підставі
розпорядження Ради Міністрів СРСР №1823 від 13
серпня 1977 р. Однак ще раніше наказами Міністра
оборони СРСР і головкомандуючих видів збройних сил
СРСР в Ефіопію відряджаються радянські військові
фахівці. Головним військовим радником призначається
заступник командувача Повітрянно–десантних військ
(ПДВ) генерал–лейтенант П. Чаплигін. Факт призначення
генерала ПДВ головним військовим радником знайшов
своє відображення в темпі (виключно військово–
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транспортною авіацією) й номенклатурі поставок
озброєння в Ефіопію. Зокрема, Ефіопія стала однією
з небагатьох країн, куди поставлялися авіадесантної
самохідні установки АСУ–57 і бойові машини десанту
БМД–1 [11, c. 42].
В цих умовах генерал Барре ініціював 23 липня
1977 р. вторгнення в провінцію Огаден, де у 1964 р.
сомалійська армія зазнала першої поразки від
вишколеної американцями армії імператорської Ефіопії.
Тепер на користь сомалійцям грав фактор раптовості,
повної мобілізації заради «ідеї Великого Сомалі» не
тільки громадян Сомалі але й населення Огадену, а також
фактор розпочатих структурних змін в ефіопській армії.
Не останнім став і аспект вибору, який сомалійський
диктатор намагався поставити як перед Москвою
(кого з союзників підтримати – старого, надійного і
стратегічно важливого Сомалі, чи нового і географічно
більшого – Ефіопію) так і перед Вашингтоном (Ефіопія
вже радянський союзник, Сомалі може бути союзником
США з чудовою військово–морською базою в Бербері).
А для того, що б цей аспект спрацював, в перший же день
війни, Сіад Барре оголосив Огаден частиною Сомалі і
звернувся за допомогою до всіх мусульманських країн
(головним чином союзників США), і до КНР.
У ситуації, що виникла, в Москві чудово розуміли,
що Сомалі цілком реально може потрапити у сферу
впливу КНР, що в той час було навіть більш небезпечно
ніж попадання країни під вплив США. Причому ні СРСР
ні США ні при яких обставинах не могли втратити сферу
впливу в Східній Африці. Саме через це, США, відразу
ж після початку війни за Огаден і офіційної відмови
Сіада Барре від марксизму політично підтримали Сомалі
в боротьбі за національну ідею, але Мохамед Сіад
Барре чекав насамперед військову підтримку, і саме тут
СРСР отримав колосальну перевагу в цьому конфлікті.
У вищому керівництві Радянського Союзу розуміли,
що американці ні в якому разі не будуть поставляти
зброю, а тим паче військових в Могадішо, оскільки
нещодавній в’єтнамський провал сильно підірвав довіру
американського суспільства до вищого керівництва
країни. Тому США в даному конфлікті відігравали
скоріше роль спостерігача (хоча в той же час вели
переговори з КНР). СРСР в свою чергу зробив ставку на
Ефіопію, як країну, яка де–факто стала жертвою прямої
агресії. Саме формулювання «Сомалійська агресія 1977–
1978 рр. проти Ефіопії» стало офіційною класифікацією
цього конфлікту в СРСР і дуже швидко знайшло своє
закріплення в довідково–енциклопедичної літературі
«для військових» [3, c. 691]. Така оперативність
радянської офіційної історіографії характерна лише для
цього конфлікту, що підтверджує вкрай важливу роль
радянського вибору літа–осені 1977 р.
Такий вибір, на наше переконання, був обумовлений
не стільки регіональними аспектами протистояння зі
США в рамках «холодної війни», скільки небезпекою
отримання її нового фактичного і ідеологічного
фронту у вигляді Китайської Народної Республіки.
Саме КНР в кінці 1970–х років основним суперником
СРСР в конфлікті на Африканському Розі і в цілому у
зовнішній політиці в рамках соціалістичного табору і
країн «третього світу», яка намагається створити свою
сферу впливу [14]. На той час Пекін вже давно вважав
своїм головним ворогом не «імперіалізм» США, а
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«соціал–імперіалізм і гегемонізм» СРСР. Цим сповна
скористалися американці, адже тепер вони могли діяти
проти СРСР найбільшою сухопутною армією. Тож не
було великою несподіванкою, що США дуже зраділи
такому великому «другому фронту» проти Москви і вже
готували грандіозну програму модернізації китайської
армії, адже загартування в Огаденській війні китайські
аналоги радянської техніки з тріском провалили.
12 листопада 1977 р. в Москву з офіційним візитом
прибув лідер Ефіопії Менгісту Хайле Маріам. Його вояж,
що тривав майже 2 тижні носив характер ухвалення
стратегічних угод майже по усьому спектру економічних
і політичних відносин між двома країнами [2, c. 4–32].
Тобто мова йшла про домовленості вже мирного часу
(так в офіціальному джерелі, хоча насправді, Менгісту
прибув за військовою допомогою з боку СРСР та інших
країн соціалізму, однак точні данні як про ці перемовини
«спеціального» характеру, так і про реально ухвалені
обсяги допомого Москви й досі не відомі).
Розуміючи те, що Москва і де–факто і де–юре
відмовилася від підтримки Сомалі, 13 листопада 1977 р.
Сіад Барре оголосив всіх радянських і кубинських
громадян на теренах країни персонами non grata.
Причому урядом країни було відпущено лише тиждень
на евакуацію представників СРСР і Куби, а всі їх
матеріальні цінності оголошені конфіскованими. Цим
кроком сомалійський керівник намагався зберегти
інфраструктуру бази в Бербері як ключовий елемент в
дипломатичній «грі» з американцями. Однак 20 листопада
в гавань столиці Сомалі Могадішо увійшов великий
десантний корабель Тихоокеанського флоту проекту
1171 «50 років шефства ВЛКСМ» і висадив десант 55–ї
дивізії морської піхоти. Радянські бійці не тільки змогли
швидко евакуювати громадян соціалістичних країн з
Сомалі, а й ліквідувати всю стратегічну інфраструктуру
бази Бербера. Одночасно кораблі 8–ї оперативної
ескадри ВМФ СРСР заблокували узбережжя країни і не
дали інтернаціоналізувати конфлікт ані країнам заходу,
ані мусульманським державам [12].
Саме цими кроками війна за Огаден політично
була виграна СРСР. Розгром сомалійської армії був
лише справою часу, яку прискорила активна військово–
технічна допомога Москви [15, c. 169]. Вона виявилась
абсолютно неочікуваною на Заході, рівно як і героїзм та
професіоналізм кубинських воїнів–інтернаціоналістів,
що зробили основну «погоду в цій війні».
Як наслідок, програвша війну Республіка Сомалі
без бази в Бербері, виявилась не потрібною США. І
хоча територія країни і увійшла у склад Центрального
командування збройних сил США, це не розширило
сферу впливу Вашингтону в Африці [8, c. 64, 67]. Що
ж до КНР, то лише постачанням військової техніки
китайського виробництва, але радянських зразків,
Пекін намагався за рахунок Сомалі отримати свою
сферу впливу в Східній Африці, але в підсумку, трохи
пізніше сам потрапив під сферу впливу США. Також,
як нам здається КНР випробовував своє озброєння
проти радянського, щоб зрозуміти, чи готовий Китай, в
разі необхідності вести повномасштабну війну з СРСР.
Однак марно – КНР в той час вимушена була продавати
зброю, а у Сомалі коштів вистачило максимум на полк
китайських винищувачів J–6 (МіГ–19С) [16, c. 14–15] і
невеликий арсенал наземної техніки.
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Функціонування Генерального штабу СРСР в роки
Другої світової війни за матеріалами збірників
«Русский Архив. Великая отечественная»
На основі ґрунтовного аналізу документів збірників «Русский Архив.
Великая отечественная» розглянуто функціонування Генерального штабу
СРСР в роки Другої світової війни. На перших порах війни вище керівництво
та особисто Й. Сталін недооцінювали значення Генерального штабу. Його
становлення як основного плануючого, організуючого та керуючого органу
Верховного Головнокомандування відбувалося вже в ході війни. Аналіз
матеріалів збірників свідчать, що з часом головними в роботі Генерального
штабу стали саме питання планування, підготовки та ведення стратегічних
операцій. Вважливими аспектами роботи Генерального Штабу в роки війни
були: штатно–організаційна діяльність. Ефективність діяльності Генштабу
залежали від оперативності ведення розвідки, а також від повноти,
достовірності та своєчасності отримання розвідувальної інформації.
Висвітлено успіхи та невдачі Генерального Штабу в плануванні та проведенні
стратегічних операцій.
Ключові слова: Друга світова війна, «Русский Архив. Великая
отечественная», Генеральний Штаб.

В сучасному українському суспільстві як ніколи
актуальна тема війни. Відомо, що під час війни першою
страждає правда, адже всі ворогуючі сторони переходять
на рамки військової пропаганди. Події Другої світової
війни вже стали історією. В радянський час про неї
було написано тисячі робіт: дослідницьких, мемуарних,
публіцистичних, художніх. У них розкривається хід та
значення бойових дій на радянсько–німецькому фронті,
масштаби боротьби в тилу ворога, роль радянського
тилу, патріотизм та героїзм на фронті та в тилу, вплив
перемоги СРСР на подальші долі країн.
Проте період сталінізму, потім епоха застою та
соціальних викривлень наклали відповідний відбиток і
на літературу, і на історичні документи та джерела того
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періоду. Аналіз опублікованих джерел та літератури про
війну свідчить, що вони поряд зі значними досягненнями
в усіх областях не позбавлені елементів тенденційності,
яка проявлялась перш за все у підпорядкуванні історії
політиці. Аж до розпаду СРСР історіографія та
джерелознавство війни протягом всього свого існування
контролювалася згори, Центральним Комітетом КПРС, і
фактично була галуззю партійної пропаганди.
Опублікована в роки війна історична література
носила в основному оперативний, публіцистичний
характер. Вона узагальнювала значний фактичний
матеріал, але її джерелознавча база була дуже обмежена,
що негативно позначалося на глибині досліджень. Але
вже на тому етапі формувалися концепції, закладалися
військово–політичні, економічні та загальноісторичні
оцінки. Їх основою служили виступи та накази
Й. Сталіна. Із закінченням війни обсяг історичної
літератури про Велику Вітчизняну війну збільшився. Це
були головним чином книги та статті про окремі операції
і битви, насамперед про Московську та Сталінградську.
У викривленні історіографії війни, в інтерпретації і
осмисленні подій 1941–1945 рр. брав особисту участь
Й. Сталін. Його праця «О Великой Отечественной войне
Советского Союза» [4], що видавалася в 40–50–х роках
масовими накладами, стала своєрідною хрестоматією
з історії війни і по суті перетворилася на цитатник,
на основі якого робились некоректні висновки й
узагальнення дослідників.
Більшість архівних матеріалів лишались для
дослідників закритими. Особливо це стосувалося
документів вищих органів державного та військового
керівництва. У цьому відношенні західні історики мали
значні переваги перед радянськими. Вони могли вільно
користуватися німецькими архівними матеріалами, які
після війни опинилися у американців та на комерційній
основі надавалися всім бажаючим. Натомість в СРСР
часом документи робили спеціально непридатними
для розкриття історичної правди, приписами або
замовчуванням ускладнюючи справжній стан справ [1,
с. 185].
Із засудженням в 1956 р. культу Й. Сталіна в
радянській історіографії настав новий етап. У перше
десятиріччя після XX з’їзду КПРС відбувалися відчутні
зрушення, пожвавилася науково–дослідницька практика.
Та найважливіше, що поступово почалося звільнення від
сталінської концепції війни, догматичних схем і штампів.
Однак справжній прорив у дослідженні війни
стався після розпаду Радянського Союзу та ліквідації
ідеологічного нагляду над історичною наукою з боку
КПРС. Логічно, що жодне історичне дослідження
не можливе без ґрунтовної джерельної бази. Тому
важливим кроком стала публікація великого масиву
джерел з історії радянсько–німецької війни на сторінках
багатотомного фундаментального видання «Русский
Архив. Великая отечественная». Аналіз вміщених у
збірниках матеріалів відкриває шлях до виявлення
особливостей будівництва радянських Збройних Сил,
а також вивчення процесів по удосконаленню системи
органів воєнно–політичного керівництва, які тривали у
воєнні роки.
Ця тематика найбільш повно відображена у
спеціальних збірниках, в яких містяться матеріали
центральних партійно–державних органів: накази
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народного комісару оборони, директиви Ставки та
Генерального Штабу, документи головних політичних
управлінь та органів управління тилом. Цінний масив
документів та матеріалів міститься у збірниках, в яких
публікуються видані у військовий час накази Народного
комісара оборони СРСР.
Друга світова війна, була особливим станом
радянського суспільства та потребувала кардинальної
перебудови всіх сфер життя – політичної, економічної,
воєнної, викликала необхідність перетворити країну в
єдиний воєнний табір. Відповідно у роки війни зміни
відбувались й у керівництві радянськими збройними
силами. У цьому плані, документи та матеріали даних
збірників особливо цінні, адже дозволяють дослідити
механізми та основні напрямки діяльності вищих
партійно–державних органів в умовах війни.
Метою нашої розвідки є аналіз матеріалів
збірника «Русский Архив. Великая отечественная» які
відображають функціонування Генерального штабу
СРСР в роки радянсько–німецької війни.
Основним оперативним, робочим органом Ставки
повинен був стати Генеральний штаб. Проте документи
збірників вказують на той факт, що Й. Сталін на початку
війни недооцінював його значення у керівництві
фронтами, практично не спирався на нього, направляючи
відповідальних працівників на фронт, щоб спинити
наступ противника. В результаті це послаблювало
цей важливий орган управління діючою армією, який
у відповідальні моменти лишався недієздатним. Всі
важливі рішення приймалися на найвищій інстанції без
Генштабу.
Становлення Генерального штабу як основного
плануючого, організуючого та керуючого органу
Верховного Головнокомандування відбувалося вже
в ході війни. В результаті проведеної реорганізації
його структури, лишилися шість основних управлінь:
оперативне, розвідувальне, військово–топографічне,
облаштування
оперативного
тилу,
будівництва
укріплених районів, шифрувальне. У серпні 1941 р. було
розроблено положення про Генеральний Штаб.
Документи збірників свідчать, поступово в роботі
Генерального штабу центральне місце стали займати
саме питання планування, підготовки та ведення
стратегічних операцій. Їх задуми визначались за звичай
за участю Ставки, начальника Генштабу, керівників
оперативного та інших управлінь. Спочатку готувався
загальний нарис плани майбутньої стратегічної операції,
в якому визначалися її мета, завдання, ефективні способи
дій військ. Прийнятий Ставкою, він ставав основою
для майбутньої детальної розробки плану операції
Генеральним Штабом. Ним здійснювалась величезна
робота по розвідці противника, місцевості, оцінки
можливостей сторін, визначались напрямки головного
та допоміжного ударів, уточнювались вимоги військ у
матеріально–технічних засобах.
Після утвердження плану Генштаб оформляв
директиви Ставки на проведення операцій. У війська
направлялися представники Ставки та Генштабу, які
координували їх дії. Іноді, на особливо важливих ділянках
фронту, Генштаб брав під свій контроль організацію
взаємодії в оперативному і навіть тактичних ланцюгах.
Робота Генштабу забезпечувала встановлення чіткого
режиму роботи та взаємодії зі Ставкою Верховного
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Головнокомандування, суворої системи збору даних та
оцінки обстановки, планування операцій, їх підготовки
та ведення.
Як видно з документів, поточна стратегічна
та оперативна обстановка у Генеральному штабі
узагальнювалась та оцінювалась у чітко визначеному
цілодобовому робочому циклі. Результати узагальнення
доповідались Верховному головнокомандувачу, за
звичай, тричі на добу: перший раз – о 10–11 годині
по телефону начальника оперативного управління
Генштабу, другий раз – вечором у 16–17 годин також
по телефону начальника Генштабу або його заступника,
і вночі – з 22–23 годин з виїздом начальника Генштабу
та начальника оперативного управління в Ставку. Після
підведення підсумків дня доповідались та підписувались
директиви на подальші дії, розглядались прохання
фронтів та вирішувались інші питання. Робота у
Й. Сталіна за звичай завершувала о 5 годині ранку. Потім
у Генштабі допрацьовувались питання, що виникали, а з
7 години починалась чергова доба збору даних та оцінки
становища на фронтах.
Про всі різкі зміни обстановки Генеральний штаб
доповідав негайно. Письмові бойові донесення у Ставку
надавались тричі: два з них готувались на основі даних
Генштабу, а третє являло собою узагальнені донесення
фронтів. Одночасно готувались детальні мапи по
кожному фронту та одна загальна. Ці мапи змінювались
досить часто – фронтові – через два–три дні, а загальна
– раз у п’ять–шість днів.
Був вироблений й своєрідний метод стратегічного
планування. При розробці кожної чергової операції
попередні пропозиції готувались представниками
Ставки та Генерального штабу, а в окремих випадках
й командуючими військами фронтів. Потім вони
розглядались у Й. Сталіна за участі керівників
Генерального штабу. Для уточнення розрахунків у Ставку
за звичай викликали Г. Жукова та А. Василевського,
у подальшому й начальника тилу Червоної Армії,
командуючі родами військ, начальники головних
управлінь Наркомату оборони.
По прийнятому рішенню у Генштабі уточнювався
задум та готувався план операції, визначались
завдання фронтів та флотів, авіації, партизанських сил.
Планувались перегрупування військ, перегрупування
резервів. Розроблялись питання взаємодії, бойового та
матеріально–технічного забезпечення.
Завдання фронтам ставились у формі директив та
окремих розпоряджень, які передавались в основному
по технічним каналам зв’язку. У деяких випадках вони
доводились особисто представниками Ставки з виїздом
на фронти, ставили Верховним Головнокомандуючим
або від його імені начальником Генерального штабу при
переговорах по прямому проводу.
У встановлений час у Ставку за звичай викликались
командуючі фронтами. У присутності Й. Сталіна,
начальника Генерального Штабу, заступника Верховного
Головнокомандуючого та деяких членів Державного
комітету оборони розглядались підготовлені ними плани
фронтових операцій, вносили необхідні уточнення та
визначали терміни початку операцій.
Аналіз матеріалів вказує на те, що безпосередня
підготовка операцій у перший період війни здійснювалася
поспішно. Й. Сталін зазвичай підганяв Генштаб та
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командуючих фронтами. У результаті, незважаючи на
багаторазове перенесення встановлених термінів, доволі
часто операції починались при неповній їх готовності та
не приводили до бажаного успіху [3, с. 15].
З початком операцій Ставка Верховного Головнокомандування уважно стежила за їх розвитком, коли
створювались кризові ситуації та виникала небезпека
зриву поставлених завдань – активно втручалась у дії
командування. Весь хід операції часто контролювався
особисто Верховним Головнокомандуючим, Генштабом
та представниками Ставки на фронтах. У разі невдач
винуваті наказувались, здійснювались великі кадрові
зміни.
За роки війни Генштаб або за його участю було
розроблено понад 300 операцій фронтів та груп фронтів,
з яких 50 відносились до стратегічних.
Ефективність діяльності Генштабу, його вплив на
хід та результат подій на фронтах значно залежали від
оперативності ведення розвідки, а також від повноти,
достовірності та своєчасності отримання розвідувальної
інформації. Тому організація та ведення розвідки
в роки війни займали в роботі Генштабу виключно
важливе місце. Як свідчать документи, на початку
війни ця проблема вирішувалася важко через великі
втрати, нанесені радянській агентурній розвідувальній
мережі та активним заходам німецького командування
з дезінформування. Це вимагало перебудови системи
керівництва розвідкою. На деякий час розвідувальне
управління навіть виводилося зі складу Генштабу, проте
з квітня 1943 р. управління повернулося у ведення
Генштабу, і мало займатися не лише військовою, але
й агентурною розвідкою. Це позитивно вплинуло на
якість планування кампаній та операцій, практичному
втіленню в життя.
Однією з важливих аспектів роботи Генерального
Штабу в роки війни – штатно–організаційна
діяльність, якими займались управління: організаційне,
мобілізаційне та укомплектовування військ. Як свідчать
документи, тут була здійснена та ж помилка – у серпні
1941 р. ці управління були виведені з Генштабу та
передані у підпорядкування Народного комісаріату
оборони. Це порушило оперативність вирішення питань
організації військ та пов’язування здійснюваних заходів
з обстановкою. Лише наступного року, у квітні, при
Генштабі було поновлено організаційне управління.
З цього часу питання, пов’язані з організацією
військ розглядались тільки в Генштабі. Документи
збірників дозволяють простежити як розроблялись та
уточнювались штати з’єднань, великих оперативних
об’єднань всіх видів збройних сил та родів військ.
Особливо великі організаційні зміни здійснювались
у бронетанкових та механізованих військах, військах
зв’язку, які спрямовувались, головним чином, на
покращення управління ними у ході бойових дій.
Основним засобом, з допомогою якого Верховне
Головнокомандування могло активно впливати на
розвиток операцій, кампаній та хід війни в цілому, були
стратегічні резерви. Тому їх створенню, підготовці та
використанню і відновленню приділялась детальна
увага. До обов’язків Генштабу належало визначати
загальну потребу у резервах, строки та порядок їх
створення. Ефективність використання великих
резервів, що знаходились у віданні Ставки, залежала від
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їх своєчасного та таємного перегрупування, чим також
займався Генеральний Штаб. Ці процеси знайшли доволі
повне відображення у документах збірників [2].
Також у віданні Генштабу знаходилась такі важливі
сфери як будівництво та використання зміцнених
районів та польових оборонних рубежів, облаштування
оперативного тилу, роботи військово–топографічної та
шифрувальної служб, організація та підтримка взаємодії
з союзниками.
Негативно відбивалась на роботі Генштабу часта
зміна його начальників (за роки війни Генеральний
Штаб очолювали: Г. Жуков – до 20 липня 1941 р.,
Б. Шапошніков – до 11 травня 1942 р., А. Василевський
– до 15 лютого 1942 р. і далі – А. Антонов) і особливо
начальників основного його органу – оперативного
управління (лише з початку війни до травня 1943 р. їх
змінилось 8).
Як видно з документів, лише з осені 1943 р. нарешті
виробився стиль роботи оперативного управління
(за такими критеріями як плановість, оперативність,
обґрунтованість та розрахунок), були визначені
терміни доповідей начальнику Генштабу, Верховному
Головнокомандуванню, представлення бойових донесень в Ставку.
У той же час документи збірника демонструють і те,
що діяльність Генерального Штабу з кожним місяцем
удосконалювалась, він прагнув дотримуватись ритму
роботи, який диктувався війною. Про це свідчить
безперервне підвищення його ролі в розробці планів
кампаній та операцій, підготовці та використанні
резервів, узгодженні зусиль фронтів.
Значною була роль Генштабу у підготовці та
плануванні контрнаступу під Москвою. Особливо
важливим було своєчасно сформувати резервні армії та
таємно зосередити їх у важливих районах, організувати
взаємодію між фронтами. Саме це, як видно з документів,
і зумів вдало здійснити Генштаб. Хоча через припущені
верховним командуванням Червоною Армією серйозні
прорахунки розвинути досягнуті результати не вдалося,
а загальний наступ на всіх стратегічних напрямках був
приречений на невдачу.
Вивчення документів та матеріалів збірників дозволяє
стверджувати, що військове керівництво на початковому
етапі війні не могло організувати чіткої роботи. Особливо
яскраво це проявилося у недбалому ставленні до дій
розвідувальних служб. Так, планом кампанії на літо
1942 р. намічалися наступальні операції на всіх напрямках.
Проте не були враховані обґрунтовані дані розвідки про
підготовку головного удару німців на півдні. До того ж
противнику вдалося достатньо правдоподібно та вміло
організувати операцію з дезінформації радянських військ,
яка включала підставні перегрупування та переміщення
військ, штабів та командних пунктів у напрямку до
Москви, тоді як відбувалась підготовка головної операції
– на півдні. В результаті Генеральний штаб забезпечував
зосередження основних сил на центральній ділянці
радянсько–німецького фронту, що було серйозним
прорахунком, а Південно–Західний, Південний та
Кримський фронти зазнали поразки та значних втрат.
Але поступово, як видно з документів, Генеральний
штаб як важливий орган, через який здійснювалося
військове керівництво, набував досвіду, що проявилося
вже під час планування стратегічних наступальних
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операцій, які змінили хід Другої світової війни.
Так, з вересня 1942 р., після наради в Ставці,
Генеральний штаб приступив до розробки задуму
контрнаступу під Сталінградом. Для всебічного
вивчення обстановки в районі бойових дій та уточнення
багатьох деталей на Південно–Східний фронт особисто
відбув керівник Генштабу А. Василевський, а на
Сталінградський – Г. Жуков. Туди ж були направлені й
групи оперативних працівників Генштабу.
Все це детально відображено у матеріалах збірників.
Документи свідчать, що в ході підготовки операції
Генеральному штабу вдалося створити потужні ударні
угрупування на напрямках головних ударів фронтів
при відсутності загальної переваги над противником в
силах та засобах в районі Сталінграда.
Радянському військовому керівництву вдалося визначити вдалий момент переходу військ до контрнаступу,
успішно були проведені заходи оперативного маскування,
організована належна повітряна блокада оточеного
противника.
У той же час, у плануванні та проведені цієї великої
операції були припущені серйозні прорахунки, які
чітко можна простежити за матеріалами збірників. Так,
однією з них було помилкове визначення чисельності
оточених військ противника. Вона оцінювалась у 80–
90 тис. чол., а фактично було оточено 330 тис. чол.
тому спроба знищити їх у короткі терміни не мала
успіху, ліквідація ворожого угрупування затяглося. Це
призвело до того, що на початку лютого війська, які
розвивали наступ на захід були на підступах до Харкова,
а армія Паулюса – тільки капітулювала у Сталінграді.
У ході подальших битв Генеральний штаб утвердився
як професійний орган, здатний вирішувати складні
завдання планування та проведення стратегічних
операцій, показником високої оцінки його роботи було
присвоєння його керівнику – А. Василевському у 1943 р.
звання генерала, а потім маршала СРСР [2].
Отже, спочатку верховне радянське командування
недооцінювало важливість Генерального штабу. Однак
вже на наступних етапах війни радянське військове
керівництво здійснювало все більш якісне планування
операцій з урахуванням військово–політичних та
економічних факторів, вміло вибираючи напрямки
зосередження основних зусиль та нанесення головного
удару, у зв’язку з чим створювались потужні угрупування
військ та застосовувались більш ефективні способи
бойових дій, приймалися дійові заходи до всебічного
забезпечення фронтів всім необхідним та організації
керівництва ними під час проведення операцій.
Наприклад, до підготовки бойових дій на літо та
осінь 1944 р. Генеральний штаб приступив раніше.
Здійснювались
ретельні
оперативно–стратегічні
розрахунки, посилювались фронти, зосереджувались
резерви, накопичувались матеріально–технічні засоби.
З метою досягнення раптовості наступу наприкінці
травня 1944 р. військам була направлена директива,
яка вимагала проведення спеціальних заходів, із
введення противника в оману відносно істинних намірів
радянського командування. Проведена маскувальна акція
не дозволила противнику своєчасно визначити напрямок
вирішальних ударів Червоної Армії, тому всі свої сили
він тримав на південно–західному напрямку до початку
потужного наступу радянських військ в Білорусі.
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В результаті правильних дій радянського військового
керівництва літньо–осіння кампанія стала однією з
найрезультативніших на східному фронті, в її ході були
розгромлені всі стратегічні угрупування вермахту, що
знаходились на радянсько–німецькому фронті, були
звільнені майже всі радянські території, а також Румунія,
Болгарія, значні частини Польщі, Чехословаччини,
Угорщини.
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Functioning of the General Staff of the USSR during the Second
World War based on the archive collection «Russian Archive.
The Great Patriotic War»
Based on a thorough analysis of the «Russian Archive. The Great Patriotic
War» collection, the author gives a detailed review of the functioning of the General
Staff of the USSR during the Second World War. During the first stages of the war,
the Soviet political elites including Joseph Stalin himself underestimated the role
of the General Staff. It has established itself as the main planning, organizing and
managing organ of the Supreme Command took place in the course of the war. The
analysis of the collection materials suggests that overtime the issues of planning,
preparing and conducting military strategic operations became the main tasks of
the General Staff. Other important aspect of the General Staff’s work was staffing
and organizational activity. Its effectiveness depended on the intelligence efficiency
as well as completeness, timeliness and accuracy of the information received.
Furthermore, the author highlights successes and failures of the General Staff
regarding the matters of planning and organizing military strategic operations.
Keywords: Second World War, «Russian Archive. The Great Patriotic War»,
General Staff.
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Англо–французька «сердечна згода»
за матеріалами російських часописів
початку ХХ ст.

Розкрито особливості міжнародних відносин початку ХХ ст. за
оцінками російських часописів. Значна увага сконцентрована на підписанні
англо–французької угоди 1904 р., що отримала назву Антанта.
Ключові слова: Велика Британія, Антанта, міжнародні відносини,
угода, російські часописи.
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Важливим
фактором
комплексного
аналізу
зовнішньополітичного курсу Російської імперії початку
ХХ ст. виступає матеріал, який знайшов відображення
на сторінках багатьох публіцистичних видань тих
часів. Вивчення публікацій російських часописів
залишається недостатньо дослідженими в історичній
науці. Англійська проблематика початку ХХ ст. займала
важливе місце у радянській науці, але її ідеологізація
вела до спрощення багатьох важливих аспектів англо–
російських взаємовідносин. Роботи істориків носять
фрагментарний характер. Крім того, більшість науковців
так чи інакше долучали до своїх досліджень елементи
тенденційності, які до кінця не були переглянуті в
наступних працях.
Кореспонденції російських часописів початку
ХХ ст. досліджували багатогранну проблематику
англійської зовнішньої політики. Часописи не тільки
характеризували погляди певного прошарку російського
суспільства, але й висвітлювали конкретні заходи,
здійснені політичними діячами Лондона, які не могли не
хвилювали російську громадську думку.
З кінця ХІХ ст. у міжнародних відносинах сталися
кардинальні зміни [4, c. 202]. Почалось формування
військово–політичних союзів, спрямованих проти
гіпотетичного супротивника, які мали на меті не
просто перемогу над якоюсь конкретною країною, а
завоювання світового домінування. За матеріалами
російських часописів, з перших років XX ст. Велика
Британія опинилася у непростому становищі. В неї
фактично не було союзників. Воно б нічого, якби
Британія зберігала колишню економічну та військову
перевагу над іншими країнами. Однак, проблема
полягала в тому, що до початку ХХ ст. Англія все
більше втрачала свою колись незаперечну першість.
Крім того, сильно похитнула авторитет Британської
імперії англо–бурська війна (1899–1902 рр.) [9, с. 15], що
значно обмежила її агресивні наміри. На початку ХХ ст.
Англія продовжувала здійснювати політику «блискучої
ізоляції» [11, с. 692], або непрямого втручання у справи
європейських країн. Всі її інтереси були пов’язані з
розширенням та утриманням колоніальних володінь.
Проте, після війни у Південній Африці, втративши
статус майстерні світу та можливість використовувати
суперечності континентальних держав, Велика Британія
вже не могла дотримуватися політики ізоляції, яка із
блискучої перетворювалася у все більш небезпечну.
Спираючись на могутній флот і великий
економічний потенціал, Великій Британії впродовж
тривалого часу вдавалося залишатися не зв’язаною
жодними військовими зобов’язаннями. Але зростання
напруженості в Європі та протистояння між країнами
робили таку її позицію надзвичайно вразливою. На
сторінках російських часописів простежується чітке
уявлення про те, що головна небезпека для Великої
Британії надходила від Німеччини, яка стала на шлях
підготовки до війни за перерозподіл світу. Так, англо–
німецьке суперництво в економічній та військовій сферах
призвело до перегляду зовнішньої політики Великої
Британії. За таких умов Лондону знадобилися друзі та
союзники. На початку ХХ ст. британські правлячі кола
дійшли висновку, що політика «блискучої ізоляції»
поступово втратила перспективи, і зробили ставку на
створення на політичному горизонті нових альянсів і
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союзів. Російські часописи повідомляли, що у випадку
війни з Німеччиною, Великій Британії був потрібний
союзник [2, с. 113–114].
На початку ХХ ст. в Англії був закладений перший
дредноут – великий лінійний корабель з потужною
артилерією. Німеччина, у свою чергу, розробила
нову програму морських озброєнь з метою досягнути
перевагу над Британією. Почалося будівництво
могутнього океанського флоту. Хоча за іншими
типами військових кораблів Велика Британія значно
випереджала Німеччину, змагання в будівництві
дредноутів турбувало першу морську державу. Отже,
якщо на морі Англія могла розраховувати на власні
сили, то для ведення сухопутної війни без підтримки
союзника, ситуація представлялась досить серйозною.
Тому британці, не бажаючи залишитися один на один зі
зростаючою німецькою загрозою, усіма силами шукали
собі союзника [1, c. 12].
У 1902 р. Велика Британія уклала договір з Японією,
цілком і повністю спрямований проти імперської Росії.
Саме цей договір зіграв вирішальну роль у підготовці
Японії до нападу на Росію у 1904 р. В результаті, Велика
Британія отримала впевненість, що її далекосхідні
інтереси віднині будуть забезпечені японськими руками.
Отже, англійська дипломатія не вважала за необхідне
ладити з Німеччиною. Одним із перших симптомів цієї
зміни став перегляд позиції Англії відносно Багдадської
залізниці. До тих пір Англія не заважала цьому
підприємництву. Більше того, між банкірами велися
переговори щодо участі в ньому англійського капіталу.
Але у квітні 1903 р. переговори були перервані. Російська
преса наполегливо розвивала думку, що дорога на Багдад
стала прямим шляхом, що виводить німців на підступи до
Індії. Англійський уряд став перешкоджати здійсненню
багдадського залізничного проекту. Багдадська дорога
стала виключно приватним питанням у всій сукупності
англо–німецьких протиріч.
Як зазначали російські часописи, боротьба з
Німеччиною підштовхнула Велику Британію на
зближення з Францією. Англія не бажала поступатися
Німеччині своїми колоніальними володіннями. За
допомогою угоди з Францією англійські дипломати
розраховували позбавити Німеччину можливості грати
на англо–французьких протиріччях, а також вимагати
від Британії відповідні поступки.
Російські журналісти повідомляли, що з грудня
1902 р. розпочалися постійні переговори між
французьким та англійським урядами щодо розв’язання
проблемних і спірних питань. За матеріалами часописів,
англо–французьке
зближення
отримало
широке
висвітлення. Так, «Наблюдатель» в одному з номерів
за 1903 р., даючи оцінку міжнародному становищу,
впевнено вказував на покращення стосунків між Англією
та Францією [10, c. 12]. «Вестник Европы» зближення
країн пов’язував з тим, що після оголошення митного
протекціонізму Англія фактично розірвала відносини
з Німеччиною [7, c. 776], що сприяло її зближенню з
іншими країнами, особливо з Францією. Ймовірно,
це пов’язувалось з історичним минулим обох держав,
оскільки і Франція, і Велика Британія на світовій арені
вважалися старими капіталістичними країнами. У
1901 р. на сторінках «Русского вестника» зазначалося,
що англійська та французька цивілізації тільки в тому
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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випадку можуть успішно розвиватися, якщо їх сили
будуть об’єднані, отже будуть спрямовані на підтримку
одна одної [8, c. 227–231].
Для Франції питання щодо англо–французького
зближення набувало ще більшої ваги, ніж для Великої
Британії. Їй не можна було баритися, бо далекосхідна війна
відволікала сили Росії від німецького кордону. Франція
знову опинялася наодинці зі своїм найнебезпечнішим
східним сусідом. Влітку 1903 р. президент Франції
Е. Лубе здійснив у відповідь візит Едуарду VII. Його
супроводжував Т. Делькассе – головний поборник англо–
французького зближення з французького боку. Згодом
почалися ділові переговори, які призвели до підписання
угоди щодо питань колоніальної політики від 8 квітня
1904 р., постанови якої одразу змінили всю дипломатичну
ситуацію в Європі. Договір відкривав нові перспективи
у міжнародних стосунках [12, c. 136]. Крім важливих
потреб колоніального розширення, його підписання
поклало кінець майже тисячоліттю конфліктів між
країнами, і розпочало мирне співіснування. В угоді
розмежовувалися сфери впливу між двома державами в
Африці. Англія визнавала право Франції на Марокко, а
Франція – право Англії на Єгипет. Так виникла «сердечна
згода» – англо–французька Антанта [6, c. 28].
Як повідомляв «Вестник Европы», підписанням
цієї конвенції був підготовлений ґрунт для подальшого
припинення конфліктів, які впродовж років так часто
нагадували про себе між двома великими націями
Західної Європи [3, c. 336]. Обидві країни мали
потужний спонукальний мотив – забути про старовинні
колоніальної ворожнечі, оскільки на сході набирав сили
міцний противник.
За матеріалами російських кореспондентів, трактування англо–французького договору отримало дві
тенденції. Одна частина розглядала зближення між
країнами, як спосіб відриву Франції від Росії. Інша ж,
навпаки, вбачала у покращенні відносин з Францією
шлях до об’єднання з франко–російським союзом [5,
с. 100]. Для Німеччини, яка також претендувала на
Марокко, Антанта означала провал її експансіоністських
планів. Підписавши договір, Велика Британія
відмовилась від попереднього зовнішньополітичного
принципу ізоляції і почала приймати активну участь у
вирішенні конфліктних ситуацій в Європі.
Таким чином, питання щодо англо–французького
зближення отримало на сторінках російських часописів
детальне висвітлення. Угода не лише поклала край англо–
французькому суперництву. Вона стала першим кроком
до створення союзу двох держав. Усуваючи взаємні
протиріччя, Велика Британія і Франція створювали
можливість спільно діяти проти Німеччини. Традиційне
уявлення російських кореспондентів про Велику
Британію, як провідну країну світу поступово змінялося
занепокоєнням, пов’язаним з появою великодержавних
гегемоністських прагнень та міжнародного суперництва.
Спостереження російських журналістів дають підстави
вважати, що підписання англо–французької «сердечної
згоди» отримало на сторінках часописів значення
історичного документа першорядної ваги.

The peculiarities of international relations at the beginning of the 20th
centuries in the reflection of the Russian magazines are depicted in the article. The
main attention is concentrated on the signing of the English–French agreement of
1904 which got the name of Entente.
Keywords: Great Britain, Entente, international relations, agreement, Russian
magazines.
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Взаимоотношения России и Сефевидов
в период Шаха Сефи
Взаимоотношения между Сефевидами и Россией существовали и
при правлении Шаха Сефи. В статье освещены вопросы темпа развития
взаимоотношений между двумя государствами и причины, способствующие
этому росту. Здесь также говорится о препятствиях, которые мешали
установлению более высоких отношений между двумя государствами.
Ключевые слова: Сефеви, Россия, Шах Сефи, торговля, союз.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Государство Сефевидов из–за (своего) стратегического положения и природного богатства всегда было
в центре внимания соседних и мировых государств.
На это было несколько причин. Одна из причин такого
внимания было желание соседних государств захватить
богатые земли сефевидов, а другая причина сделать
Сефевидов союзниками в борьбе против османов. Но
главной причиной такого внимания были экономические
интересы.
Шелк производимый на землях Сафавидов привлекал
другие страны. Шелк сефевидов имел большой спрос на
Европейском и мировом рынке. Османы и государство
Моголов хотели захватить принадлежавшие Сефевидам
важные стратегические объекты, и тем самым взять
под контроль сбор таможенных пошлин и др. доходы
от торговли. Европейские страны при невозможности
оккупации хотели монополизировать шелковую
торговлю.
С первых дней образования государства Сефевидов
Российская империя пыталась установить с ней
дружеские отношения. Россия в годы правления Ивана
Грозного в 1526 году при посредничестве представителя
иностранной торговой организации в Москве отправил
посла Шаху Тахмасибу. Однако из–за религиозного
фанатизма Тахмасиба отношения между двумя странами
не состоялись [8].
Впервые после Шаха Тахмасиба у Сефевидов
отношения с Россией начались складываться при
Мухаммеде Худабенди. Потеряв надежду на европейские
страны (Австрию, Польшу, Венгрию и др.) в борьбе
против османов, Мухаммед Худабенди в декабре 1586
году отправил во дворец к императору Федору I (1574–
1598 гг.) посла по имени Наби бей. В отправленном
письме он отмечал, что «мы так же, как и наши предки
должны приложить все усилия для создания союза и
дружбы. Если император вместе с Ираном согласятся
вывести из Кавказа Османов, то он уступит России Баку
и Дербент».
Когда Наби бек доехал до Москвы Мухаммед
Худабенди скончался и на трон взошел Шах Аббас I.
Однако Федор I ответил на письмо отказом. На обратном
пути с Наби беком во дворец Сефевидов направлялся
и посол России Григорий Васильчиков. Когда послы
дошли до Рашти Ханахмед Гилани поднял восстание и
вступил в альянс с османским дворцом. Ханахмед хан
Гилани передал османскому султану, что Россия послала
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посла во дворец Сефевидов и по приказу османов оба
посла были арестованы. Под давлением Шах Аббаса I
оба посла были освобождены и прибыли в Газвин [5].
После переговоров Григория Васильчикова с
Шах Аббасом I у обеих сторон появилось надежда на
союз. Поэтому Шах Аббас I во дворец к императору с
российским послом вместе с Наби беком отправил и
Будаг бека. Основной целью Шах Аббаса I было убедить
императора России напасть на османов на Кавказе и в
Крыму [3, с. 108].
Об этом Тофиг Наджафли в своей статье говорит: «…к
концу 1588 года русский посол Григорий Васильчиков
пришел в Газвин. Он напомнил Шаху Аббасу I, что Шах
Мухаммед Худабенди обещал отдать город Дербент и
Баку [10].
По пути в Баку, корабль, на котором ездили послы,
ограбили османские корабли. Сефевидские гонцы,
спрятав письмо Шах Аббаса I под одеждой смогли
доставить его русскому императору.
В переговорах с сефевидскими гонцами Федор I
назначил Бориса Годунова уполномоченным лицом.
Он сказал сефевидским гонцам, что и османский
султан отправил делегацию в российский дворец и
предложил им союз. Однако Федор I не согласился.
После обсуждений русский император вместе с послами
послал во дворец сефевидов письмо и ценные подарки.
Возвращение Сефевидских послов из российского
дворца было отложено, и Шах Аббас понял, что Россия
не вступит в союз с ним. И поэтому 21 марта 1590 году
заключил с османами Стамбульский союз.
Тофик Наджафли пишет, что сближение русских с
царем Кахетии беспокоило Сефевидов. Чтобы выяснить
существующую ситуацию Шах Аббас I отправил
посольство к Александру II. 5 апреля 1587 году посол
Сефевидов Джамшид хан встретился с послом Биркини
в Заяме [10].
Австрийский император Рудольф II отправил во
дворец сефевидов посла Отин Какаш до Залон Камни.
Его главная цель заключалась в создании союза с
сефевидами против османов, и во включении в этот союз
России. Отин Какаш вместе с русским послом Борисом
Годуновым отправились во дворец сефевидов. Какаш по
дороге скончался.
Российская и австрийская делегация вместе с Шах
Аббасом приняли участие в бою с османами. Через
некоторое время они вернулись. Вслед за послами Шах
Аббас отправил в русский дворец новое посольство с
новыми условиями. Русский двор, услышав о победе
сефевидов над османами, отправили им ценные подарки.
Однако между ними опять не был подписан союз.
В период правления Шах Аббаса I одним из факторов,
негативно повлиявших на развитие отношений между
Россией и Сефевидами, были живущие в приграничных
районах с сефевидами Казаки, которые были русского
подданства и нападали на их же территорию, и
совершали массовые разбои и убийства.
Деллавали пишет что, Шах Аббас в борьбе против
османов вступал в союз с христианами, проживающими
на побережье Черного моря. Одним из таких народов
были Казаки, которые жили на побережье реки Днепра.
Отношение между Казаками и севевидами было не
стабильным. Они на Каспийском море и на реке Волге
нападали на Иранские корабли и грабили их. Основной
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целью Питера Деллавали заключалась в том, чтобы
достичь союза сефевидов с казаками (действующими в
Каспийском море) из Лахестана (Польши) [9, с. 153].
Однако иногда между Россией и Сефевидами
проявлялись причины, способствующие политическим
сближениям. Когда экономические интересы совпадали, это сближение проявлялось еще ярче. Тофиг
Наджафли отмечает что, общий интерес освобождения
Каспийского торгового маршрута от османского
надзора способствовала политическому сближению
Азербайджанского государства Сефевидов с Московским
княжеством.
После смерти Шах Аббаса на трон вступил его внук
Шах Сафи I. И в годы его правления между Сефевидами
и Россией были экономические и политические
отношения. Однако в это период отношениям между
Россией и Сефевидами уделялось мало внимания.
В период Шаха Сефи отношения с Россией были не
такими активными как во времена других сефевидских
шахов. В этот период стороны отошли от политических
союзов, но и поддерживали торговые отношения.
Искендер Бек Мунши уделявший внимание Сефевидо–
Русским отношениям пишет что, русские, проживающие
на побережье Каспийского моря, ждали, чтобы был
поврежден или затонул какой–либо корабль. Они
нападали на испортившийся корабль, грабили и убивали
экипаж. Обломки затонувшего корабля и его товары
считались их трофеями.
К концу 1633 года несколько небольших русских
кораблей с командой около 600–700 человек вышли на
поиски торговых кораблей поврежденных в море. В этот
период сильный ветер вывел 2–3 небольших корабля с
экипажем в 300 человек к побережью Бадикуба (Баку) и
Ширвана. Местное население пострадавшее от русских
и в прошлом напали на них. Из–за дождя порох русских
промок. Ветер их отодвинул их к берегу. Народ Бадикубы
убил часть из них [7, с. 96].
Прибывший в правлении Шах Аббаса во владениях Сефеви Петро Деллавали тоже утверждал,
разбойничеством на каспийском море занимались
только русские. Деллавали говорил, что русских
разбойников можно было встретить и на реке Волга.
Иранские корабли были почти безоружны перед этими
нападениями [9, с. 145].
Шах–Сафи принимает меры для наказания русских
разбойников, которые грабили торговые судна в
Каспийском море, а тех русских, кого ветром выносило
на берег, приказывал убивать [4, с. 53].
Когда Шах Сефи в 1637 году был в Ардабиле посол
русского царя пришел к нему чтобы поздравить шаха со
вступлением на трон и принес соболезнование в связи
гибелью Шаха Аббаса. После того как он преподнес
шаху несколько соколов и 20 соболиных шкур он был
вознагражден различными подарками и отправлен на
свою родину [7, с. 188].
Помимо этого русская империя старались наладить
отношения со многими другими европейскими странами.
Одним из таких стран была Германия. Вместе с немецкой
делегацией, к сефевидам прибыл также путешественник
Адам Олеариус, который давая сообщения о русском
после, называет себя Алекси Савинвич [1, с. 56].
В 1638 году Русский царь, чтобы выразить свою
дружбу сефевидам прислал посольство во дворец
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сефевидов. После того, как русский посол вручил свои
дары королю, был отправлен на родину [7, с. 207].
В 1641 году русский посол прибыл во дворец
сефевидов. Этот посол к дополнению к письму о дружбе
представил королю много подарков [7, с. 247].
Абулгасан Ибрагим бин Газвини писал, что был во
дворце Сефевидов одновременно с гонцом из османского
султанства Габил ага [4, с. 60].
Искендер бек Мунши в своем произведении отмечает вышеуказанные факты, но не указывает имена
послов приходивших из России, не отмечает с какой
целью они приходили, не дает текст письма, который
они приносили, не указывает, на какую тему говорили с
Шахом Сефи и к какому выводу пришли.
Не смотря на то, что между Россией и Сефевидским
государством до правления Шаха Сефи не были широкие
политические отношения, но торговцы с обеих сторон
вели торговлю друг с другом.
Олеариус, прогуливаясь по территории Сефевидского
государства, посещал рынки и делал заметки о русских
торговцах, с которыми он сталкивался. Он писал,
что среди товаров, привозимых из России, особое
место занимали шкуры. Автор, описывая закрытый
Шамахинский базар, указывал, что русские торговцы
здесь продавали руду, цинк, медь, чешуйчатую кожу,
соболиную шкуру [1, с. 87].
В истории Ирана, опубликованном Кембриджским
университетом, дается интересная информация о русских
и немецких представителях, в составе которого был
и Олиариус. Здесь отмечается, что немцам подписать
торговую сделку с Ираном мешают русские и вражда
с ними англичан с голландцев [6, с. 253]. Но мы не
встречаем, ни одного факта у Адама Олеариуса о том,
что именно русские препятствовали заключению этого
соглашения.
Все это показывает, что отношения между
Сефевидами и русскими на протяжении всей истории
были нестабильными и неустойчивыми и зависели от
различных политических факторов. Несмотря на то,
что попытки создать отношения между этими двумя
государствами, казались, как политический союз, но в
корне этих вопросов стоял экономический интерес.
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Военное совещание
по поводу снятия осады Иревана
Осада Иревана, начатая 24 июля 1804 г. под руководством Цицианова,
продолжалась до 2–го сентября. Отсутствие за этот период каких–либо
военных операций с обеих сторон было на руку страдающей от недостатка
провианта русской армии. 31 августа, для обсуждения вопроса о продолжении
осады, Цицианов созвал Военный совет. На нем обсуждались сложности
продолжения осады при сложившихся неблагоприятных условиях. Князь
Чавчавадзе, отправивший первоначально обнадеживающее письмо о посылке
провианта для русской армии, впоследствии сообщил о невозможности его
доставки. Цицианов предложил Военному совету обсудить два предложения
– атаковать крепость или отступить. За исключением Цицианова
и Портягина, Военный совет поддержал предложение снять осаду и
отступить. Так как Цицианов не мог принять решение об отступлении, он
написал царю письмо о причинах отступления и сообщал о сложившейся
ситуации. В письме также отмечалось что, наиболее благоприятным
временем для похода в Иреванское ханство является зима. Однако ни зимой,
ни осенью совершить этот поход Цицианову не довелось.
Ключевые слова: осада, Военный совет, письмо, Иреван, крепость, штурм.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Вопросу Военного совещания по поводу снятия
осады Иревана коснулся д.и.н. М. Сулейманов в
монографии «Из истории присоединения Иревана к
России» [1], однако здесь подробных сведений не даются,
и лишь поверхностно затрагивается рассматриваемый
нами вопрос. За период осады Иревана с 24 июня по 2
сентября 1804 г., осуществляемой войсками Цицианова,
ни одна из сторон не предпринимала каких–либо
серьезных действий. Так, русские организовали батареи,
предпринимали различные меры с целью укрепления
осады крепости, а каджары не осуществляли каких–
либо операций, за исключением периодических вылазок
из крепости. Баба хан также иногда показывался
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на ближайших высотах, однако русские отряды не
атаковал. Он возвращался то в Шарур, то в Гарничай, то
продвигался в сторону реки Гарабулаг. Его такого рода
маневры были на руку русским, страдавшим от нехватки
провианта. Безрезультатная длительная осада изнуряла
русских. В связи с этим, для обсуждения вопроса
о дальнейших действиях в сложившейся ситуации,
Цицианов созвал Военный совет.
В анонимном письме об Иреванском походе русских
войск, возглавляемых Цициановым, говорится, что
31 августа 1804 г., с целью обсуждения вопроса о
продолжении Иреванского похода, Цицианов созвал
Военный совет с участием всех полковых командиров.
В обсуждениях приняли участие главнокомандующий
генерал, князь Цицианов, командир Кавказского
гренадерского полка, генерал–майор Тучков, генерал–
майор Леонтьев, командир Нарвского драгунского полка,
генерал–майор Портнягин, командир 9–го егерского
полка, полковник Майков, командир Кавказского
гренадерского
полка,
полковник
Симонович,
артиллерийский инженер, подполковник, барон Клот–
фон–Юргенбург.
Главнокомандующий представил собравшимся
имеющиеся у него документы: рапорты Чавчавадзе,
обнадеживающий по поводу доставки провианта и затем
о невозможности доставки продуктов; рапорт майора
Ходжаева об уничтожении команды майора Монтрезора,
посланной за провизией; письмо Мухаммеда хана
Иреванского [5, с. 617–618], в котором он обещал сдать
город, однако сообщал о том, что вынужден отложить
это на неопределенное время. Цицианов также довел до
сведения участников Военного совета, что прерваны все
связи с Грузией и по этой причине не осталось никакой
надежды на получение провизии, что в армии запасов
еды хватит на 3 дня, и то – с выдачей по полпорции
(за исключением 40 центнеров зерна в Учкилисе [в
армянской литературе – Эчмиадзин, образованный
от Учкилисе – Учмаззин]). Затем он задал вопрос:
«Так как членам совета уже известны все причины
невозможности продолжения осады, определитесь:
будем осуществлять штурм или отступим». Затем
Цицианов покинул заседание, предоставив обсуждение
этого вопроса членам Совета [2, с. 336].
В протоколе заседания Военного совета, созванного в
связи со штурмом крепости Иреван, по поводу сведений,
доведенных до внимания членов совета Цициановым,
отмечается следующее:
1) по имеющимся точным сведениям, 3 тыс. пуд.
продуктов, собранных с населения отправленным по
поручению Цицианова в Казах князем Чавчавадзе для
русских частей, осаждавших крепость Иреван, до сих пор
не отправлены, несмотря на то, что рапорт командующего
от 22 июля об отправке собранной провизии, князь
Чавчавадзе получил 26 июля. Привезенные из Пембека
капитаном Кавказского гренадерского полка Спетковым
239 четв. сухарей и собранные в форштадте 63 четв.
зерна и 3 четв. муки, а также полученные в августе
из Эчмиадзинского монастыря 188 четв. зерна уже
поделены на неполные (половинчатые) пайки и он
заменен мясной порцией, чего хватит до 6 сентября;
2) После того, как отправленный для сбора
продовольствия майор Саратовского полка, дислоцированного в Пембеке, Ходжаев не прислал
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продовольствие, а также после бездействия в этом
направлении отправленного 2 августа с этой же целью
в Тифлис продовольственного комиссионера Дурнова,
главнокомандующий командировал в Пембек 19 августа
майора Тифлисского мушкетёрского полка Монтрезора
с отрядом в 100 пехотинцев, 3–мя офицерами и 3–х
фунтовой пушкой. Однако майор Ходжаев в своем
рапорте главнокомандующему от 22 августа сообщил,
что в 10 часов вечера того же дня к нему пришел раненный
армянин (Тони Аганов, отправленный меликом Абовом),
который принес весть о том, что отряд Монтрезора при
выходе из Иревана был атакован отрядом в 500 человек.
И хотя майор до пункта Сарал подавлял их наступление,
здесь он столкнулся с грузинским принцем Александром.
В бою отряд Монтрезора был полностью разбит, он
сам был убит, пушка и несколько солдат попали в руки
каджаров. Этот армянин в то же время отметил, что по
сведениям из Тифлиса продовольствие для осаждавших
крепость Иреван русских солдат отправлено еще 15
августа, однако о его местонахождении ничего не
известно и с целью выяснения этого отправлены 3
армянина [6].
В связи с ликвидацией отряда майора Монтрезора
Цицианов сообщил, что, несмотря на данное майору
указание перейти имевшийся на пути узкий переход
ночью, он при переходе его днем подвергся атаке 5–
тысячного иранского и татарского (азербайджанского
– Л. А.) отряда. Сохраняя верность военной службе,
царю, Монтрезор, не желая отдавать врагу пушку, решил
биться со своим отрядом до конца;
3) В рапорте майора Ходжаева от 27 августа
говорится, что 25 августа Александр с 6–тысячной
военной силой атаковал Гаракилисе, однако, ничего
не добившись, к вечеру отступил и, по сообщению
вышеуказанного армянина, на следующий день после
получения известия о продовольствии из Тифлиса, 26
августа предпринял против него наступление;
4) А зерно вокруг Эчмиадзина было сожжено
иранской конницей и главнокомандующий, не имея в
своем распоряжении конные войска, ничего не смог
предпринять против этого;
5) В ответном письме на требование Джафаргулу
хана сдать крепость 30 августа – в день рождения
императора, – Мухаммед хан дал неопределенный ответ
[5, с. 617–618].
Главнокомандующий довел до сведения участников
совета, что отступление представляет собой большую
сложность, так как Иреван находится от Абарана в
Пембеке на расстоянии 6 дней пути. В то же время
отметив, что у населения Грузии, которое все еще не до
конца привязано к русским, а также у других народностей
есть опасность возникновения негативного отношения к
русским, Цицианов предложил членам Совета два пути –
штурм крепости, или отступление [3, с. 254–255].
Генерал–майор Тучков, как старший по званию,
потребовал, чтобы каждый член совета высказал свои
соображения. Полковник, барон Клот–фон–Юргенбург
основываясь на том, что перед ними сильный гарнизон
крепости, а позади – многочисленное войско соперников,
что делает невозможным штурм крепости, предложил
снять осаду. Полковник Симонович выступил с таким же
предложением, обосновав это крайним ослаблением сил;
он утверждал, что если вычесть рабочих, переносивших
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лестницы и опиравших крепостные стены, для боя
оставалось очень мало людей. Подполковник Майков
также согласился с ними, т.к. по имевшимся у него
сведениям относительно положения в Грузии, туда
необходимо вскоре вернуть войска, и в связи со
сложившейся ситуацией, по его мнению, отступление
считалось самым оптимальным вариантом.
Генерал–майор Портнягин говорил о трудностях
отступления, препятствиях, о многочисленных больных
и раненых, для перевозки которых нахватало лошадей,
и предложил штурмовать крепость. Генерал–майор
Леонтьев предложил снять осаду и объяснил это тем, что
штурм был невозможен.
Генерал–майор Тучков заявил, что снятие осады
крепости является более выгодным вариантом, нежели
ее штурм, обосновав это фактами. Когда он доложил
об этом главнокомандующему, Цицианов заявил, что
он лично является сторонником штурма, и отметил,
что в случае отступления усилится угроза потери
Грузии, подчеркнул сложность отступления и, в то же
время, указал на способы штурма крепости. Вместе
с тем, он выразил согласие с мнением большинства.
Однако, по общему согласию, подписание протокола,
решили отложить до получения ответного письма
Иреванского хана. Дело в том, что Цицианов незадолго
до этого послал хану и населению Иревана письмо,
содержащее соблазнительные предложения, потому и
решили отложить подписание протокола до получения
ответа от хана. Одновременно решили начать дырявить
крепостные стены.
Вечером того же дня Цицианов получил письмо
от хана, в котором Иреванский хан вновь ничего
конкретного по поводу сдачи крепости не говорил и
просил дать ему отсрочку на 10 дней, в течение которых
Баба хан должен был вернуться в Иран.
Цицианов, поверив в искренность хана в этом письме,
в ответном послании просил, по мере возможности,
послать ему из крепости продукты.
Однако члены совета не соглашались на помещение
в письме последнего требования, так как не хотели тем
самым раскрывать факт нехватки провизии в русской
армии, указывая на слабые стороны.
На Совете Цицианов для доставки последнего
продовольственного запаса из Эчмиадзина – 40
четвертей провизии, предложил отправить отряд из 100
чел. Но Тучков от имени всех членов совета выступил
против этого предложения, считая, что этот отряд может
постигнуть та же участь, что и отряд Монтрезора.
Тем самым, русские потеряли последнюю надежду на
получение провианта. А с имеющимся у них запасом
продуктов питания, при их экономном использовании,
можно было дойти до Пембека [3, с. 276–277].
Таким образом, следует отметить, что на Военном
Совете, созванном для обсуждения предложенных
Цициановым
вариантов
дальнейших
действий,
Портнягин и Цицианов выступили за штурм крепости,
а большинство (5 человек) были за снятие осады и
отступление. В результате, большинством голосов
было принято решение отступить, приступив к
осуществлению этого решения через два дня подготовки
– 2 сентября, а за это время предполагалось время
от времени обстреливать крепостные стены, чтобы
создать видимость подготовки к штурму [4, с. 155]. 2
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сентября отряд, состоявший из нескольких пушкарей и
минометчиков, обстрелял из 3 пушек 10–ю снарядами
крепостные стены, серьезного урона крепости нанесено
не было [3, с. 277].
Стремясь сбросить с себя вину за неудачу на
подступах к Иревану, Цицианов в своем письме об
этом к императору неподобающим офицеру образом
сваливал свою вину на своих боевых товарищей.
В этом письме к императору, затрагивая вопрос о
принятии Военным Советом большинством голосов
решения о снятии осады крепости, Цицианов отмечал:
«Подчиняясь закону, отпускаю на Ваш суд, как я мог
только с генерал–майором Портягиным, против 5–ти
человек, осмелиться на вынесение о штурме крепости
Иреван». Цицианов в письме к императору, обвиняя
генералов и офицеров (2 генерала – Тучков и Леонтьев,
3 офицера), проголосовавших за отступление, заявлял,
что ему стыдно за них. Он также отмечал, что, если бы
среди его соратников были Карягин и Цехановский, их
решимость повлияла бы и на других членов Военного
Совета. Он утверждал, что Военный Совет, принявший
решение об отступлении большинством голосов,
этим решением обрекал на смерть часть из 800 чел.,
заболевших за время осады. Так, из приложения к
приводимым им сведениям становится известно, что за
10–дневный период отступления, длившегося с 4 по 14
сентября, заболели 450 человек, из которых 5 офицеров
и 140 нижних чинов умерли. Цицианов считал, что,
если бы не отступление, они были бы живы. Он даже
отмечал, что в случае штурма крепости число павших
не могло быть больше. В письме к царю он писал о том,
что ему стыдно быть вторым за все 30 лет его военной
службы генералом, который, не захватив крепость,
снял его осаду (первым таким генералом считался не
сумевший захватить в 1769 году Хотынь князь Голицын)
[4, с. 156].
В письме к императору Цицианов виновником снятия
осады крепости Иреван считал также управляющего
Грузией генерал–лейтенанта, князя Волконского,
который не доставил русским частям провизию и не
справлялся со сбором продуктов питания для армии.
Затем Цицианов в письме пишет: «Наказание предателя
хана, который после захвата Иревана и приближения
сына Баба хана (Аббаса Мирзы) позвал меня на помощь,
однако затем пустыми поводами затягивавшего дело,
будет уже на пользу наших дел в этом крае, и стало
необходимостью для защиты славы русского оружия, о
чем считаю своим долгом довести до Вашего сведения».
Для осуществления этого Цицианов считал важным
усилить свои войска дополнительно, минимум, 2–мя
пехотными и 2–мя казацкими полками, а наиболее
благоприятным временем для захвата Иревана считал
зиму. Несмотря на то, что русским частям будет сложно
продвигаться через заснеженные горы между Грузией и
Иреваном, в это время иранцы не смогут оказать помощь
Иревану. Цицианов утверждал, что если поход на Иреван
организовать весной, то появится необходимость
привлечения к этому делу и Каспийской флотилии. Так,
расположив Каспийскую флотилию в море перед Энзели,
можно вынудить Баба хана, перед лицом опасности
потерять Решт, остаться в Тегеране. Цицианов в то же
время считал важным для комплектации полков в Грузии
собрать 1000 солдат запаса [2, с. 344].
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Для успокоения главнокомандующего, император
в ответном письме, со свойственными ему словами
утешения, отмечал, что, несмотря на все сложности,
известие об отступлении русских частей из окрестностей
Иревана не может его разочаровать. Так как своим
возвращением они разгромили отряд вокруг принца
Александра, разрушили замыслы татар (азербайджанцев
– Л. А.). «В этом деле меня печалит лишь Ваше подавленное состояние, – писал царь. – Вы за период одной
кампании малыми силами выполнили очень большую
работу». В то же время, царь выразил свое согласие с
мыслью Цицианова о том, что «на местное население и
иранцев, считавших свои случайные успехи важными
победами, эта неудача будет иметь серьезное влияние;
чем быстрее будет подчинен Иреван, тем полезнее это
будет для дела» и предоставил главнокомандующему
полную свободу в определении благоприятного
времени, даты очередного похода на Иреван. В письме
император обещал Цицианову, что по его просьбе будут
предприняты необходимые меры по упорядочению
русских частей на Кавказе, по их комплектации; с этой
целью Белевский мушкетерский полк с артиллерийским
подразделением и 6 пушками будет отправлен в
Менгрелию для комплектации расположенных там сил;
кроме того, 6 рот Казацкого мушкетерского полка, 3 роты
Волгадонского полка, 2 артиллерийских подразделения и
3 тыс. рекрутов, да еще, по просьбе Цицианова, 2 полка и
необходимое количество рекрутов будут направлены для
комплектации русских частей в Грузии. Относительно
требуемых Цициановым 2–х казацких полков император
дал распоряжение генерал–лейтенанту Глазенапу. А до
этого Глазенап отправил в Грузию еще 2 полка и 100
казаков [2, с. 349].
В то же время император дал необходимые
инструкции морскому департаменту во время нового
похода в Иреван, разместить Каспийский флот перед
Энзели, как это было отмечено в письме Цицианова.
Император отозвал генерал–лейтенанта Волконского,
которого Цицианов обвинил в неудаче Иреванского
похода, так как тот не справился с делом обеспечения
русских войск, осаждавших Иреван, провизией. Его
полномочия были возложены временно на Цицианова,
и от него требовалось представить кандидатуру
соответствующего человека для утверждения в этой
должности [2, с. 350]. За поход на Иреван Цицианов
получил орден Святого Владимира I степени и арендное
место стоимостью в 8 тыс. рублей [4, с. 157].
В переписке Цицианова с другими высокопоставленными чиновниками содержатся те же мысли.
Снятие осады Иревана, по мнению Цицианова, стало
причиной возрастания значения этой крепости в глазах
местного населения. Об этом он писал заместителю
министра иностранных дел империи Чарторийскому:
«Завоевание Иревана и уничтожение хана–предателя уже
превратилось в необходимость и, не откладывая надолго,
есть намерение захватить Иреван зимой». Он считал, что
зимой заснеженность гор, отделявших Иреван от Грузии,
затрудняет продвижение русских войск, однако во время
осады им уже не будет противостоять, как это было
ранее, 40–тысячное вражеское войско, что облегчит
им задачу и можно будет завоевать Иреван за короткий
срок. Но если осуществление похода против Иреванской
крепости задержится до весны, по мнению Цицианова
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тогда придется использовать и Каспийский флот: к этому
времени захватив Баку, флот должен создать угрозу
для Энзели и Решта, что заставит Баба хана держать
основные силы по ту сторону Араза в Иране.
Однако Цицианову ни зимой, ни весной не довелось
совершить поход. Комплектация полков в Грузии не
была завершена (для этого нужно было дополнительно
5 тыс. человек), а с малочисленными силами такой
ответственный поход был невозможен, что сорвало
намечавшийся на зиму поход. А весной поход каджаров
на Южный Кавказ стал причиной отсрочки похода,
планируемого на это время [4, с. 158].
3–го сентября, после того, как стемнело, началось
отступление от позиции передовых караульных отрядов
и пушек. Это движение началось с левого фланга,
за которым должен был отступить правый фланг и,
наконец, после полного завершения отступления этих
частей, занимавший центральные позиции генерал–
майор Тучков также должен был начать отступление.
Он, составляя арьергардный отряд, должен был собрать
все силы караульных пунктов.
За час до рассвета русские силы покинули Иреван.
Передовые части, хоть и натолкнулись на караульный
пункт противника, после нескольких залпов, без
серьезного столкновения, миновали его. Перейдя
через р. Занги, русские разбили лагерь. А рано утром
следующего дня началось продвижение в сторону
Эчмиадзинского монастыря. Планировалось пробыть в
монастыре один день. За этот период каджары направили
на другой берег реки Занги отряд, снабженный
несколькими пушками. Этот отряд на протяжении всего
пути русских к Эчмиадзину беспокоил их атаками,
пушечными и ружейными залпами [2, с. 345].
Таким образом, отправившиеся в путь из Иревана
рано утром 4 сентября русские дошли до Эчмиадзина
на следующий день – 5 сентября. Цицианов расположился в самом монастыре, а войска разбили лагерь
вокруг него. Весь день нахождения здесь Цицианов
занимался подготовкой к вывозу с собой имущества
монастыря. Весь день осуществлялся сбор золотых
и серебряных изделий, которые не смогли вывезти
патриархи Данил и Давид. Тучкову было приказано
собрать, запечатать это имущество монастыря и под
охраной вместе с архиепископом Иоганом, который
был при русских, организовать его доставку в Тифлис.
Собранные ценности на 11 повозках под конвоем
Кавказского гренадерского полка были отправлены в
Тифлис [2, с. 346].
Заслуживает внимание доложенное Тучковым
событие, произошедшее во время сбора имущества
монастыря. Он пишет, что во время сбора имущества
монастыря его внимание привлекла стоявшая в углу
перед иконой Иисуса, украшенная ценными камнями
золотая лампа–светильник. Когда Тучков приказал взять
и ее, бывший с нами архиепископ Иоган попросил не
трогать ее и сказал, что, если каджары, придя в монастырь
после нас, не увидят эту лампу на месте, они разрушат
монастырь. При этом Иоган сдвинул мраморную
плиту под иконой, достал и показал Тучкову фирман
Надир шаха о том, что он дарит эту лампу монастырю
с условием, что она всегда будет находиться под этой
иконой, а также о передаче монастырю в собственность
12–ти сел [2, с. 35].
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В селе Сарал Цицианов посетил могилы майора
Монтрезора и его товарищей. Он приказал на этих
могилах возвести каменный щит в виде столба и сам
сделал надпись на надгробном камне.
Утром 7 сентября русская армия, выстроившись
в виде 3–х каре, начала продвижение. 8 и 9 сентября
происходили атаки каджаров против отступавших
русских. А 10 числа, воспользовавшись тем, что русские
продвигались по полю с высокой высохшей травой и
ветер дул в сторону русских частей, для усложнения
их продвижения, каджары подожгли поле. Тучков отвел
свои войска в сторону, на обгоревший уже участок и
переждал пожар. Во время отступления после снятия
осады Иревана, на пути от Иревана до Пембека – села
Гаракилиса с 3 по 14 сентября, в результате различных
столкновений с противником, потери русских были
следующие: ранены – 2 офицера, из рядовых – 3 убитых,
15 раненых и один попал в плен [2, с. 347].
15 сентября русская армия достигла Гаракилисе.
Отсюда Цицианов обратился к мусульманскому
населению Пембека. В обращении он призывал
население в течение 5–ти дней вернуться на свои места
проживания и, если они раскаиваются в измене России
и сожалеют о содеянном и будут впредь сохранять
верность, то им обещали помилование.
Несмотря на беспорядки в Грузии, а также
необходимость преследования принца Александра,
собравшего в Самхети вокруг себя азербайджанцев,
Цицианов пробыл в Гаракилисе 4 дня. Цицианов
для обороны пограничной провинции Пембека, где
во временном госпитале были размещены больные
и раненые всех полков, оставил здесь Саратовский
мушкетерский полк, а сам с остальными войсковыми
частями продолжил продвижение к Тифлису.
После отступления русских из Иревана, Баба хан,
вместе с патриархом Данилом и принцем Александром
перешел Араз и отошел в свои владения, а Келбалы хана
оставил в Иреване.
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The military advice on the lifting of the siege of Iravan
The siege of Iravan started on July 24, 1804 under the leadership of Sisianov
lasted till September 2. The absence of any military operations from both sides
in this period suited Russian army that was suffering from a lack of supplies. On
August 31 Sisianov called Military Council to discuss the continuation of the siege.
It was discussed there the complexity to continue the siege at the unfavorable
conditions. Prince Chavchavadze, who initially sent a hopeful letter about sending
food supplies to the Russian army, later said about the impossibility of delivery.
Sisianov suggested the Military Council to discuss two proposals – to attack the
fortress or retreat. Sisianov and Portyagin being exception the Military Council
supported the proposal to lift the siege and retreat. Since Sisianov could not decide
to retreat, he wrote a letter to the tsar about the reasons for the retreat and reported
the situation. The letter also noted that the most favorable time for the campaign on
the Iravan khanate was winter. However, Sisianov could make this campaign neither
in winter nor in autumn.
Keywords: siege, military advice, letter Iravan fortress, assault.
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Військова нарада з приводу зняття облоги Іревана
Облога Іревана, розпочата 24 липня 1804 р. під керівництвом Цицианова,
тривала до 2–го вересня. Відсутність за цей період будь–яких військових
операцій по обидва боки було на руку страждаючої від нестачі провіанту
російської армії. 31 серпня, для обговорення питання про продовження
облоги, Цицианов скликав Військову раду. На ній обговорювалися складності
продовження облоги при сформованих несприятливих умовах. Князь
Чавчавадзе, який відправив спочатку обнадійливий лист про посилку
провіанту для російської армії, згодом повідомив про неможливість його
доставки. Цицианов запропонував Військовій раді обговорити дві пропозиції
– атакувати фортецю або відступити. За винятком Цицианова і Портягіна,
Військова рада підтримала пропозицію зняти облогу і відступити. Так як
Цицианов не міг прийняти рішення про відступ, він написав цареві лист про
причини відступу і повідомляв про ситуацію, що склалася. У листі також
зазначалося що, найбільш сприятливим часом для походу в Іреванське ханство
є зима. Однак ні взимку, ні восени здійснити цей похід Цицианову не довелось.
Ключові слова: облога, Військова рада, лист, Іреван, фортеця, штурм.
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Социально–групповые различия и нормы
поведения населения города Сумгайыта
в семейно–бытовой сфере
Статья посвящена вопросу выявления социально–групповых различий
и норм поведения в семейно–бытовой сфере одного из крупнейших городов
Азербайджана Сумгайыта. По данным этносоциологического опроса были
проанализированы факторы, влияющие на уровень удовлетворенности
горожан бытовыми условиями, на выбор поведенческих норм в системе
семейно–брачных отношений.
Ключевые слова: семья, быт, брак, традиции, инновации.

(стаття друкується мовою оригіналу)
В жизнедеятельности всякой этнической общности
большую роль играет семейно–бытовая сфера. Семья
является источником первичной этнокультурной
информации, в которой в первую очередь содержатся
сведения о нормах обыденной жизни, выработанных
данным этносом на длительном пути своего
исторического развития [1, с. 126]. В процессе тесных
интеграционных процессов на смену этнических
различий приходят различия именно социально–
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группового характера. Данные этносоциологического
опроса в городе Сумгайыте позволяют выявить
специфику социально групповых различий и норм
поведения, обусловленных этими различиями.
Необходимой основой жизнедеятельности семьи
является быт и те условия, которые созданы для
его устройства. Поэтому при изучении характера и
направленности изменений в семейном быту жителей
Сумгайыта научный интерес представляет оценка ими
условий и результатов деятельности в этой области.
Выражением данной оценки явились результаты опроса,
в который был включен блок вопросов, касающихся
различных сторон и быта городского населения.
Среди респондентов об удовлетворенности бытовыми
условиями утвердительно ответили 41,6% опрошенных.
Чуть больше, а именно 46,8% респондентов не
удовлетворены или не вполне удовлетворены этими
условиями. Неудовлетворенность значительной части
респондентов свидетельствует о том, что в городе еще
очень много нерешенных проблем, связанных с бытом
населения. Основные жалобы людей связаны с энерго–
и газоснабжением, состоянием дорог. Значительные
изменения в жизни азербайджанского общества, в том
числе и жителей Сумгайыта за последние годы серьезно
отразились на улучшении бытовых условий [2]. Тем не
менее, полученные данные дают основание полагать,
что жители города предъявляют к бытовым условиям
более строгие требования. Это вполне укладывается
в общесоциологические закономерности, согласно
которым повышающийся уровень жизни обусловливает
и повышение требований к жизненным условиям.
Интересная тенденция прослеживается в оценке
бытовых условий в различных возрастных группах
респондентов. В самой младшей возрастной группе,
где возраст респондентов не превышает 20 лет,
бытовыми условиями довольны 46,4% опрошенных,
а 48,3% не вполне или не удовлетворены. Но уже в
следующей возрастной группе доля удовлетворенных
резко падает вниз. Так, в возрастной группе после
20 лет, удовлетворенными оказались 33,7%, а не
удовлетворенными и не вполне удовлетворенными –
52,5%. Можно полагать, что столь резкие перепады в
результатах связаны с тем, что более 85% респондентов
до 20 лет еще не завели семью, и живут с родителями
в условиях более или менее устоявшегося быта.
Следующая возрастная группа – это время вступления
в брак. Здесь–то большинство и сталкивается с
трудностями быта, в первую очередь с жилищной
проблемой. В дальнейшем, достигая 50 лет, постепенно
возрастает доля удовлетворенных. К этому времени
люди обладают, в основном, собственным жильем, в
какой–то степени обустроенным бытом. Самые низкие
показатели в возрастных группах 20–30 и 51–60 лет, по
всей видимости, взаимосвязаны. Дело в том, что дети
51–60–летних, в основной массе, начинают вступать в
брак, а это значит, что в доме проживают уже две или
три семьи. Естественно, что эти обстоятельства создают
известные неудобства в быту.
Известно, что чем выше образование индивида, тем
более серьезные требования он предъявляет к условиям
своей жизнедеятельности. Это хорошо иллюстрируется
данными нашего исследования. Наибольшая доля
удовлетворенных бытовыми условиями сумгайытцев
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оказались среди респондентов с начальным образованием
61,9%, и в то же время меньше всех удовлетворены
своими бытовыми условиями респонденты с высшим
образованием – 33,4%.
Значительные различия существуют в отношении
к бытовым условиям и у представителей разных
социально–профессиональных групп. Во многом
характер данного отношения зависит как от
уровня благосостояния индивида, так и от уровня
требований, предъявляемых к быту. Так среди рабочих
малоквалифицированного и не квалифицированного
труда своими бытовыми условиями удовлетворены
34,7% опрошенных. Для сравнения можно привести
отношение, высказанное местной интеллигенцией
(учителя,
работники
квалифицированного
и
высококвалифицированного труда). Только 27,8% из
них ответили, что они удовлетворены своими бытовыми
условиями. Это вызвано как низким жизненным уровнем
интеллигенции, так и более высокими запросами данной
социальной группы к организации быта.
Серьезным признаком, отражающим изменения
в сфере семейного быта жителей Сумгайыта,
является значительное увеличение возраста впервые
вступающих в брак [3]. Так, например, только 12,8%
опрошенных в возрасте до 20 лет были в момент
опроса женаты или замужем. И по мере увеличения
возраста респондентов растет доля семейных людей.
В следующей возрастной группе семейными являются
уже 66,7% опрошенных. Пик достигается в возрасте
41–50 лет, когда доля женатых мужчин и замужних
женщин равняется 96,3%. Данная тенденция является
результатом влияния множества факторов социально–
экономического и культурного плана. Стремление
молодежи к повышению своего образовательного
уровня, тяжелые социально–экономические условия
оттягивают срок вступления в брак.
Рассмотрение проблемы структуры семей в аспекте
возрастной характеристики респондентов позволяет нам
проследить этапы изменения типов семьи в Сумгайыте.
Прежде всего, отметим, что подавляющее большинство
молодежи в возрасте до 20 лет, не состоящих в браке,
живут с родителями и другими родственниками. С
увеличением возраста респондентов, растет доля
нуклеарных семей, значительный скачок происходит
в возрасте 31–40 лет, когда их доля увеличивается
до 60,4% вместо 33,7% в предыдущей возрастной
группе. Это значит, что к этому времени, в основном,
семьи обзаводятся собственным жильем. Хотя следует
отметить, что в возрастной группе все еще высока доля
расширенных семей, около 32%. Наивысшего показателя
нуклеарные семьи достигают у респондентов в возрасте
51–60 лет, когда их доля равна 80,3%.
Большое значение в сфере семейно–бытовых
отношений имеют связи семьи с другими семьями,
родственными и не родственными, иерархия семейных
отношений, а также роль различных групп людей в жизни
людей [4]. В этом отношении интересным представляются
ответы респондентов на вопрос о значимости совета или
мнения при серьезных затруднениях и проблем личного
характера. Респондентам предлагался большой выбор
вариантов ответа из числа лиц их непосредственного
окружения. Среди всех этих вариантов ответов наиболее
часто встречаются – уважаемые пожилые люди.
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Следующей по значимости группой являются родители
и родственники, так ответили более 30% респондентов.
И, наконец, третья группа – это жены\мужья. Следует
отметить, что в зависимости от возраста, пола и
других параметров ответы респондентов несколько
различны. Так, для мужчин на первом месте стоят
советы уважаемых старых людей – 40,6%, в то время как
среди женщин эту категорию отметили 32,8%. Вторым
по значимости у мужчин являются советы родителей
и родственников. Советы жены\мужа назвали 18,3%
мужчин и 26,2% женщин.
Значительные различия наблюдаются в ответах на
этот вопрос у представителей различных возрастных
групп. Показательно, что 42,9% опрошенных в возрасте
51–60 лет отметили аксаггалов, а родственники и
родители имеют наибольшую значимость для молодежи
до 20 лет. Их отметили более 70% опрошенных в этой
группе. Среди остальных групп предпочтительнее
советы жены/мужа, что отмечается респондентами
старше 40 лет. Таким образом, можно констатировать,
что в младших возрастных группах большая значимость
придается родительским советам и решениям. В
дальнейшем возрастает роль уважаемых старых людей,
советы и решения которых многое значат в семейной
жизни жителей региона. Но из этого не следует, что
значимость родительского совета уменьшается, просто
с возрастом происходит смещение этих двух понятий,
поскольку в данном случае родители переходят в
категорию старых и уважаемых людей [1, с. 133].
Результаты опроса показывают, что значение образовательного уровня уступает возрастному показателю,
поскольку в соционормативных вопросах, как видно,
образование менее значимо, чем возраст. Таким
образом, в этом случае можно констатировать, что более
значимыми факторами, определяющими тенденции в
развитии данной сферы этнической культуры, являются
пол, возраст и только после них, и под большим
влиянием, образование и социально–профессиональная
группа.
Одним из важных индикаторов изменений в
соционормативной культуре этноса является отношение
респондентов к межэтническим бракам [5, с. 11].
Респондентам предлагалось высказать свое отношение
к ситуации, если бы их близкий родственник, либо
они сами вступили или намеревались бы вступить в
брак с представителем другого этноса. Как известно,
традиционная культура предполагает устойчивую
ориентированность в браке на собственный этнос.
Прежде всего, отметим, что всего лишь 5,6%
респондентов отметили нежелательность такого брака.
Более 80% считают, что национальность в браке не
имеет значения. И, наконец, 15,6% среди респондентов
предпочли бы человека своей национальности, но
возражать против выбора другой национальности не
стали бы.
Среди опрошенных мужчин и женщин практически
нет различий в отношении к межэтническому браку.
Также не существенны различия в возрастных
группах. Здесь четко прослеживается тенденция изменения отношения к таким бракам от поколения к
поколению. Эта тенденция заключается в уменьшении
нежелательного отношения и увеличение доли тех, кто
считает, что национальность не играет главной роли
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в браке. Так, нежелательным межэтнический брак
считают 7,2% респондентов до 20 лет, 7,6% от 20 до 50
лет и 8,5% возрасте старше 50 лет. С другой стороны,
чем младше возраст, тем больше людей, считающих, что
в браке национальность не имеет значения.
Одной из значимых этноспецифических сторон
семейно–бытовой сферы жизнедеятельности людей
является свадебная обрядность [6, с. 108]. В ней стойко
сохранились традиционные элементы этнической
культуры азербайджанцев. Данные нашего опроса
также свидетельствуют об этом. Из всех опрошенных
сумгайытцев 60,3% ответили, что справляли свадьбу
полностью по традиционному национальному обряду.
По гражданскому обряду, с некоторыми элементами
традиционной обрядности, справляли свадьбу более 15%
респондентов. Рассматривая данную проблему, следует
отметить, что современная гражданская обрядность в
Азербайджане представляет собой несколько трансформировавшуюся традиционную свадьбу. И поэтому
можно говорить о стойко сохраняющемся традиционном
свадебном обряде.
Рассмотрим межпоколенную динамику в отношении
к формам проведения свадебного торжества. Как мы
отмечали ранее, свадьба организуется и проводится
в основном родителями и поэтому существенного
воздействия на характер свадебного обряда возраст
лиц, вступающих в брак, не оказывает. Вместе с
тем прослеживается тенденция изменения данного
отношения от поколения к поколению. В возрасте 20–
30 лет по традиционному обряду свадьбу справляли
48,7% респондентов, в то время как другие формы
проведения свадеб отметили 15,4% опрошенных. Как
и следовало ожидать, наибольшая доля традиционных
свадеб приходится на старшие возрастные группы:
51–60 лет – 85,9% и свыше 60 лет – 87,8%. Чем моложе
возраст респондентов, тем доля традиционных свадеб
уменьшается, достигая в возрасте 31–40 лет 64,7%.
Таким образом, налицо тенденция некоторого
уменьшения доли традиционного характера проведения
свадеб среди жителей Сумгайыта, наряду с увеличением
смешанной формы. И в то же время необходимо
отметить, что смешанная форма представляет собой, в
принципе, ту же традиционную свадьбу, но с некоторыми
инновационными элементами, а также выражается в
упрощении и сокращении числа ритуалов и обрядов.
При этом особо следует отметить, что смешанная форма
вбирает в себя традиционные элементы свадебной
обрядности, что в свою очередь свидетельствует об
устойчивости этого элемента в системе этнической
культуры.
Приведенную выше тенденцию подтверждает и
зависимость характера свадьбы от образовательного
уровня. Чем выше образование респондента, тем
меньше доля традиционной свадебной обрядности и в то
же время выше доля свадеб смешанного характера. Так,
среди респондентов, имеющих начальное образование,
87,6% проводили свою свадьбу в традиционной форме.
Среди респондентов с высшим образованием эта доля
опускается до 57,5%.
Мы уже отмечали традиционную для Азербайджана
большую роль родителей в свадебной обрядности.
Именно поэтому одним из решающих актов предстоящего
бракосочетания является получение согласия родителей.
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Традиционное общество, осуществляющее жесткий
контроль через родителей, аксаггалов и т.д., не может
упускать из виду такое явление как брак, кроме
того, очень сильные семейные узы не позволяют
игнорировать мнение родителей. Именно поэтому 86,3%
опрошенных считают обязательным получение согласия
родителей на брак. Только 3,4% считают согласие
родителей не обязательным. Что же касается отношения
мужчин и женщин в отдельности к получению согласия
родителей на брак, то оно не одинаково. Так, если среди
опрошенных мужчин 86,7% считают это необходимым,
то среди женщин этот показатель намного выше.
Так, 98,6% женщин высказались за то, что получение
согласия родителей при вступлении в брак обязательно.
Вместе с тем некоторые расхождения наблюдаются в
отношении к данному вопросу у различных возрастных
групп. Так, среди молодежи до 20 лет 67,8% опрошенных
считают обязательным согласие родителей. В
следующей возрастной группе уже 78,1% респондентов
придерживаются такого мнения. В дальнейшем доля
придерживающихся обязательного согласия родителей
увеличивается вплоть до 93,5% среди возрастной группы
51–60 лет.
Следует отметить, что в данном случае есть определенные различия между реальным и предполагаемым
поведением. Как известно, в возрасте до 20 лет многие
молодые люди еще не вступили в брак и не исключено,
что считающие не обязательным согласие родителей
в реальном поведении будут руководствоваться
их мнением. Об этом говорит и большая доля
затрудняющихся ответить на данный вопрос в
этой возрастной группе – 19,2%. Что же касается
опрошенных в возрасте 20–30 лет (78,6% опрошенных),
считающих согласие родителей обязательным, то это
вполне отражает реальную ситуацию. Таким образом,
можно сделать вывод о постепенном изменении роли
родителей в браке детей, хотя не следует забывать, что
молодые люди не имеют детей брачного возраста, а это
существенный фактор, определяющий отношение в
рассматриваемом вопросе. Ведь респонденты старшего
возраста относят данный вопрос исключительно к своим
детям.
Среди образовательных групп населения есть также
некоторые расхождения по поводу согласия родителей
на брак. Если среди респондентов с начальным
образованием
доля
считающих
обязательным
получение согласия родителей составляет 92,7%, то
среди респондентов с высшим образованием такого
мнения придерживаются только 83,8%. Это еще раз
подтверждает предположение о тенденции некоторого
ослабления родительского контроля над поведением
детей по мере повышения образовательного уровня.
Таким образом, можно констатировать, что современное общество в городе Сумгайыте в отношении
семьи и быта в значительной степени остается
традиционным. И во многих случаях такие социальные
факторы, как образование, характер труда не оказывают
существенного влияния на выбор реального или
предполагаемого поведения. В данном случае более
значимыми факторами являются половозрастные
параметры. Хотя не следует упускать из виду
слабое развитие социально–бытовых и социально–
культурных условий в Сумгайыте, ограничивающее
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выбор вариантов поведения, как и в целом, отставание
инфраструктуры, отражающей численное преобладание
лиц малоквалифицированного труда.
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Socio–group differences and norms of behavior of the population
of the city of Sumgayit in the family–household sphere
Article is devoted to a question of detection of social–group distinctions and
standards of behavior in the family and household sphere of one of the largest cities
of Azerbaijan of Sumgayit. According to ethnosociological poll the factors influencing
the level of satisfaction of citizens with living conditions at choice of behavioural
norms in system of the family and marriage relations have been analysed.
Keywords: family, life, marriage, traditions, innovations.
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Соціально–групові відмінності і норми поведінки населення
міста Сумгайита в сімейно–побутовій сфері
Стаття
присвячена
питанню
виявлення
соціально–групових
відмінностей і норм поведінки в сімейно–побутовій сфері одного з найбільших
міст Азербайджану Сумгайита. За даними етносоціологічного опитування
було проаналізовано чинники, що впливають на рівень задоволеності городян
побутовими умовами, на вибір поведінкових норм в системі сімейно–шлюбних
відносин.
Ключові слова: сім’я, побут, шлюб, традиції, інновації.
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О состоянии сельского хозяйства
Азербайджанской ССР в 1925–1927 гг.
Автор на основе различных архивных источников Азербайджана и России,
а также историографических материалов дает обзор процессов, которые
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произошли в деревнях Азербайджанской ССР в 1925–1927 годах. Рассмотрено
также состояние различных отраслей сельского хозяйства. Отмечаются
основные детерминанты аграрной политики, проводимой советским режимом,
и подчеркиваются тяжелые последствия этой политики.
Ключевые слова: сельское хозяйство, Азербайджанская ССР, НЭП,
кулаки, середняки, бедняки, коллективизация.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Как известно, испокон веков сельское хозяйство
являлось одним из важнейших отраслей азербайджанской
экономики. В годы первой мировой войны, а также
в первые сложные послевоенные годы в сельском
хозяйстве наблюдалось сокращение посевов, поголовья
скота, выращивания технических культур и т.д. Но
спустя некоторое время с установлением советской
власти, а особенно после введения НЭПа положение
постепенно поправлялось. Уже к 1925 году посевные
площади составляли 102,4% довоенного уровня [8, с.
18]. В этот же год общая площадь достигла уже 847 тыс.
дес., что составляло уже почти 96% всех посевных
площадей довоенного времени (868 тыс. дес.). Что
касается посевных площадей по определенным злакам,
то следует отметить, что посевные площади пшеницы
еще не дошли до довоенных показателей (96%), а
посевные площади ячменя и кукурузы превысили их
(соответственно 101% и 303%) [8, с. 2].
В 1925 году с каждой десятины было собрано по
55 пудов ячменя и 50 пудов пшеницы. В целом же, по
Азербайджанской ССР было собрано 26,24 млн. пудов
ячменя. Но общая ежегодная потребность населения
республики в пшенице составляла почти 30 млн. пудов,
т.е. недобор составлял 3,7 млн. пудов. Аналогичное
положение существовало и в отношении ячменя – здесь
недобор почти 17 млн. пудов. В целом по республике
недобор этих злаков составлял почти 70,9 млн. пудов.
Если же рассмотрим данные таблицы 1, где показаны
урожай по ячменю и пшенице, а также потребность
населения в этих злаках, то получим следующую картину:
годовой сбор этих зерновых составлял: по Агдашскому
уезду 117448 пудов, по Агдамскому – 1049407 пудов, по
Бакинскому – 4032331 пудов, Гянджинскому – 229334
пудов, Джебраильскому – 74713 пудов, Геокчайскому
– 663404 пудов, Нахичеванскому – 416995 пудов, по
Нагорному Карабаху – 2125644 пудов и т.д. Как видно по
таблице только по 4–м уездам (Агдам, Агдаш, Джебраил
и Куба) урожай этих злаков удовлетворял потребность
населения, а по остальным 13–ти уездам недобор был
значительным [2, с. 9].
В отчете об экономическом состоянии Азербайджанской ССР на 1925 год отмечалось, что в результате ряда
природных факторов и слабой оросительной системе
урожайность пшеницы и ячменя была даже ниже
средних показателей. В результате же во многих уездах
и регионах республики сбор этих злаков был даже ниже
потребностей местного населения в этих зерновых.
В области хлопковых посевов положение было
иное: так, в 1925 году посевы этого растения превысили
116 тыс. дес., что было на 2 тыс. дес. больше чем посевы
1913 годы (114 тыс. дес.) [8, с. 16]. И урожайность
посевов была выше средних показателей: так, в
Сальянском и Казахском уездах с каждой десятины было
собрано по 40–45 пудов, в Зубосвком и Петропавловском
регионах по 35–40 пудов, в Агдашском и Гянджинском
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Таблица 1
В 1925 году было собрано
пшеницы и ячменя (пуд)

Сбор удовлетворял (+) или же
не удовлетворял (–) потребности
населения

Бакинский

4032331

–

№
п/п
1.

Уезды, АО и АР

2.

Агдамский

1049407

+

3.

Агдашский

117448

+

4.

Гянджинский

229334

–

5.

Геокчайский

663404

–

6.

Джебраильский

74713

+

7.

Закатальский

692459

–

8.

Казахский

1263461

–

9.

Кубинский

5644461

+

10.

Курдистанский

714610

–

11.

Ленкоранский

1630739

–

12.

Нахичеванская АР

416995

–

13.

НКАО

2125644

–

14.

Нухинский

1021074

–

15.

Сальянский

44957

–

16.

Шамкирский

920720

–

17.

Шемахинский

193968

–

уездах – по 45–50 пудов, в Уджарском и Геокчайском
уездах – по 40–45 пудов, в Карабагском регионе – по
50–55 пудов, в Нахичевани – 40–50 пудов хлопка–сырца.
Прирост сбора этого урожая в 1925 году в сравнении с
предыдущим годом составлял 15–20% [2, с. 10].
Продвижение наблюдалось и в области обработки
собранного хлопка–сырца. В 1925–м году 14 из 16
хлопкоочистительных заводов работали полной
мощностью. К ноябрю этого года по республике было
произведено 160 тыс. пудов очищенного хлопка, а в
Москву было отправлено 261 вагонов хлопка–сырца [9].
В рассматриваемый период в Азербайджанской ССР
выращивались также кунжут, подсолнух, табак, шафран,
лен и т.д., где также наблюдался, хоть и незначительный,
рост посевных площадей. Так, если в 1922 году посевы
этих технических культур составляли 3,05 тыс. дес., в
1924–м году они достигли 3,2, в 1925–м – 3,87, а в 1926–
м – 6,12 тыс. дес. [5, с. 226–227].
К 1925 году площадь табачных плантаций достигла
600 дес. Самый значительный рост этих плантаций
наблюдался в Кубинском уезде: только за 1924–1925 года
они увеличились почти в 25 раз: с 9 до 215 дес. [10]. В
1925–1926–м хозяйственном году сбор табака по всей
республике в 3,25 раза превысил довоенный уровень [3,
с. 112]. И площадь виноградников в 1925–м году (24 тыс.
дес.) приблизилась к довоенному уровню.
В 1925–м году Совнаркомом республики было
выделено 140 тыс. руб. для закупки сельскохозяйственных
орудий и еще 300 тыс. руб. для проведения опытов
в области сельского хозяйства и для устройства
селекционных станций. Кроме того было предусмотрено
выделение еще 5 тыс. руб. для оказания агротехнической
помощи населению, увеличение численности агрономов
до 32 [10, с. 14].
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Выделялись долгосрочные кредиты крестьянским
хозяйствам
сельскохозяйственными
банками.
К
1 октябрю за 1925–1926–й хозяйственный год сумма таких
кредитов составляла 592 тыс. руб. [12, с. 62]. В 1925 году
крестьянам табаководам и хлопководам было выдано 6
млн. руб. аванса. В этом же году сельскохозяйственным
банком крестьянам было выдано 3 млн. руб. Из этой
суммы 40% были потрачены для закупок рабочего скота,
10% – сельскохозяйственных машин и орудий, 20% –
семян, а 20% – на другие потребности [11, с. 6].
Несмотря на эти меры, степень технического
обеспечения сельского хозяйства оставляла желать
лучшего. Так, если в 1921 году по всей республике было
всего 30 тыс. железных плугов, 6 тыс. железных сох и еще
6 тыс. других сельскохозяйственных машин и орудий,
то к 1925 году количество железных плугов достигло
до 45 тыс., железных сох – до 10 тыс., других машин
и орудий – до 10 тыс. [11, с. 6]. В сравнении с 1922–м
годом в 1925–м году количество выделенных крестьянам
борон из Азербайджанского государственного склада
сельскохозяйственных машин и орудий увеличилось в 13
раз, плугов – в 5 раз, молотилок – 4 раза, а культиваторов
в 1,5 раза [5, с. 102]. В 1925 году численность плугов,
выделенных селу достигла 4500 [15].
Хотя уделялось особое внимание и объединению
крестьянских хозяйств в коллективные хозяйства, в этом
деле продолжали оставаться многочисленные недостатки.
По сведениям к 1 сентябрю 1925 года в составе Кейбирлийи
(сельское объединение) были 8 артелей, 2 коммуны, 87
кредитных, 5 винодельческих, 7 молочных, 4 садовых,
3 табаководческих, 15 рыболовных, 37 оросительных, 8
машинных и 2 хлопководческих кооперативов [1, с. 3].
В таблице 2 приведены сведения о коллективных
объединениях, входивших в состав Кейбирлийи [7, с. 5]:
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Таблица 2

Сведения к 1 октябрю 1925 г.
Численность
объединений

Численность
хозяйств в них

Численность
крестьянских хозяйств
в коллективном
объединении

Сельскохозяйственные коммуны

2

141

70–71

Сельскохозяйственные артели

9

294

32

Машинные компании

7

97

13

Вид коллективного
объединения

Огородничные артели

4

114

26

Всего

22

646

29

Если сельскохозяйственные артели были созданы
почти во всех регионах, то машинные компании охватывали в основном хлопководческие и
зерноводческие районы, а артели огородников –
предгорные регионы.
Анализируя первичные итоги восстановления
народного хозяйства Азербайджанской ССР можно
прийти к следующим заключениям:
– хотя и в годы восстановления народного хозяйства
объем посевных площадей зерновых культур уже
превосходил довоенного уровня за исключением 4–х
уездов собранные урожаи пшеницы и ячменя были
далеки от удовлетворения потребностей местного
населения;
– среди технических культур только сбор табака
превзошел уровень 1913 года;
– в области скотоводства намечалось некоторое
увеличение поголовья скота. Темпы восстановления
среди крупнорогатого скота были выше чем среди
мелко–рогатого скота;
– хотя в области шелководства за 1921–1925 гг. был
достигнут значительный прирост, но к 1925 году урожай
в этой области составлял только 50% уровня 1913 года;
– темпы развития сельского хозяйства в целом
оставляли желать лучшего; сельское хозяйство республики только в 1926/27–м хозяйственном году смогло
достичь уровня 1913 года.
По данным наркомзема республики, довоенная
площадь посевов (868 тыс. дес.) была превышена только
в 1926 году, когда были посеяны 936 тыс. дес. [15, с. 14].
Самым болезненным вопросом сельского хозяйства республики являлся очень высокий уровень
примитивности технического обеспечения этой области
экономики. Хотя и за 1922–1926 гг. в республику было
ввезено до 15 тыс. железных плугов, до 4 тыс. сох, 4 тыс.
других сельскохозяйственных орудий на 3 млн. рублей
[11, с. 6], положение оставалось тяжелым. До 1925
года практически не применялись трактора. За 1925/26
хозяйственный год в Азербайджанскую ССР были
ввезены 201 трактора (за исключением 220 тракторов,
находящихся в распоряжении Мугмилстроя – С. М.) [11,
с. 6]. За 1923–1926 гг. государство через «Кейбирлийи»
отправило в уезды республики приблизительно 18 тыс.
плугов, 2500 железных борон, до 2500 различных
орудий, в т.ч. 450 сеялок. С целью расширения
реализации сельскохозяйственных машин и орудий
был создан специальный склад – «Азербайджанский
государственный сельскохозяйственный склад». Но
принятые меры были совершенно недостаточными для
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

решения проблемы: в 1926 году уровень обеспечения
сельского хозяйства республики железными плугами
составлял 33%, железными боронами – 11%, сборочными
комбайнами – 3%, посевными механизмами – 3,3%
[4, с. 142–143]. Только в 1927 году были закуплены
по линии Кейбирлийи 205, а по Азгоссельскладу 95
тракторов. Из этого числа 215 тракторов были переданы
сельхозкооперациям, 40 – госпредприятиям, совхозам, а
42 – частным лицам [5, с. 107].
Обеспечение крестьян землей также находилось
на очень низком уровне: к 1927 году до 15% крестьян
являлись вообще безземельными; 7 20% крестьянских
хозяйств имели до 1 дес., а 39,8% – от 1 до 3 дес.
посевных угодий [6, с. 173].
Существовали очень серьезные недостатки в области
обеспечения крестьянских хозяйств рабочим скотом: у
33,6% всех крестьянских хозяйств не было упряжных
животных [14, с. 85–86]. В 1921 году 41,1%, а в 1926 году
34,58% всех крестьянских хозяйств не имели вообще
рабочего скота [8, с. 19], т.е. за 5 лет не были достигнуты
какие–либо значительные изменения.
Надо признаться, что в области кредитования
сельского хозяйства предпринимались серьезные
меры: за 1925/26 хозяйственный год были выделены
1,48 млн. руб., а на следующий год почти в 2 раза больше
– 2,938 млн. рублей кредита [12, с. 62].
В общем, несмотря на некоторые позитивные сдвиги,
североазербайджанская деревня сохраняла отсталый
и примитивный характер экономики. Урожайность
находилась на очень низком уровне: если в 1913 году
урожайность 1 гектара составляла: 8 центнеров осенней
и 5,7 центнеров весенней пшеницы, 8,7 центнеров
ячменя, 7,5 центнеров хлопковых семян, 60,6 центнеров
картофеля, то в 1926–м году эти показатели были
соответственно – 7,6; 4,8; 8,2; 18,2; 5,7 и 58,8 центнеров.
Кстати говоря, по урожайности пшеницы и хлопка–
сырца довоенный уровень не был восстановлен даже в
1926–м году [14, с. 46].
По данным 1927 года ¾ всех крестьянских хозяйств
являлись мелкими хозяйствами и ежегодные доходы
таких хозяйств не превосходили 400 рублей. Это
видно также по данным о налогоплатежей из чистых
доходов крестьян: если чистые крестьянские доходы,
привлеченные к налогам за 1925/26 гг. составляли
58 млн. рублей, то в 1927/1928–м хозяйственном году
эта цифра упала до 3,609 млн. руб. [17, с. 125]. В 1926/27
хозяйственном году подушные налоги по Армянской
ССР составляли 2 руб. 23 коп., по Грузинской ССР –
2 руб. 25 коп., а по Азербайджанской ССР почти в 1,5
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раза больше – 3 руб. 60 коп. В этом году 23,25% всех
налогов по Армянской ССР, 35,13% по Грузинской ССР
и 45,62% по Азербайджанской ССР приходились на
долю зажиточных хозяйств [18, с. 56].
Отметим также, что за эти годы наряду с некоторым
увеличением посевных площадей незаконными и несправедливыми постановлениями Президиума ЗакЦИК–а
произошли передачи Грузинской ССР некоторой части
посевных и пастбищных земель азербайджанских
крестьян. Так, решением Президиума ЗакЦИК–а от 30
марта 1925 г. 5000 га из Чиаурского лесничества, 18 тыс. га
в Ширакской низменности, а постановлениями этого
же органа от 5 и 7 декабря 1926 года 8577 га по берегам
р. Габырры (Иори, 12890 га из равнины Чатма и 8376 га
в Вашлованском и Бугинском регионах были переданы
Грузинской ССР [16, с. 269–270].
И в скотоводстве темпы восстановления были
неудовлетворительными. Так, если до войны в Северном
Азербайджане было 152,8 тыс. голов лошадей, к январю
1926 года их численность еле перевалила 160 тыс. За
этот же период численность овец с 2,266 млн. голов
дошла до 2,355 млн., а численность коз с 200 тыс. голов
до 300 тыс. голов, а численность крупнорогатого скота
вообще упала с 1,48 млн. голов до 930 тыс. голов [14].
За 1914–1926 гг. численность рабочего скота также
практически не изменилась (с 152 тыс. до 160 тыс.
голов) [14, с. 48].
Хлопководство наряду с нефтяной промышленностью
являлось одной из приоритетных областей, которой
советская власть придавала особое значение. В 1926/27
хозяйственном году численность хозяйств, посеявших
хлопок, достигла 76117. Из них 7 58,8% хозяйств имели
до 1 дес. посевов, 27,5% – до 2–х дес., 8,7% – до 3 дес.,
1,8% – до 5 дес., а 3,2% – более 5 дес. посевов. Посевы
хлопчатника ежегодно расширяясь в 1926 году достигли
99166 дес., а в 1927 году – 107199 дес. [5, с. 223].
Давление на кулацкие хозяйства привело к
уменьшению
сельскохозяйственных
орудий,
и
особенно численности скота в земледельческих
районах республики. Распродажа имуществ кулаков,
экспроприация основных производственных фондов
привели к резкому снижению всего производства.
В результате необдуманной налоговой политики
государства тысячи крепких середняцких хозяйств
обанкротились. Так, в 1927 году 17,3% всех крестьянских
хозяйств оставались без всякого скота, 43% – без
инвентаря и 15,9% – без посевов. Накануне массовой
коллективизации (в 1927 году) в Азербайджанской
ССР бедняцкие хозяйства составляли 41,8% всех
крестьянских хозяйств, середняцкие – 51,4%, а кулацкие
– 6,8%. Самой распространенной ошибкой того времени
было отнесение середняков к кулакам и конфискация их
скота [9, с. 159].
Еще на II съезде АКП(б) А. Скачко в своем выступлении предупреждал, что «… было бы большой ошибкой
относить к кулакам многочисленные семьи, которые
обеспечивают своих нескольких десятков членов семьи…
Как правило такие семейства сверхзажиточные, и очень
сильные; за счет этого они очень дружные семьи, они
вместе работали и поэтому смогли сберечь свои богатства.
Они владеют многочисленным инвентарем и скотом,
но они живут за счет своего труда, не эксплуатируют
наемный труд других и поэтому они не могут быть
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отнесены к ряду кулацких семейств. Так как эти
семейства очень многочисленны, мы должны считаться с
ними и внести их в ряды кулаков, ибо удар по ним будет
ударом по крестьянам–середнякам… Они являются не
только семейными, не только идеологическими, но и
хозяйственными единицами» [4, с. 129].
В североазербайджанской деревне получило широкое распространение противопоставление бедняков
зажиточным, искусственное разжигание вражды
между ними. В отличие от России и др. республик, в
Азербайджане, где родственные связи были широко
распространены, такая политика приводила к более
тяжелым последствиям. Личные хозяйства не были
освобождены от податей и повинностей. Крестьяне–
колхозники должны были платить налоги за все – за
скот, за домашних птиц, даже за плодовые деревья
– различные налоги. Например, за каждую курицу
крестьянин ежегодно должен был сдать государству
по 60 яиц. Такой налог продолжал существовать аж до
середины 50–х годов прошлого века [13, с. 50].
Ради справедливости должны отметить, что
коллективизация сельского хозяйства была обусловлена
некоторыми объективными условиями. Среди них
основное место занимали, в первую очередь, низкая
товароотдача частных хозяйств, низкое техническое
обеспечение таких хозяйств.
Во–вторых, в ходе большевистской аграрной
реформы происходило раздробление (парцелляция)
земельных наделов крестьян, увеличение численности
крестьянских хозяйств. В Азербайджанской ССР
их число за 1921–1928 гг. увеличилось на 54 тыс. (с
300 тыс. до 354 тыс.). Причем 80% их являлись мелкими,
немощными хозяйствами: у них или вообще не было
скота, или же в лучшем случае они владели 1–2 головами
коров [6, с. 13].
И темпы прироста коллективных объединений за
1926–1927 гг., входившие в состав Кейбирлийи, хорошо
свидетельствуют этому (см. табл. 3). Здесь не учтены
данные по Нагорному Карабаху и Нахичевани [7, с. 5].
Если сельскохозяйственные артели были характерны
для почти всех регионов, то машинные компании
широко распространились в хлопководческих и
зерновых районах, а огороднические артели – в
предгорных регионах. В нижеследующей таблице 4
приведено распределение коллективных объединений
по различным уездам [7, с. 8–9].
Естественно, что приведенные условия, факторы,
причины крайне актуализировали модернизацию
сельского хозяйства, его переустройство. Но формы и
способы этой модернизации, а главное – объявление
стратегической целью создание только колхозов,
находящихся под бдительным контролем и владеющим
фиктивной хозяйственной самостоятельностью, в
исторической перспективе оказалось слишком неудачной
попыткой, показало свою безуспешность. Достаточно
отметить, что сельское хозяйство на долгие годы
превратилось в настоящую головную боль государства.
Если за годы советской власти объем промышленного
производства страны увеличился в десятки и даже в сотни
раз, то прирост сельскохозяйственного производства еле
составлял всего 3 раза.
В научной литературе принятие курса, направленного
на коллективизацию сельского хозяйства связывается с
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Таблица 3
На 01.10.1926 г.
Вид коллективного
объединения

На 01.10.1927 г.

Численность
объединений

Количество
хозяйств
в них

Численность
хозяйств
в одном
объединении

Численность
объединений

Количество
хозяйств
в них

Численность
хозяйств
в одном
объединении

Сельскохозяйственные
коммуны

–

–

–

–

–

–

Сельскохозяйственные
артели

17

340

20

24

394

16

Машинные компании

25

374

15

112

2060

18

Огородничные артели

4

119

29

14

214

15

Всего

46

833

18

150

2668

18

Таблица 4
№
п/п
1.

Уезды
Бакинский

Машинные
компании

Сельскохозяйственные
артели

Огороднические
артели

Всего

В процентах

–

8

12

20

13,4

2.

Гянджинский

15

2

1

18

12,0

3.

Агдамский

18

–

–

18

12,0

4.

Казахский

13

3

–

16

10,6

5.

Сальянский

13

2

–

15

10

6.

Геокчайский

14

–

–

14

9,3

7.

Ленкоранский

8

5

–

13

8,7

8.

Кубинский

12

–

1

13

8,7

9.

Закатальский

9

–

–

9

6,0

10.

Нухинский

7

–

–

7

4,0

11.

Шемахинский

3

2

–

5

3,3

12.

Корягинский

13.

Итого:

–

2

–

2

1,4

112

24

14

150

100

постановлением, принятым на XV съезде ВКП(б) (2–19
декабря 1927 г.). На указанном постановлении речь шла
о развитии всех видов кооперации. На этом съезде не
были определены ни время, ни единственные формы и
методы кооперации сельского хозяйства. Съезд решил
не полную ликвидацию кулацких хозяйств насильными
путями, а постепенную, экономическими рычагами
ограниченными, сокращением этих хозяйств. В целом
XV съезд выражал мнение партии не о стремительной,
а постепенную коллективизацию сельского хозяйства, и
при этом, не допуская спешности и волюнтаризма.
Но кризис хлебозаготовки, появившийся со
всей остротой в стране в конце 1927 – начале
1928 гг. актуализировал необходимость быстрой и
радикальными способами коллективизации. Дело
было в том, что к концу года недобор государственной
хлебозаготовки составлял более 2 млн. тонн. Такая
нерадушная ситуация угрожала опасностью оставить
город и армию без хлеба. Должны отметить, что страна,
в тот период уже вступившая к индустриализации,
машины и оборудования получала из–за границы. А
валюта, необходимая для таких закупок, приобреталась
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

именно за счет экспорта хлеба. Таким образом, кризис
хлебозаготовки ставил под угрозой и будущую судьбу,
участь индустриализации.
В такой ситуации правительство вынуждено было
начать кампанию хлебозаготовки по всему масштабу
страны, получившее название «битва за хлеб» и
очень напоминающую метод времен общеизвестного
«военного коммунизма». Свыше 30 тыс. коммунистов
были направлены в села. Но хлеб конфисковался не
только у кулаков, но и у середняков. А это не могло не
вызывать справедливый гнев крестьян. Фактически
конец 20–х и начало 30–х годов был характерен тихой,
не чем не менее кровавой и беспощадной войной
советского правительства против крестьянства.
Советское правительство, не имея достаточных
собственных запасов и возможностей получить
необходимые кредиты из–за границы, придерживало
курс на восстановление тяжелой индустрии за счет
ограбления деревни и сбора средств с других отраслей
промышленности. Вслед за этим правительство,
отказавшись от новой экономической политики, перешло
на применение командно–административной системы в
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управлении экономикой. А это, прежде всего, выражало
себя в установлении административного контроля
над деревней, в ликвидации рыночных механизмов и
экономической самостоятельности производителей, в
перенаправлении средств на нужды индустриализации.
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On the state of agriculture in the Azerbaijani SSR in 1925–1927
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Особенности развития
библиотечно–информационной инфраструктуры
Шеки–Закатальского экономического региона
Азербайджанской Республики
на современном этапе
Исследование регионального библиотековедения в современных условиях
постепенно начинает приобретать большую актуальность. Системные
исследования о региональном библиотековедении в Азербайджанской
Республике начались с 90–х годов XX века. Вопросы организации
сформировавшегося в регионе библиотечно–информационного сервиса
сложного полиэтнического читательского контингента имеют важный
теоретико–методический характер. В статье излагаются некоторые
аспекты современного положения, проблемы и перспективы развития
библиотечно–информационной инфраструктуры в Шеки–Загатальском
экономическом регионе.
Ключевые слова: Шеки–Загатальский экономический регион,
библиотечно–информационная структура, библиотечный сервис, модель
обслуживания читателей.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Социально–экономическое положение Азербайджана и предпринимаемые для его развития меры
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

внесли свой ощутимый вклад во всестороннее развитие
библиотечно–информационной области, создали благоприятную почву для адаптации данной области к
существующим принципам и положениям передовой
мировой практики. На фоне происходящего глобального
социально–экономического и культурного развития
в условиях независимости Азербайджана, была
определена сбалансированная концепция библиотечно–
информационной
инфраструктуры,
сформирована
фундаментальная политико–правовая и научно–теоретическая база данной концепции.
В Законах Азербайджанской Республики «О
культуре», «О библиотечном деле», «Об информации,
информировании и защите информации», «Об
улучшении деятельности библиотек в Азербайджане»,
«Об утверждении Государственной Программы по
развитию библиотечно–информационной системы в
Азербайджанской Республике» [3; 5; 6], в таких указах,
как «Об утверждении Государственной Программы
по развитию библиотечно–информационной сферы в
Азербайджанской Республике в 2008–2013 годах» [2], в
указах Президента Азербайджанской Республики, а также
в нормативно–юридических актах соответствующих
государственных органов, нашли свое отражение
обоснованные научно–юридические положения о
библиотечно–информационной
и
информационной
сферах. Так, в Законе Азербайджанской Республики «О
библиотечном деле», библиотеки, как и другие научные,
информационные, культурные, образовательные и
воспитательные учреждения, показаны как социальный
институт, собирающий и хранящий печатные труды
и другие носители информации, обеспечивающий их
системное общественное использование, служащий
развитию интеллектуального и духовного потенциала
общества; библиотеке дан научно–юридический статус,
как главному структурно–функциональному компоненту
дела информационного обеспечения науки, культуры,
процесса образования и воспитания [6].
В
современной
теории
библиотековедения
указывается, что в условиях нового информатизированного общества в ряду объектов исследования
библиотековедения проблемы регионального библиотековедения обретают серьезную актуальность.
Изучение, широкий анализ и системное обобщение
библиотечно–информационной инфраструктуры регионов, были поставлены как первейшие задачи перед
специалистами библиотековедами, библиографами и
информациологами.
В современных условиях развитие регионального
библиотековедения напрямую зависит от социально–
экономического и культурного развития регионов, уровня
информационной культуры населения региона, состояния
применения в региональных библиотеках современных
информационно–коммуникационных технологий, отвечающих требованиям информационного общества,
уровня образования, специальности и мировоззрения
библиотечных специалистов. Рассмотрим исторический
аспект формирования библиотечно–информационной
сети в одном из социально–экономических регионов
страны, играющего важную роль в региональном
развитии страны – это Шеки–Закатальская зона.
Правовая база экономического региона. Основные
направления юридической базы и научно–теоретической
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концепции комплексного социально–экономического
и культурного развития регионов составляют указ
Президента Азербайджанской Республики Ильхама
Алиева «Об утверждении Государственной программы
социально–экономического
развития
регионов
Азербайджанской Республики (2004–2008–е годы)» от 11
февраля 2004–го года [1]. В соответствии с этим высшим
государственным документом, в Азербайджанской
Республике было создано 10 экономических районов –
Абшеронский, Губа–Хачмазский, Горно–Ширванский,
Шеки–Загатальский, Аранский, Гянджа–Газахский,
Верхне–Карабахский, Кельбаджар–Лачинский, Ленкоранский и Нахичеванский.
Вообще, понятие экономического районирования
занимает
значительное
место
в
социально–
экономическом, научно–культурном развитии стран в
современных условиях. Это понятие является важной
категорией в понятийной системе политических
и экономических наук, социально–экономической
географии, социологии (а также библиотековедения,
библиографии, искусствоведения – Д. М.) и др. [12;
13] общественных наук. На современном этапе
экономический район является одним из основных
объектов регулирования и развития некоторых
областей народного хозяйства и культуры (в том числе,
библиотечного дела – Д. М.). Под экономическим
районом понимается такой регион, на территории
которого были бы расположены одинаковые элементы и
компоненты общественного и культурного производства.
Региональная библиотека является учреждением,
созданным в конкретном регионе, и охраняющим
культурные и научные традиции региона. Основной
задачей региональной библиотеки является сбор и
хранение информационных источников о регионе, а также
вновь образующихся в регионе источников информации.
Объектом регионального библиотековедения служит
территориальная организация библиотечного дела, а
предметом – определение закономерностей организации,
научных основ и принципов.
Анализ и обобщение, с различных аспектов, инфраструктуры библиотечно–информационных ресурсов
экономических регионов Азербайджанской Республики,
требует определения модели сбалансированного развития
отрасли по регионам, обоснования этой модели и
отражения перспективных положений.
О библиотечном деле в Азербайджанской
Республике. В Азербайджанской Республике действуют
120 000 библиотечно–информационных учреждений.
Это составляет 2,4% мировых библиотечных ресурсов.
В настоящее время информационные ресурсы
азербайджанских библиотек измеряются около 111
миллионами печатных единиц. 23,4% библиотек
страны приходятся на долю Аранского, 14,9% Гянджа–
Газахского, 11,2% Ленкоранского, 9,0% Шеки–
Загатальского, 8,4% города Баку, 8,2% Губа–Хачмазского,
7,1% Верхне–Карабахского, 5,8% Нахичеванского, 4,9%
Горно–Ширванского, 4,5% Келбаджар–Лачинского и
2,1% Абшеронского экономических районов. Как видно,
из статистических данных, большая часть библиотечных
сетей в Азербайджане расположены в регионах страны,
и Шеки–Загатальский экономический район в этом ряду
занимает 4–е место [11, с. 79]. Если будем учитывать
фактор разношерстности этнического состава региона
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(в регионе наряду с азербайджанцами проживают
лезгины, турки, курды, авары, ниджы, татары, грузины,
украинцы, русские, ингилойцы, будуги, удины и др.), то
мы станем свидетелями содержательного разнообразия
библиотечно–информационных
ресурсов,
уровня
эффективности библиотечного сервиса, многоаспектных
трендов комплексно–библиотечного дела.
Текущее
положение
библиотечно–информационной инфраструктуры Шеки–Загатальского
экономического региона Азербайджанской Республики
анализируется на фоне культурно–исторического,
социально–экономического и политического состояния региона. Как известно из соответствующей
литературы, конкретный регион по своему экономико–
географическому положению, этническому составу
населения, культуре, фольклору, быту, обычаям
и традициям, языковым и пр. особенностям
характеризуется отличительными особенностями по
отношению к другим экономическим районам.
В Шеки–Загатальском экономическом регионе
сформировалась многовековая мультикультуральная
среда, в которой возникла богатая история, основанная
на принципах солидарности, дружбы и братства. В
Шеки–Загатальском регионе за многие века созревала
общественно–духовная среда, настроившаяся на единую
идеологию – идеологию азербайджанства, идею единой
Родины, единого народа, единого государства, и в этом
процессе особую роль сыграли библиотеки.
Несмотря на ряд недостатков в аспекте координации
библиотечно–информационной
инфраструктуры
и
организации взаимоотношений в административных
районах (Белоканы, Гах, Загаталы, Шеки, Габала,
Огуз), входящих в Шеки–Загатальский экономический
район [1], состояние библиотечно–информационной
инфраструктуры в отдельности по административным
районам в ряде направлений дает определенный повод
для оптимизма. Здесь есть различные факторы, но
самым главным из них является конкретно история
самого административного района, место, занимаемое
им в жизни страны, область народного хозяйства, в
котором непосредственно специализировалось его
население и др. С этой точки зрения особо выделяется
Шекинский административный район, входящий в
Шеки–Загатальский экономический регион.
Как известно, Шеки исторически, как древняя
часть Азербайджана, прошел тернистый путь, здесь
пересекались древние караванные пути, были широко
распространены
торговля
и
ремесленничество,
просвещение и культура. Шеки сыграл важную роль в
истории становления государственности Азербайджана,
так как время от времени превращался в одну из
горячих точек социально–экономической и культурно–
политической жизни страны. Поэтому основные
элементы библиотечно–информационной структуры
Шеки, фундаментальные базовые столпы были
построены на крепких традициях, отсюда, несмотря
на некоторые недостатки в современных условиях,
предложить сбалансированный вариант основательной
перспективной модели развития на этих традициях не
составляет особого труда.
К тому же в Габалинском экономическом районе,
входящем в Шеки–Закатальский экономический регион,
находится один из древнейших городов Южного
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Кавказа, который имеет богатые традиции, как столица
Албанского государства, город, характеризующейся
широкими и ощутимыми элементами развития – это
Закаталы. Библиотечно–информационная среда здесь
привлекает внимание значительной модернизацией,
своей сбалансированностью и концептуальной линией
работы во имя осуществления своей роли в процессе
строительства гражданского общества.
Белоканский и Закатальский административные
районы, входящие в состав Шеки–Закатальского
экономического региона, отличаются мультикультуральным характером этнического состава населения.
Расположение
в
этих
районах
библиотечно–
информационной инфраструктуры, разделение информационных
ресурсов,
элементы
эффективности
библиотечного сервиса анализируются на основе
определенных критериев. Среди этих критериев особое
место занимает языковой фактор. Так, в названных
экономических районах в библиотечно–информационной
структуре, наряду с наличием ряда технических,
экономических, кадровых проблем, для построения
эффективной модели сбалансированного развития
области, должна разрабатываться отличающаяся,
имеющая актуальность для теории библиотековедения,
новая концепция под названием «библиотечно–
информационный сервис в полиэтнической локальной
мультикультуральной среде».
Несмотря на то, что в библиотечно–информационной
инфраструктуре Гахского и Огузского районов,
входящих в Шеки–Загатальский экономический
регион, как и в других административных районах,
существуют
много
недостатков
материально–
технического и технологического плана, выгодное
географическое расположение районов, наличие
конкретной специализации в области народного хозяйства, характеризующаяся многими определенными
мультикультуральными элементами среда, дают
возможность эффективно сформировать сбалансированную концепцию развития области.
Вообще, несмотря на то, что первичные
теоретические идеи о региональном библиотековедении
комментируются в общем порядке в научно–
теоретическом наследии таких ученых–библиотековедов,
как А. Халафов, Х. Исмаилов, З. Алиев, К. Аллахвердиев,
Н. Исмаилов, Р. Кязымов, К. Аслан, Э. Ахмедов,
М. Мамедов, С. Халафова и др., впервые исследования
об информационно–библиотечной инфраструктуре
отдельного региона в системной форме были проведены
в 90–х годах ХХ века А. Алиевым и А. Наджафовым.
Так, А. Алиев проводил научные исследования об
информационно–библиотечной инфраструктуре Нахичеванской Автономной Республики, а А. Наджафов
– в Нагорно–Карабахском регионе, и это дало им
возможность сделать необходимые обобщения.
Исходя из вышесказанного, стоит отметить,
что эти ученые впервые провели исследование по
информационно–библиотечной структуре отдельных
регионов, предложили различные эффективные варианты
концепции научно–методологического подхода к
существующей картине библиотечно–информационной
инфраструктуры с точки зрения соответствующего
культурно–исторического
потенциала,
социально–
экономического и политического состояния, а также
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этнических особенностей. Однако, оба автора, предлагая
концептуальные варианты по исследуемым им регионам,
на первый план выдвинули необходимость культурно–
исторической
преемственности,
традиционных
библиотечных ресурсов и методов библиотечно–
информационного сервиса, однако, не обосновали
принципы, связанные с быстрым развитием потребления
информации на перспективных основах, положений
глобального информационного общества и ИКТ, можно
сказать они были слабо смоделированы для дальнейшего
развития. Поэтому, в нынешних условиях, в процессе
глобальной информатизации в сбалансированной линии
библиотечно–информационной инфраструктуры Шеки–
Загатальского региона обоснование вышеотмеченных
проблем и выведение их на первый план крайне
актуально. Именно поэтому, по нашему мнению,
целесообразнее будет определение концептуальных
аспектов современной модели развития библиотечно–
информационной инфраструктуры Шеки–Загатальского
экономического региона, адаптированной к требованиям
нового информатизированного общества, передового
опыта в области библиотечно–библиографического и
информационного сервиса:
– адаптирование составных элементов библиотечно–
информационной инфраструктуры к существующим
приоритетам культурно–исторического потенциала
региона;
– перевод в центральное положение фактора специализации народного хозяйства на фоне социально–
экономического состояния региона, и системная
организация релевантно–эффективного размещения
библиотечных фондов и информационных ресурсов к
основным информационным потребностям населения;
– ведение определенной стратегической линии в библиотечном сервисе, характеризующейся региональными
мультикультуральными элементами, этнокультурными,
фольклорными, языковыми факторами, факторами
традиций и обычаев, локального искусства и др., и
динамичная системность в соблюдении релевантности;
– подготовка комплексных планов в направлении
усиления материально–технической базы библиотечно–
информационных учреждений и оптимизации кадрового
обеспечения, и привлечение к их выполнению и
контролю соответствующих структур, в частности,
региональных НПО, местных органов самоуправления,
гранто–финансовых организаций;
– обеспечение широкой научно–теоретической,
методической и практической деятельности во имя
динамического развития знаний, умений и навыков
библиотечных кадров в области современных
информационно–коммуникационных технологий;
– определение основ динамической организации
библиотечно–информационного сервиса для населения
в отдельных точках региона и его исполнение;
– организация обращений к соответствующим инстанциям для минимизации трудностей, вызванных природно–
географическими факторами региона и понижающих
эффективность библиотечно–информационного сервиса
и возможность активного участия библиотечных
коллективов в устранении этих препятствий;
– учитывать профильность, специализацию и
другие экономические факторы при укомплектовании
библиотек;
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 129

– обеспечение системной организации соответствующего информационного сервиса читательским
группам;
– организация электронных библиотек, создание
электронных каталогов, последовательная организация материально–технической, научно–методической
и организационно–юридической деятельности по
решению иных важных проблем, которые ставит
информатизированное общество перед библиотеками;
– последовательная организация подготовки в
библиографических отделах региональных библиотек
отраслевых и локальных библиографических баз данных,
краеведческих библиографических пособий, подготовка
серии библиографических пособий, посвященных
жизни и деятельности видных личностей региона (или
конкретной административной единицы), и т.д.
Следует отметить, что в соответствии с современной
теорией библиотековедения в литературе о региональном
библиотековедении формируются новые, научно
обоснованные подходы. В этих подходах, в частности,
выступают следующие критерии:
– на географическом уровне;
– на уровне корпоративно–экономических интересов;
– внутри страны – по сравнению с географическими
или корпоративными интересами других стран;
– внутри страны – на уровне регионов (или больших
городов);
– на уровне разделенных по конкретным признакам
экономических регионов страны, и т.д. [9, с. 8].
Как уже отмечалось, информационные ресурсы
азербайджанских библиотек измеряются до 110.994331
печатных единиц. 89,399952 (80,5%) из них книги, 76,114
тысяч (0,1%) – электронные носители информации,
3,912645 (3,5%) журналов, 2082879 (1,9%) газеты,
15,523166 (14,0%) составляют другие материалы.
Если учитывать 9 миллионное население страны, на
каждые 750 человек приходится одна библиотека,
на каждого человеку приблизительно 16,6 печатных
единиц [8, с. 77]. Как видно из этих цифр, регионы не
отстают от центра в процессе оптимального оборота в
системе коммуникаций библиотечно–информационных
ресурсов, формирующихся и расположенных в центре
и регионах страны. Шеки–Загатальский экономический
регион является привлекательным экономическим
регионом, благодаря существующим там библиотечно–
информационным учреждениям, размещенных по
разным
аспектам
библиотечно–информационных
ресурсов по стране.
Исследователей библиотечно–информационных инфраструктур регионов Азербайджанской Республики
И. Байрамова [4] при подготовке концепции перспективного
развития, предлагает выдвинуть на первый ряд из
вышеотмеченных нами положений лишь «положение
об организации обращений к соответствующим
инстанциям для минимизации препятствий, связанных
с природно–географическими факторами региона. Это
нужно для повышения эффективности библиотечно–
информационного сервиса и обеспечения активного
участия библиотечных коллективов в устранении этих
препятствий» [8, с. 99].
Видный русский ученый Н. С. Карташов [10; 11],
выделяющийся своими фундаментальными исследованиями о региональном библиотековедении, больше
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всего старается обосновать положение об учете
профильности, специализации и других природно–
экономических
факторов
при
укомплектовании
библиотек, вынося это на передний план действий.
Далее, автор ряда исследований о региональном
библиотековедении Н. И. Исмаилов [8] подходит
к вопросу с предложением выдвижения на передний план основных положений, исходящих из
комплексного анализа библиотечно–информационной
инфраструктуры, существующей в конкретном регионе,
на основе сравнительного анализа общегосударственных
и общемировых стандартов развития библиотечно–
информационных ресурсов.
Однако, по нашему мнению, вынос на передний план,
в XXI век, являющийся веком ускоренного развития
информации, вышеотмеченных научно–теоретические
положений, не очень–то целесообразно. Следует
обосновывать последовательность базовых положений
концептуальной модели, отражающей сбалансированное
развитие именно вышеуказанного нами региона, исходя
из вышеуказанных научно–теоретического положений,
а также из фундаментальных научно–теоретических
положений ученых–библиотековедов А. Халафова,
Х. И. Исмаилова, В. Б. Аллахвердиева, З. Х. Алиева,
А. Рустамова, а также ученых–информатиков
Р. Алигулиева, Р. Махмудзаде, А. Гурбанова и др., в том
числе многих известных представителей зарубежного
библиотековедения и информатики.
Одной из важных характерных особенностей
размещения библиотечно–информационных ресурсов
в
Шеки–Закатальском
экономическом
районе
Азербайджанской Республики является ее связь с
естественной и общественной средой (релевантное
заселение населения на конкретной географической
территории). Сбалансированность всех элементов
внутренней и внешней среды в регионе выражается
в библиотечно–информационном потенциале и в
эффективности его размещения. Условия успешности
размещения библиотечно–информационных ресурсов
в значительной степени зависят не от их наличия
библиотек, а от уровня адаптации библиотечного
объекта к внешней среде. Приведем несколько фактов
для обоснования нашей мысли: плотность населения
на каждый 1 кв. км в Азербайджанской Республике
составляет 103 человека [4, с. 257–258]. Эта цифра
меняется по различным регионам. Так, если сравнить
Шеки–Закатальский экономический регион с другими
экономическими регионами, скажем, с Апшеронским
экономическим районом, то, между их показателями
есть существенные различия. Так, Апшеронский
экономический регион занимает 6,4% территории
страны, 28,6% населения республики обосновались
на этой территории. На остальных 93,6% территории
страны живут 71,4% населения [8, с. 70–71]. Как
видно, наблюдается значительный дисбаланс между
географическими
характеристиками
конкретного
региона и заселением в нем, что требует дополнительных
количественных критериев для пропорционального
размещения здесь информационных ресурсов. В этом
аспекте, по сравнению с другими регионами (напр.
Гянджа–Газахский, Ленкоранский, Нахичеванский
экономические
районы)
в
Шеки–Закатальском
экономическом регионе, между географическим

116

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

территориальным окружением и плотности заселения
населения не существует ощутимого дисбаланса, и
серьезных количественных различий.
Выводы. Таким образом, развитие регионального
библиотековедения в Азербайджанской Республике в
условиях современного информационного общества
характеризуется
социально–экономическим
и
культурным уровнем развития страны, ее научно–
интеллектуальным потенциалом, причем на фоне работы,
проводимой в направлении адаптации к передовому
мировому опыту. Текущее состояние направления
развития и перспективы библиотечно–информационной
инфраструктуры в Шеки–Загатальском экономическом
регионе определяются концепцией, нацеленной
на строительство информационного гражданского
общества в стране.
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Peculiarities of development of the library information
infrastructure of the Sheki–Zagatala economic region
of the Azerbaijan Republic at the present stage
The regional library science explorations is more actuality in modern
situation. The regional library science explorations is began in the Azerbaijan
Republic in the 90th year of the 20th century.The Shaki–Zagatala Economic region
is characterized by its specific features in various aspects of the 10 major economic
regionsof the country’s. Azerbaijani library science is methodical important
about organization issues of library–information service on formational complex
polyethnic reader contingent in the region. The article is explained some issues
on modern informatizationed society about the modern situation, problems and
development perspectives of the library–information infrastructure of the Shaki–
Zagatala economical region.
Keywords: Sheki–Zagatala economic region, library and information
structure, library service, model of customer service.

Махаммадлі Д. Г., викладач кафедри бібліотечних ресурсів
і інформаційно–пошукових систем, Бакинський державний
університет (Азербайджан, Баку), dashqin.muhammedli@mail.ru
Особливості розвитку бібліотечно–інформаційної
інфраструктури Шекі–Загатальського економічного регіону
Азербайджанської Республіки на сучасному етапі
Дослідження регіонального бібліотекознавства в сучасних умовах
поступово починає набувати більшої актуальності. Системні дослідження
щодо регіонального бібліотекознавства в Азербайджанській Республіці
почалися з 90–х років XX століття. Питання організації сформованого
в регіоні бібліотечно–інформаційного сервісу складного поліетнічного
читацького контингенту носять важливий теоретико–методичний
характер. У статті викладені деякі аспекти сучасного стану, проблеми і
перспективи розвитку бібліотечно–інформаційної інфраструктури в Шекі–
Загатальському економічному регіоні.
Ключові слова: Шекі–Загатальський економічний регіон, бібліотечно–
інформаційна структура, бібліотечний сервіс, модель обслуговування читачів.
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К Нагорно–Карабахскому
и другим искусственно созданным
региональным конфликтам в СССР
Подчеркивается, что основным, привлекающим внимание моментом,
является начало армяно–азербайджанского нагорно–карабахского конфликта, а в знак поддержки сепаратизма обсуждение их требований на уровне
Верховного Совета СССР, что противоречит Конституции. Обращает
внимание на поддержку сепаратизма руководством СССР и предвзятого
подхода – как одного из важных элементов, который породил региональные
проблемы в СССР, задерживая урегулирование национальных конфликтов.
Ключевые слова: Азербайджан, Нагорный Карабах, НКАО, СССР,
региональные конфликты, Фергане, Ош, Южная Осетия, Приднестровье.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Армянские националисты и их покровители
использовав изгнание азербайджанцев из Армянской
ССР, организованное ими же столкновение в городе
Сумгаит в начале 1988 года, сумели вынести вопрос
о Нагорном Карабахе на открытую арену, нанеся по
Азербайджану сильный дезинформационный удар [1; 2,
с. 152].
Армянская поэтесса Сильва Капутикьян, выступив
на национальном телевидении Армении 26 февраля
1988 года сказала: «Будучи в Москве с Зори Балаяном на
приеме у А. Н. Яковлева и М. С. Горбачева его убедили
о том, что в результате националистической политики
Сталина с начала века Нагорный Карабах был передан
Азербайджану [3, с. 32–33].
Выдвижение на передний план национальных
вопросов в условиях гласности и демократии при
осуществлении политики перестройки находились в
центре внимания иностранных государств и привлекли
их пристальное внимание.
При встрече руководителя СССР М. С. Горбачева
с представителями иностранных СМИ, обсуждение
вопроса «… отношения, сложившиеся между народами,
живущими в СССР…» не были случайностью, и были
направлены на нарушение внутренней стабильности.
Именно эти иностранные журналисты обращали
внимание на нарушение прав таких, как Айрикяна в
Армении и Григоряна в Москве, имеющих серьезную
связь с Западом [4].
Во время официального визита в Москву 29 мая
1988 года президента США Рональда Рейгана, были
обсуждены вопросы взаимоотношения между сторонами
и сотрудничества в различных сферах.
Существование негативного мнения об СССР у
США и для устранения отрицательных тенденций были
проведены консультации по различным темам.
Статья М. С. Горбачева «Реальность и гарантии
безопасного мира» внесла особый вклад в Организацию
Объединенных Наций.
По полученным известным социологом Д. Янкеловичом данным, 56% населения Америки думало, что
«СССР – это империя зла, пытающаяся взять мир под
свою власть» [5].
В первое время Нагорно–Карабахские события, начавшиеся под подстрекательством и непосредственным
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участием именно Армении, определенные «политические
шаги» и выступления создавали впечатление, что
первый человек Центрального Комитета демонстрирует
объективный подход, даже на заседании Президиума
Верховного Совета (ВС) СССР от 18 июля 1988 года, как
видно из диалога С. М. Горбачева и армянского ученого
В. Амбарцумяна о том, сколько азербайджанцев было в
Армении в начале ХХ века и сколько осталось к концу
века, поставил в безвыходное положение представителя
Иревана, оставшегося перед неопровержимыми фактами
[6, с. 34–35; 7; 8]. В результате всестороннего анализа
можно прийти к выводу, что основа возникших проблем
была заложена на сессии от 18 июля 1988 года именно
самим М. С. Горбачевым.
13 июня 1988 года Президиум ВС Азербайджанской
ССР, всесторонне рассмотрев просьбу депутатов СНД
НКАО, посчитал неприемлемым передачу области из
состава Азербайджанской ССР в состав Армянской
ССР, и расценил это как разжигание сепаратистских
стремлений [9].
Ссылаясь на статью 78 Конституции СССР и статью
70 Конституции Азербайджанской ССР ВС Республики,
рассматривая просьбу депутатов НКАО о передаче
области из состава Азербайджанской ССР в состав
Армянской ССР, в своем постановлении отметил, что
утверждает постановление, принятое 13 июня 1988
года ВС Азербайджанской ССР и осудил армянскую
политику, мешающую содружеству народов [10].
В результате очередной провокации Армении в
НКАО Азербайджана 12 июля 1988 года на сессии
Совета Народных Депутатов (СНД) было приятно
постановление, противоречащее конституции.
Президиум ВС Азербайджанской ССР отклоняет
принятое Советом народных депутатов НКАО
постановление, как противоречащее 87–й статье Конституции СССР, 114–й статье Конституции Азербайджанской ССР, 42–й статье закона Азербайджанской ССР о
НКАО [11].
На высшем уровне было выражено отношение
к обращениям поддержавшей сепаратизм в НКАО
Азербайджана Армянской ССР.
Выдвинутые безответственные и не отвечающие
никаким законам предложения, выступающих на
заседании Президиума ВС СССР при обсуждении
данного вопроса, высказывания председателя Президиума ВС Армянской ССР Г. М. Восканяна, первого
секретаря Комитета Нагорно–Карабахской Области
Азербайджанской КП Х. А. Погосяна, президента АН
Армянской ССР, депутата ВС СССР В. А. Амбарцумяна,
члена Президиума ВС СССР, писателя Р. Х. Гамзатова
были хладнокровно встречены Генеральным секретарем
ЦК КПСС.
После предложений Р. Х. Гамзатова «…обсудить
возможность временной передачи Нагорного Карабаха
в распоряжение органов союза…», В. А. Амбарцумяна
«…временно создать для Нагорного Карабаха президентскую систему правления, …временно вывести
НКАО из подчинения Азербайджанской ССР, я довожу
до вашего внимания вывести не из состава, а из
подчинения и передать в подчинение специального
органа типа триумвират…», на что М. С. Горбачев, даже
не выразив серьезных замечаний по этим неэтичным
предложениям, обсудил статус автономной области
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НКАО, а также вопросы предоставления ей статуса
автономной республики.
Выступивший против противоречащих закону
предложений член Политбюро ЦК КПСС, Председатель
Президиума ВС СССР А. А. Громыко, напомнил
положение 78 статьи Конституции СССР и отметил,
«что границы между союзными республиками могут
изменяться по взаимному соглашению соответствующих
республик и после этого такое соглашение должно
приниматься СССР» [12].
Уделив внимание армянским националистам
председатель ВС Азербайджанской ССР С. Б. Татлыев,
депутат ВС СССР, азербайджанский писатель
М. А. Ибрагимов, генеральный прокурор СССР
А. И. Сухарев, член Президиума ВС СССР, первый
секретарь ЦК КП Узбекистана Р. Н. Нишанов
выразили обоснованные претензии Г. М. Восканяну.
Член Президиума Московского Городского Комитета
Л. Н. Зайков основываясь на 78 статью Конституции
СССР отметил, что НКАО не может быть исключена
из состава Азербайджанской ССР ни временно, ни
навсегда.
Л. Н. Зайков обширную речь завершил словами
«часто говорят об определении судьбы нациями.
Трудящиеся Нагорного Карабаха в 1923 году путем
добровольного высказывания своей воли армянским
населением этого региона получили статус автономной
области в составе Азербайджана. В таком случае законно
ли сейчас изменить постановление Конституции? Нет,
незаконно» [12], он закончил свое выступление.
Нужно отметить, что один из первых выступавших
– заместитель председателя Президиума ВС СССР,
председатель ВС РСФСР В. П. Орлов отметил,
что обращение ВС СССР с просьбой о передаче
Нагорного Карабаха из состава Азербайджана Армении
противоречит Конституции. В своем выступлении он
подчеркнул невозможность изменения границ союзных
республик без их согласия согласно положению
конституций 1924, 1936 и 1977 гг. [12].
Президиум ВС СССР обсуждая просьбу СНД
НКАО и ВС Армянской ССР от 15 июня 1988 года
о переходе НКАО в состав Армянской ССР и закон
ВС Азербайджанской ССР от 17 июня 1988 года о
невозможности передачи НКАО в состав Армянской
ССР, посчитал неприемлемым изменение границы
на основе Конституции Азербайджанской ССР и
Армянской ССР [13].
Вскоре Президиум ВС СССР своим законом от
28 июля 1988 года о свободном собрании людей,
организации митингов, уличных шествий и об
организации и проведении демонстраций, наряду с
положительными аспектами положений, также создал
условия для сепаратистских выступлений армян [14].
Следует отметить, что имевшие место беспорядки
в этот период в Ферганской области Узбекистана,
также были рассчитаны на нарушение стабильности
определенными политическими кругами. Ходили
слухи, что в Кувасае тюрки–месхетинцы задевают
достоинство местных узбеков, оскорбляют их. В то же
время, имеются сведения о деструктивной деятельности
уполномоченных лиц, которые были заинтересованы в
нарушении политической стабильности среди местного
населения, в углублении противостояний.
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В одном из районов Ферганской области руководители района по местному радио обращаясь к людям
заняли разжигательную позицию [15]. В результате
ночью произошло столкновение между населениями
соседних деревень.
В газете «Советская Россия» опубликована статья
«Чем можно объяснить переселение всех тюрков из
Узбекистана в Смоленскую, Новгородскую, Московскую
области России?…». Автор указывает, что все это было
организовано планомерно, и центр был заинтересован в
этом [16].
После событий в Кувасае и Ташлаке противостояния,
словно планомерно были распространены на Фергану,
Маргилан и другие территории.
Мы вовсе не ошибемся, сказав, что возникшая в
СССР общественно–политическая напряженность,
политические процессы начались с ошибочной кадровой
политики М. С. Горбачева.
Отстранение от власти СССР таких известных
руководителей партии как Г. А. Алиева, Г. В. Романова,
В. В. Гришина, Д. А. Кунаева, а также ужесточение
борьбы в официальных кругах пошатнуло устои
государственных структур [17].
Противостояние, произошедшее в 1990 году в Ошской области между киргизами и узбеками, завершилось
значительными жертвами [18].
Другой конфликт возник в Средней Азии между
городом Исфары в Таджикистане и пограничными
районами Кыргызстана [18].
Привлекает внимание деятельность руководителя
следственной комиссии по факту коррупции следственной группы Прокуратуры СССР Т. Х. Гдляна,
работавшего в те дни в Средней Азии по выдуманной
«Хлопковой приписки».
Т. Х. Гдлян, допустивший серьезное нарушение
закона, в феврале 1990 года «был уволен из рядов КПСС
и органов Прокуратуры СССР» [19, с. 57].
Узбекско–туркский конфликт против депортированных в свое время из грузинского района Ахыска
в Среднюю Азию турков–месхетинцев, явился именно
результатом деятельности этих Гдлянов. То, что руководителем комиссии был именно Гдлян, отнюдь не
являлось случайностью и это исходило из антипатии
руководства СССР к туркам–мусульманам.
Было бы уместным отметить, что нарушение
стабильности не обошло стороной и Балтийские
республики.
30 августа 1989 года председатель ВЛИК К. Бобялис
заявил по радио «Свободная Европа»: «ВЛИК
внимательно следит за событиями в Литве и прилагает
все усилия для того, чтобы показать миру и государствам
Запада, уверенные шаги литовцев, их борьбу за
независимость» [20].
Заместитель председателя Латвийского Народного
Фронта И. Редисон так оценивал общественно–
политическую обстановку Латвии: «Ситуация очень
тяжелая. Горбачев значительно укрепив позиции на
международной арене, сейчас явно осуществляет против
нас один за другим различные планы. Взрывы в Риге не
прекращаются, чтобы столкнуть латышей с русскими
предпринимаются даже самые возмутительные действия.
Основная цель состоит в том, чтобы дестабилизировать
ситуацию, а затем с помощью военных и противников
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независимости внутри страны, чтобы не допустить
прогресса на пути к свободе Латвии [21, с. 5–10].
На самом деле, эта политика была реализована во
всех республиках, стремившихся к независимости.
Возникает
другая
конфликтная
территория,
имеющая сходства с различными регионами СССР и
отличающаяся разнообразием.
20 сентября 1990 года СНД Южной Осетии принял
резолюцию «о суверенитете Южной Осетии» и назвал ее
Южно–осетинской Советской Демократической Республикой. Несмотря на то, что на следующий день Президиум
Верховного Совета Грузии назвал резолюцию, принятую
Южной Осетией незаконной, 11 декабря началось первое
заседание Сессии Президиума Южной Осетии [22, с.
469]. Следует отметить, что Южная Осетия, отличаясь
своим сепаратизмом и постоянно создавая угрозу
государственности Грузии, как и другие конфликтные
территории, по сей день продолжает конфликт.
Также имелись некоторые другие конфликты, в
частности осетино–ингушский, который был в числе
внутренних конфликтов России [23, с. 35].
21 октября 1994 года между РФ и Молдавией была
подписана декларация о выводе российских войск
с территории республики. Однако войска не были
выведены из–за того, что «Приднестровский регион
находился в круге особых интересов России» [24, с.
196]. Это был очередным конфликтным центром.
Нормализация ситуации на уровне руководства
ОБСЕ президентов России и Украины Бориса Ельцина
и Леонида Кучмы в Москве, находила свое отражение в
территориальной целостности Молдавии.
Российскими кругами в Молдавии подготавливалась
почва для нового конфликта с гагаузами.
Представленные проекты, направленные на урегулирование региональных конфликтов привлекали
внимание неприемлемостью, носили характер прямого
вмешательства во внутренние дела независимого
государства.
Исследования показывают, что на постсоветском
пространстве самым сложным является конфликт,
созданный на фоне поддержки армянского сепаратизма
в Карабахском регионе Азербайджана.
Также, не подходящая никаким параметрам,
имеющая способность использовать методы несоответствующие
военным
законам,
достаточная
активность армянского лобби рассчитывает на
поддержку международных организаций, основанную
на «христианской солидарности», что создает
сложности в решении конфликта.
Продолжение этнических конфликтов, наблюдаемые
с территориальными претензиями и произошедшие на
постсоветском пространстве, остались неизменным в
рамках геополитических интересов.
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Mustafayev A. Kh., Institute of History of the National Academy
of Sciences of Azerbaijan (Azerbaijan), elmarmaharram@mail.ru
To the Nagorno–Karabakh and other artificial popular domestic
regional conflicts in the USSR
The article emphasizes that the basic, attracts the attention moment is the
beginning of the Armenian–Azerbaijani Nagorno–Karabakh conflict, and as a sign
of support for separatism discussion their requirements at the Supreme Soviet of
the USSR level which contradicts the Constitution. Draws the attention supporting
separatism and biased approach as one important element, which has given rise to
the regional problems in the USSR, delaying settlement of the national conflicts.
Keywords: Azerbaijan, Nagorno–Karabakh, NKAR, USSR, regional conflicts,
Ferghana, Osh, South Ossetia, Transnistria.

Мустафаєв А. Х., Інститут історії НАН Азербайджану
(Азербайджан), elmarmaharram@mail.ru
До Нагірно–Карабахського і іншим штучно створеним
регіональним конфліктам в СРСР
Підкреслюється, що основним, що привертає увагу моментом є початок
вірмено–азербайджанського нагірно–карабахського конфлікту, а в знак
підтримки сепаратизму обговорення їх вимог на рівні Верховної Ради СРСР,
що суперечить Конституції. Звертає увагу на підтримку сепаратизму
керівництвом СРСР і упередженого підходу – як одного з важливих елементів,
який породив регіональні проблеми в СРСР, затримуючи врегулювання
національних конфліктів.
Ключові слова: Азербайджан, Нагірний Карабах, НКАО, СРСР,
регіональні конфлікти, Фергане, Ош, Південна Осетія, Придністров’я.
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Сотрудничество в области культуры
в азербайджано–германских отношениях
(2006 год)
Рассматриваются некоторые аспекты целенаправленных направлений
во внешней политике Азербайджанской Республики по установлению
культурно–гуманитарных отношений с Германией.
Также освещается деятельность Министерства Культуры и Туризма
Азербайджанской Республики, посольства Азербайджана в ФРГ, а также
объединения «Зарифа Арт» в Кельне и Института Культуры имени Низами
Гянджави в Берлине и т.д. в области достойного представления культуры
и искусства Азербайджана, а также дальнейшего расширения отношений в
области культуры между Азербайджаном и Германией.
Ключевые слова: Азербайджан, сотрудничество, политика, культура,
внешняя политика.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Германия являясь одним из важных политико–
экономических и инвестиционных партнеров Азербайджана в Европе, также рассматривается как выгодный
партнер в интеграции нашей страны в Европу. После
провозглашения
независимости
Азербайджанской
Республики открылись многосторонние возможности
для качественного развития национальной культуры.
Одним из важнейших направлений внешней политики
независимой Азербайджанской Республики стало
установление культурно–гуманитарных связей с
Германией.
Взаимоотношения Азербайджана и Германии уходят
своими корнями к XV веку. Именно установление
экономических связей с Германией сыграли важную
роль в процессе культурной интеграции. Начиная с
этого периода в разные годы истории начал расширяться
процесс культурного обмена между странами.
Установленные в 1992 году двусторонние дипломатические отношения определили новые принципы в
культурных связях с Германией. Развитие азербайджано–
германских отношений на основе демократических
принципов особо наблюдалось в период второго срока
президентства общенационального лидера Гейдара
Алиева. Именно в этот период была заложена правовая
база культурных связей между странами.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам
Алиев продолжает успешную политику в укреплении
культурных связей между странами. Азербайджано–
германские
культурные
отношения
динамично
развивались и в 2006 году по восходящей линии.
Хотелось бы подчеркнуть в 2006 году деятельность
наших соотечественников, проживающих в Германии,
в пропаганде культуры и искусства Азербайджана.
В целях дальнейшего расширения и повышения
эффективности культурных связей, по инициативе
заслуженного художника Азербайджана, члена
Федерации художников ЮНЕСКО А. Гейбатова и
председателя объединения «Зарифа Арт» в Кельне
И. Султанова, была учреждена «Европейская Ассоциация деятелей искусства Азербайджана». Ассоциация
была учреждена с целью способствовать дальнейшей
пропаганде культурного наследия, искусства и реалий
Азербайджана на Западе [1].
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В пропаганде реалий Азербайджана также
неоспорима заслуга Института культуры имени Низами
Гянджеви, действующего в Берлине с 2003 года.
Сотрудниками института была организована рабочая
группа с руководителями Потсдамского Государственного
Университета. Основная цель заключалась в том, чтобы
осветить без искажений реалии Азербайджана в учебных
пособиях и книгах по истории в провинции Браденбург.
В связи с этим руководителем института Н. Атеши
были подготовлены соответствующие материалы
по исторической политике геноцида, проводимой
армянами по отношению к азербайджанцам, а также
истоки проблемы Нагорного Карабаха, которые были
предоставлены Министру Президентства провинции
Браденбург. После того как полученные материалы
были изучены, в ответном письме немецких экспертов
говорилось: «Наш священный долг и обязанность,
осветив всю правду в немецких школьных учебниках,
и передать их будущим поколениям» [2]. В результате
Нагорно–Карабахского конфликта, наглядно проявил
себя армянский вандализм в отношении памятников
истории Азербайджана. Немецкая общественность
узнает как о Нагорно–Карабахском конфликте, так и
об уничтоженных историко–религиозных памятниках
на оккупированных азербайджанских территориях.
Внесение в немецкие учебные пособия по истории всех
исторических реалий, является примером пропаганды
реалий Азербайджана.
Правительство Азербайджанской Республики ведет
целенаправленную работу для развития современного
туризма. В 2006 году Министерство культуры и туризма
участвовало в 12 различных международных выставках.
Также, с целью признания туристического потенциала
Азербайджана на международной арене, Министерство
культуры и туризма и 5 компаний нашей страны приняли
участие вместе с 10 тыс. компаниями из 180 стран на
Международной туристической выставке «ITB–2006»,
проходившего в Берлине. Азербайджан был представлен
на таком глобальном мероприятие уже в 4 раз.
Азербайджану был выделен павильон площадью 64 м²
[3]. Цель участия на Международной туристической
выставке – это интеграция азербайджанского туристического рынка в международный.
В развитие двусторонних отношений следует
подчеркнуть деятельность посольства Азербайджанской
Республики в Берлине. Посольство организует важные
мероприятия в целях пропаганды азербайджанской
культуры за рубежом. Во время визита делегации
Министерства культуры и туризма АР в Берлин,
организованного посольством в мае, было принято
решение о проведении ряда мероприятий. Одним
из таких мероприятий было проведение Декады
(десятидневка) азербайджанской культуры в октябре [6].
По инициативе посольства Азербайджана в
Германии в связи с 15–летием независимости нашей
страны была организована Декада азербайджанской
науки и культуры. Сотрудники Министерства культуры
и туризма, депутаты, а также деятели искусства и
художественный коллектив из 36 человек был отправлен
в Берлин для участия в Декаде. Октябрьская Декада
2006 года началась с выставки азербайджанской книги
на книжной ярмарке в городе Франкфурте. Азербайджан
был впервые представлен на крупнейшей в мире
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книжной ярмарке. Наряду с политико–экономическими
книгами, были продемонстрированы также книги об
истории, культуре и науке нашей страны [9].
Одним из наиболее важных событий стало
открытие 9 октября в Берлине «Азербайджанского
дома». Церемония открытия была организована
азербайджанцами и евреями из Азербайджана, проживающими в Германии. Для укрепления материально–
культурной базы Дома, культурному центру, который
станет любимым местом наших соотечественников,
были подарены книги азербайджанской литературы
и истории, каталоги, компакт диски с жемчужинами
азербайджанской музыки, аудио и видеокассеты, а
также национальные костюмы [5]. На следующий
день в берлинской Галерее искусств прошла выставка
работ молодых азербайджанских художников, которая
привлекла внимание местных жителей. Выступление
деятелей искусства Азербайджана в Берлинской
филармонии с большой концертной программой также
является важным событием в рамках Декады. Впервые
организованный, в рассчитанном на 1500 человек
зале, концерт прошел с большим успехом и был
встречен очень тепло. Другое концертное мероприятие
состоялось в актовом зале «Нового дворца» в городе
Штутгарте. Выступивший перед началом концерта,
председатель Германо–Азербайджанского форума Отто
Хаузер, охарактеризовал Декаду науки и культуры как
«культурный поход» Азербайджана в Европу.
Очередное культурное мероприятие состоялось
13 октября в городе Майнце. В ходе переговоров,
проведенных в рамках Декады, было получено
согласие для организации в 2007 году международного
симпозиума «Азербайджан глазами Европы», а в 2008 год
для проведения года Азербайджана в Германии [4]. Оба
мероприятия благодаря своему масштабу и значимости
стали важным событием. Это стало продолжением
культурной победы Азербайджана в крупнейшем центре
Европы – в Германии. Наше государство, подтвердившее
свой политический и культурный престиж на
международной арене, отметив День Республики в
Германии, смогло тем самым продемонстрировать
славные страницы своей истории другим народам.
Созданная в 2006 г. в Кельне, с целью пропаганды
наших культурных критериев в мире, Ассоциация
Искусств «Зарифа АРТ» отметила свое 10–летие. Основная
цель Ассоциации, девиз которой «Живое и человеческое
искусство бессмертно и бесконечно», объединяя
творчество деятелей искусства, как Азербайджана, так
и с других стран, организовать их сотрудничество, а
также пропаганда национальной культуры и искусства на
Западе. На выставке, в честь юбилея Ассоциации, были
продемонстрированы свыше 100 работ 17 художников из
Азербайджана, России, Франции, Германии, Афганистана,
сотрудничающих с «Зарифа АРТ». Выступивший на
церемонии открытия выставки глава управления культуры
Кельнского муниципалитета Йоханнес Бунк высоко
оценил деятельность Ассоциации, подчеркнул, что она
активно пропагандирует культурное наследие народов
всего Кавказа, в частности азербайджанского народа
[7]. Неоспорима роль Ассоциация Искусств «Зарифа
АРТ» и ее деятельность в организации необходимых
мероприятий, с целью претворения в жизнь культурной
политики, имеющая важное стратегическое значение.

122

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Патриотизм является главной составляющей в
концепции государственности. Это следует пропагандировать как внутри страны, так и за рубежом.
Необходимо подчеркнуть в этом направлении роль,
действующего за рубежом общества «Очаг». Это
общество является одним из первых учреждений,
действующих в Берлине. Общество осуществляет
свою деятельность с 1982 года, а официально было
зарегистрировано в 1988 году. Большинство членов
общества из Южного Азербайджана. Основная цель
организации, познакомить азербайджанскую молодежь,
проживающую не только в Германии, но и за рубежом
с культурой Азербайджана. Члены управления
общества провели встречу в посольстве Азербайджана
в Германии. Посольство Азербайджана передало
литературу по истории, азербайджанскому языку и
географии в подарок членам общества. Основная
цель, чтобы Азербайджанские школьники, живущие в
Берлине, получили больше информации о нашей стране
[8]. Общество также активно участвует в развитие
социально–культурных и экономических связей
между Азербайджаном и Германией. Сотрудничество
Азербайджана с Германией в области культуры
осуществляется в условиях постоянно возрастающего
взаимопонимания и уважения. Культурная политика
Азербайджана, придающая большое значение взаимному
признанию, демонстрирует двустороннюю позицию.
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Cooperation in the cultural field in Azerbaijan–Germany relations
(years of 2006)
The article considers some aspects of purposeful directions in the foreign
policy of the Republic of Azerbaijan for establishing cultural and humanitarian
relations with Germany.
The article also highlights the activities of the Ministry of Culture and Tourism
of the Republic of Azerbaijan, the Azerbaijani Embassy in Germany, as well as the
Zarifa Art Association in Cologne and the Nizami Ganjavi Institute of Culture in
Berlin, etc. in the field of a decent presentation of Azerbaijan’s culture and art, as
well as further expansion of relations in the field of culture between Azerbaijan and
Germany.
Keywords: Azerbaijan, cooperation, politics, culture, foreign policy.
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Співпраця в галузі культури в азербайджано–німецьких
відносинах (2006 рік)
Розглядаються деякі аспекти цілеспрямованих напрямків у зовнішній
політиці Азербайджанської Республіки щодо встановлення культурно–
гуманітарних відносин з Німеччиною.
Також висвітлюється діяльність Міністерства Культури і Туризму
Азербайджанської Республіки, посольства Азербайджану в ФРН, а також
об’єднання «Заріфа Арт» в Кельні та Інституту Культури імені Нізамі
Гянджаві в Берліні і т.д. в області гідного представлення культури і
мистецтва Азербайджану, а також подальшого розширення відносин в
області культури між Азербайджаном і Німеччиною.
Ключові слова: Азербайджан, співпраця, політика, культура, зовнішня
політика.
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Оригинальность национального подхода
геополитического становления и развития
Азербайджана
Изучается оригинальность национального подхода геополитического
становления и развития Азербайджана. Здесь говорится что,
Азербайджанская Республика проводит внешнеполитический курс,
основанный на нормах и принципах международного права, основе
современной международной системы безопасности. Поэтому уважение
территориальной целостности, независимости, суверенитета мировых
государств и невмешательство в их внутренние дела в соответствии
с определяемым ими внешнеполитическим курсом являются основными
принципами отношений Азербайджана с международным сообществом.
Азербайджан реализует полностью независимую внешнюю политику,
основанную на принципе суверенного равенства мировых государств,
независимо от их военно–экономического потенциала и масштабов их
территории по отношению ко всем субъектам международной системы
отношений.
Ключевые слова: Азербайджан, суверенитет, принцип, потенциал.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Азербайджанская Республика является активным
участником региональных и мировых политических,
экономических процессов. В региональных процессах
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Азербайджан занимает ряд ведущих и доминирующих
позиций. Наша страна не только участвует в этом
процессе, но и является «автором» многих процессов,
которые соответствует его курсу. Все это, в первую
очередь, реальные проявления концептуального подхода
общенационального лидера Гейдара Алиева.
Национальные интересы Азербайджанской Республики состоят из совокупности политических,
экономических, социальных и других факторов, которые
обеспечивают фундаментальные ценности и цели
азербайджанского народа:
1. Прогресс человека, общества и государства;
2. Защита суверенитета и территориальной целостности государства и неприкосновенность международно–признанных границ;
3. Поддержание единства азербайджанского народа,
пропаганда идеи азербайджанства;
4. Формирование гражданского общества;
5. Развитие институтов демократии и гражданского
общества;
6. Верховенство закона;
7. Развитие международного сотрудничества с
международными организациями, которые способствуют глобальной и региональной безопасности и
стабильности;
8. Развитие рыночной экономики, совершенствование
ее правовых основ;
9. Создание благоприятных условий для внутренних
и иностранных инвестиций для обеспечения экономической стабильности;
10. Эффективное использование природных ресурсов для устойчивого экономического развития, охраны
окружающей среды;
11. Образование, создания научно–технического
потенциала;
12. Укрепление национальной идентичности и солидарности на основе ценностей;
13. Сохранение культурного и исторического наследия и нравственных ценностей азербайджанского
народа, а также обогащение универсальных ценностей,
развитие языка, самооценка, патриотизм и национальная
гордость и интеллектуальный потенциал.
Стратегия национального развития отражает
основные измерения и требования, равноценные
по своему статусу национального развития и
национальной безопасности (внутренней и внешней)
[2, с. 46]. Геополитика Азербайджана основывалась
на геоэкономических моделях после того, как
национальный лидер Гейдар Алиев поставил на рельсы
стабильность и возрождение в стране. Важность
национальных экономических интересов Азербайджана
и успех геоэкономического развития более очевидны на
уровне современных международных экономических
отношений. В этом смысле нефтяная стратегия,
отражающая геоэкономическое развитие нашей страны,
расширяет круг национальных экономических интересов
страны не только на сегодня, а также в ближайшем
и отдаленном будущем. Такая ситуация ведет к
дальнейшему развитию экономической дипломатии
страны. Не случайно, что с 1994 года понятие «нефтяная
дипломатия» в Азербайджане широко распространено.
Таким образом, это является историческим моментом,
началом грандиозных перспектив [1, с. 78]. Государства,
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осуществляющие
инвестиции
в
Азербайджане,
обеспечили взаимные экономические интересы. Первым
успехом для Азербайджана стал тандем опытного
лидера и потенциала страны. Все эти процессы
сделали Азербайджан лидером Кавказа. Другими
словами, важным условием укрепления независимости,
строительства
и
укрепления
демократического
государства в Азербайджане стал исторический фактор
возвращение национального лидера Гейдара Алиева [5].
Позже этот политический курс общенационального
лидера продолжил президент Азербайджанской
Республики Ильхам Алиевым. Получив возможность
возродить потенциал, республика перешла от укрепления
позиций своей внешней политики к стадии расширения
влияние. Азербайджанская Республика активизировала
свои региональные интеграционные процессы как
катализатор и была в центре этой деятельности. В
региональных интеграционных процессах, партнеры
Азербайджана, Россия, а также региональные лидеры
Турция и Иран. В то же время Азербайджан предоставил
возможности для справедливого и соразмерного
сотрудничества с западными странами, в том числе
в Соединенными Штатами на геополитическом
плане. Что это значит? Ведущие государства, которые
научились быть доминантами, поняли, что желательно
говорить с Азербайджаном на языке взаимной выгоды,
который имеет небольшие географические границы но
сильные региональные возможности. Азербайджанская
Республика умело использовала региональные «узлы
деятельности» в своей балансирующей политике.
Азербайджан
проявил
себя
как
носитель
гражданских ценностей, расширив свое участие в
международных и региональных организациях. Здесь
следует подчеркнуть, что Азербайджан является одним
из участников международных соглашений в области
прав человека. Он подписал Международный пакт о
гражданских и политических правах от 19 декабря 1966
года, также Всеобщую декларацию прав человека и
другие документы.
Азербайджанская Республика присоединилась к ряду
международных организаций в качестве независимого
государства, включая Организацию Объединенных
Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству
в Европе, Совет Европы, Содружество Независимых
Государств, и многие другие организации. Азербайджан
также сотрудничает с такими организациями, как
НАТО в рамках антитеррористической коалиции
и Европейским Союзом. Азербайджан принимает
активное и последовательное участие в международной
антитеррористической борьбе [4, с. 47].
Азербайджанская Республика также является одним из
основателей региональной организации ГУАМ. Азербайджанская Республика реализует свои национальные
интересы в этих организациях и в региональных
инициативах. Между тем, говоря о характеристиках
внешней политики республики, необходимо отметить
гибкую, прагматичную и сбалансированную политику в
соответствии с тенденцией международных, региональных
и межгосударственных отношений, приоритетом которой
является внимание установлению отношений с соседними
странами, и установление партнерских отношений с
крупными государствами, которые оказывают значительное влияние на мировую политику.
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Одним из приоритетов Азербайджанской Республики во внешней политике является всестороннее
развитие сотрудничества со стратегическими партнерами. Азербайджан подписал стратегическое партнерство с 17 государствами. 9 из стратегических
партнеров – это европейские страны – Литва, Польша,
Румыния, Хорватия, Италия, Венгрия, Болгария,
Чехия, Сербия. Другие – традиционные партнеры
тюркоязычные страны – Турция, Казахстан, Узбекистан. Традиционные постсоветские страны Россия,
Украина, Грузия, Молдова, имеющие глубокие
исторические отношений с Азербайджаном, также
имеют соглашения с нашей страной. Более того, у
нас есть стратегическое партнерство с Пакистаном,
который полностью поддерживает Азербайджан на
всех международных платформах. Пакистанская
сторона продолжала проявлять симпатии к молодому
азербайджанскому государству, и в 1995 г. Баку посетил
Президент Пакистана Фарук Легари, а в 1996 г. уже в
Пакистан отправился Президент Азербайджана Гейдар
Алиев. Именно эти два визита заложили фундамент
азербайджано–пакистанских отношений [5, с. 105].
Руководство страны приняло законодательные и
нормативные акты, которые определяют юридически
национальные
интересы
страны.
Подписание
Президентом Азербайджанской Республики указа об
утверждении концепции национальной безопасности
Азербайджанской Республики имеет особое значение
в этом отношении. В указе говорится, что перед лицом
быстрых перемен в мире отдельные государства и все
человечество озабочены терроризмом, этническим
сепаратизмом и конфликтами, которые усиливают
транснациональную организованную преступность,
также расширением оружия массового уничтожения,
истощением
природных
ресурсов,
массовой
миграцией, загрязнением. Эти факторы обусловливают
необходимость принятия адекватных мер для
определения приоритетности каждого государства,
выявления рисков для безопасности и установления
приоритетов и устранения этих рисков [1].
В настоящее время, Азербайджан с правовой и
стратегической точки зрения привержен международной
интеграции. Это отражено в Стратегии развития
Азербайджан 2020. В документе подчеркивается
ключевой момент в развитии страны. Главная цель,
предотвращение регрессии страны.
Одним из важных факторов позитивного развития
геополитической
деятельности
Азербайджанской
Республики является человеческий фактор. Непрерывная
идеологическая работа должна проводиться вокруг
необходимости усиления геополитической роли
страны среди граждан Азербайджана. Президент
Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал, что
человеческий капитал для нас является самым важным.
В этой связи президент Ильхам Алиев неоднократно
заявлял, что главная цель политики, проводимой
правительством Азербайджана, – превратить нефть,
«черное золото» в человеческий капитал [6]. Концепция
человеческого капитала является геополитическим
механизмом. Геополитические интересы следует
учитывать в деятельности укрепления геополитических
инструментов
Азербайджанской
Республики.
Это означает, что республика должна заниматься
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экспортом различных форм капитала в региональные
экономические процессы. Это не только финансовый
капитал, но и экспорт человеческого капитала, о котором
мы упоминали ранее. Азербайджан должен использовать
политику предоставления высококвалифицированных
кадров на государственном уровне за рубежом. Это
возможно путем систематизации концептуального
мышления. Оно не может быть разработано в контексте
отдельных ситуаций и событий.
Азербайджанская Республика проводит внешнеполитический курс, основанный на нормах и
принципах международного права, основе современной
международной системы безопасности [7]. Поэтому
уважение территориальной целостности, независимости,
суверенитета мировых государств и невмешательство
в их внутренние дела в соответствии с определяемым
ими внешнеполитическим курсом являются основными принципами отношений Азербайджана с
международным сообществом. Азербайджан реализует
полностью
независимую
внешнюю
политику,
основанную на принципе суверенного равенства мировых
государств, независимо от их военно–экономического
потенциала и масштабов их территории по отношению
ко всем субъектам международной системы отношений.
Одним из руководящих принципов при определении
внешнеполитической
стратегии
Азербайджанской
Республики
было
согласование
стратегических
интересов азербайджанского государства с интересами
международных акторов, которые имели серьезные
интересы в регионе и оказали реальное влияние на
регион.
Следует отметить, что анализ текущих реалий
современных мировых, региональных и международных
отношений очень важен для любого государства, которое
определяет направление своей внешней политики и
хочет успешно интегрироваться в международную
арену. Таким образом, будущая роль и место каждого
государства в международной системе отношений
будут определяться этими факторами, а точнее, то, что
экономические и политические тенденции и тенденции
безопасности находятся в центре международного
сотрудничества,
партнерства.
Уважение
этого
принципа при определении внешней политики страны
оказало значительное положительное влияние на
международный имидж Азербайджана.
Разработка внешнеполитической стратегии на
этих принципах и точная реализация этих принципов
обеспечили прочную основу для защиты и эффективного
обеспечения национальных интересов Азербайджана.
Последующие процессы в регионе и возникающие
политические реалии еще раз доказали, что курс
внешней политики, основанный на принципах учета
интересов мировых акторов в регионе, был весьма
успешным. Одним из основных принципов, основанных
на внешней политике независимого азербайджанского
государства, является балансирующая политика.
Геополитическое
положение
и
существующее
международное реалии требуют от Азербайджанской
Республики сбалансированной внешней политики.
Как мы уже отмечали, исключение только одной
внешнеполитической силы в мире создает серьезную
угрозу существованию государства и существенно
ограничивает способность страны занимать достойное
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место в международной системе отношений. С этой
точки зрения, Азербайджан очень чувствителен к
принципу сбалансированной политики во внешней
политике. Сегодня Азербайджан установил равные
и взаимовыгодные отношения с международными
субъектами, которые имеют интересы в регионе.
Азербайджан – это мост между Востоком и Западом,
точка примирения. Азербайджанское общество приняло
ценности, которые соответствуют национальным
особенностям в обоих направлениях и создали
собственную модель развития. С этой точки зрения
Азербайджан является общим носителем ценностей
Востока и Запада. В нашей стране Запад и Восток
могут не только успешно преуспеть, но и успешно
дополнять друг друга. Наряду с исламскими ценностями
в Азербайджане, была первая демократическая
республика на Востоке, первая национальная опера,
первый театр. И христиане, и евреи живут здесь много
веков без каких–либо проблем. Это можно увидеть в
архитектуре столицы Баку. Баку – один из немногих
городов в мире, где мечеть, церковь и синагога находятся
на одной улице.
Для Азербайджана мультикультурализм – это образ
жизни тысячи лет. Политические решения, опирающиеся
на волю руководства Азербайджана по формированию
современного мультикультурального общества и
уходящая вглубь веков традиция толерантности
азербайджанского народа, обеспечили ситуацию, в
которой «мультикультурализму альтернативы нет». По
общему признанию Азербайджан превратился в центр
мультикультурального развития, а азербайджанская
мультикультуральная модель стала примерной для
многих современных обществ [3, с. 3].
Все народы, проживающие в Азербайджане,
независимо от их этнической принадлежности или
их религиозной принадлежности, пользуются всеми
правами и живут как одна семья. Потому что мы считаем
мультикультурализм не политикой, а повседневной
жизнью и философией жизни. В результате Азербайджан
в настоящее время играет одну из ведущих ролей в
мультикультурализме и позитивных тенденциях в
диалоге между цивилизациями. Как отмечает вице–
президент Мехрибан Алиева: «Сохранение традиций
толерантности – один из основных приоритетов
государственной политики Азербайджана» [8].
В последние годы Азербайджан признан во всем
мире как страна, где обсуждается межкультурный диалог.
В Баку проходят международные мероприятия, встречи
на высшем уровне и международные конференции, на
которых обсуждаются актуальные проблемы нашего
современного периода. Среди них Всемирный форум по
межкультурному диалогу, Всемирный форум открытого
общества, Всемирный саммит религиозных лидеров,
Всемирный молодежный форум, Евровидение и другие.
Азербайджан, который является мусульманской страной,
играет роль в сотрудничестве между цивилизациями и
культурами. Все это на самом деле является вкладом
Азербайджана в отношения и сотрудничество между
народами, государствами.
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Оригінальність національного підходу геополітичного
становлення і розвитку Азербайджану
Вивчається оригінальність національного підходу геополітичного
становлення і розвитку Азербайджану. Тут йдеться що, Азербайджанська
Республіка проводить зовнішньополітичний курс, заснований на нормах і
принципах міжнародного права, основі сучасної міжнародної системи безпеки.
Тому повага територіальної цілісності, незалежності, суверенітету світових
держав і невтручання в їх внутрішні справи відповідно до обумовленим ними
зовнішньополітичним курсом є основними принципами відносин Азербайджану
з міжнародним співтовариством. Азербайджан реалізує повністю незалежну
зовнішню політику, засновану на принципі суверенної рівності світових
держав, незалежно від їх військово–економічного потенціалу і масштабів їх
території по відношенню до всіх суб’єктів міжнародної системи відносин.
Ключові слова: Азербайджан, суверенітет, принцип, потенціал.
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Originality of national approach of geopolitical formation
and development of Azerbaijan
The article examines the originality of the national approach to the geopolitical
formation and development of Azerbaijan. It says that the Republic of Azerbaijan
conducts a foreign policy based on the norms and principles of international law,
the basis of the modern international security system. Therefore, respect for the
territorial integrity, independence, sovereignty of world states and non–interference
in their internal affairs in accordance with the foreign policy they determine are
the basic principles of Azerbaijan’s relations with the international community.
Azerbaijan realizes a completely independent foreign policy based on the principle
of sovereign equality of world states, regardless of their military–economic potential
and the scale of their territory in relation to all subjects of the international system
of relations.
Keywords: Azerbaijan, sovereignty, principle, potential.
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Філософія культури Богдана Наврочинського
Здійснено огляд ключових моментів праці польського дослідника філософії
культури та теорії виховання Богдана Наврочинського (1882–1974) «Духовне
життя. Нарис філософії культури» (1947). Вибір теми статті зумовлений
невизначеністю предмету сучасної науки про культуру. Наврочинський був
представником Львівсько–Варшавської школи (1895–1939). Характерною
ознакою цієї школи була точність та ясність аналізованих понять.
Аналітичний метод Наврочинського уникає багатозначного вживання
поняття «культура». Це може посприяти однозначному визначенню предмету
сучасної науки про культуру. Аналіз праці Наврочинського оприявнює, що
предметом досліджень у царині культури є духовне життя, отже, не уся
культура, а тільки її внутрішній аспект – культуральний факт, відмінний
від факту культурного. Йдеться про те, з культурних фактів складається
культура, зрозуміла у біологічному чи соціологічному сенсі, натомість з
культуральних фактів складається культура, зрозуміла у психологічному та
аксіологічному сенсі.
Ключові слова: філософія культури, філософія освіти, Львівсько–
Варшавська школа, Богдан Наврочинський.

Богдан Наврочинський (1882–1974) – польський
дослідник культури та теорії виховання, представник
Львівсько–Варшавської школи, творцем і засновником
якої був польський філософ Казимир Твардовський
(1866–1938).
Вступною
умовою
філософування
Твардовського була точність та ясність аналізованих
понять. Ця умова стала визначальною також для
Наврочинського. Про це свідчать його власні спогади:
«Якщо зараз мене запитують, якими шляхами я
дійшов до ясності та точності своїх промов і праць,
то я відповідаю, що цього мене навчив Майстер
Твардовський» [3, с. 22]. Вершиною творчого життя
Наврочинського більшість його польських дослідників
вважають працю «Духовне життя. Нарис філософії
культури» (1947), яка є такою очевидно через те, що
написана у час Другої світової війни, «перед війною
[автор] написав би її по–іншому або може не написав
би взагалі» [2, с. 5]. Ця праця позначає певну межу у
творчості вченого: міжвоєнний час автономного розвитку
у царині педагогіки та повоєнний час змагань за власні
погляди в умовах радянського панування у Польщі.
З огляду на невизначеність предмету сучасної науки
про культуру праця Наврочинського «Духовне життя.
Нарис філософії культури» (1947) може посприяти його
однозначному трактуванню. Принаймні це передбачає
метод Наврочинського, суть якого полягає у тому, щоб
надати розглядуваним проблемам однозначного сенсу.
Тому метою статті є огляд ключових моментів даної
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праці учня Твардовського та виявлення його розуміння
культури у ній.
Під духом Наврочинський розумів живу, розважну та
творчу культуру, розглядувану з боку людських цілей, а
духовним життям для нього було життя так зрозумілої
культури [2, с. 23]. Дух у розумінні вченого складається
з культуральних фактів, спрямованих на обов’язкові цілі
у даній культурі. Слід зазначити, що науковець розрізняв
культурний та культуральний факт: з культурних фактів
складається культура, зрозуміла у біологічному чи
соціологічному сенсі, натомість з культуральних фактів
складається культура, зрозуміла у психологічному
та аксіологічному сенсі. Наприклад, «залізна діва» є
культурним фактом, оскільки це знаряддя смертної кари
чи катування епохи середньовіччя, тоді як прагнення
людини до абсолютного добра є фактом культуральним,
оскільки є спрямованим на нормативну цінність.
З культуральних фактів Наврочинський вирізнив
культуральні дії та витвори.
Розрізнення вченим культуральних фактів на дії
та витвори сягає теорії дій та витворів Твардовського,
який у праці «Про дії та витвори. Декілька зауважень
на пограниччі психології, граматики та логіки» (1911) у
відношенні дієслова до відповідного йому іменника виявив
відношення певної дії до того, що з’являється завдяки
чи внаслідок такої дії. Наприклад, коли ми думаємо, то
виникають думки. Те, що з’являється завдяки чи внаслідок
будь–яких дій або через ці дії, філософ назвав витвором
таких дій. Поняття дій та витворів Твардовський звів до
двох основних типів: дій і витворів фізичних (ходити–
хода) та дій і витворів психічних (уявлювати–уявлення).
Серед фізичних дій і витворів він виокремив особливий
їх вид – психофізичні (мовити–мова): «Психофізичною
є фізична дія, якщо її супроводжує дія психічна, яка
певним чином впливає на перебіг фізичної дії і тим самим
на формований фізичною дією витвір; сформований у
такий спосіб витвір також називається психофізичним»
[5, с. 101]. Психофізичний витвір Твардовський назвав
зовнішнім вираженням психічного витвору. Наприклад,
музична композиція є вираженням задуму композитора.
Там, де психофізичний витвір є нетривалим, психічний
витвір, на думку філософа, перестає виражатися тоді,
коли перестає існувати психофізичний витвір. А от
там, де психофізичний витвір є тривалим, знаходить
своє вираження психічний витвір, який вже не існує.
Наприклад, задум композитора вже зник, але залишається
музична композиція, в якій він його виразив і в якій він
знаходить своє вираження так довго, як довго існує
ця музична композиція. Тому є потенційне існування
(а зовсім не насправді реальне) психічного витвору у
психофізичному. Розрізнення дій та витворів допомогло
Твардовському розглянути психофізичні витвори,
незалежно від психічних дій, які їх витворюють.
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Культуральною дією автор Духовного життя,
опираючись на теорію інтенціональності австрійського
філософа Франца Брентано, згідно якої будь–який
психічний феномен містить у собі щось у якості об’єкта
[1, с. 115], визначив телегормічну дію безпосередньо чи
опосередковано спрямовану на позитивну нормативну
цінність та націлену на її реалізацію. Телегормізмом у
розумінні Наврочинського є не обов’язково свідома та
рефлексійна спрямованість дії на ціль, що належить до
ірреальних предметів – інтенціональних. Наприклад,
прагнення письменника зобразити свої переживання у
музичному творі є ірреальною ціллю, на яку спрямовані
його дії, але як тільки цю ціль буде досягнуто,
музичний твір стає реальністю. На думку вченого,
якщо телегормічні дії є цілями, то значить вони також
є цінностями: «Телегормічні цілі вводять нас у світ
цінностей» [2, с. 74], а, отже, «уся культура спрямована
на світ цінностей і у відриві від нього стає тільки своєю
власною оболокою» [2, с. 75].
Для Наврочинського не кожна цілеспрямована
дія є культуральною, а тільки та телегормічна дія, яка
спрямована на позитивні нормативні цінності. Йдеться
про те, що погляд у світ нормативних цінностей дає
правильне оцінювання, яке можливе тільки тоді, коли
належно сформований орган оцінювання – сумління:
диспозиція до правильного оцінювання у будь–якій з
категорій цінностей. Нормативні цінності є незалежні
від правильного оцінювання, тому що вони, словами
науковця, мають вартість. Так діється тому, що
«оцінювання не створює нормативних цінностей, а
тільки їх відкриває» [2, с. 87].
Цінність, з позицій науковця, не завжди є
обов’язковістю, поширеною на усіх, тобто цінність є
відносною стосовно певної суспільної групи, тому що
«людство ніколи не було суспільною групою» [2, с. 88],
це тільки ідеал, далекий до здійснення. Іншими словами
відносні цінності Наврочинський мислив пов’язаними
з носієм та мовною традицією. Водночас, згідно
дослідника, існують безвідносні – абсолютні – цінності,
спрямованість на реалізацію яких зближує людей, тому
що це загально людські цілі, які не є виключно чиєюсь
власністю: «Хто служить цим цінностям, той відчуває
себе братом інших. Абсолютні цінності не розділяють
людей, а єднають їх»[2, с. 97]. Тобто абсолютні цінності
не є пов’язаними з носієм та мовною традицією.
Отже, згідно Наврочинського, нижньою межею
культуральної дії є підсвідома чи напівсвідома
телегормічна дія, спрямована на відносні нормативні
цінності, а верхньою межею – свідома телегормічна
дія, спрямована на реалізацію абсолютних цінностей.
Так людина розумна з біологічної істоти сягає у
нескінченність. З такого розуміння культуральних
дій випливає їхня єдність з виховними діями, адже
спрямованість людини на світ цінностей як перспективу
її людського буття забезпечує виховання.
Культуральним витвором учень Твардовського
означив такий витвір, який є наслідком культуральної
дії та має нормативну цінність. Нормативну цінність
він вважав головною ознакою культурального витвору,
тому називав її ще культуральним благом. Цінність,
з погляду вченого, не є чимось зовнішнім стосовно
культурального витвору, але є чимось, до чого вона
доцільно пристосована. У цьому розумінні педагога
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культуральні блага, подібно як і культуральні дії, є
спрямовані чи зорієнтовані на світ цінностей тобто
цінності є їхнім сенсом – переживанням, вираженим у
якомусь знаці.
У культуральному витворі Наврочинський розрізнив
двопланову будову, пов’язану з його тривалістю. Перший
план є виконавцем функції тривання культурального
витвору, а другий план – носієм його сенсу та цінностей.
Наприклад, музичний твір – це не тільки музичні
знаки, які композитор наніс на нотний стан, це також
переживання, які він намагався за допомогою цих
музичних знаків на ньому утривалити. Перший план
існує так довго, як довго існує культуральний витвір,
натомість другий план існує актуально з перервами
так довго, як довго існує його сенс у думках людей,
які ним користуються, тобто другий план є чимось
потенціальним. Тому кожний культуральний витвір
потребує не тільки сприйняття, але й вникнення у його
сенс. Це в свою чергу наражає кожний культуральний
витвір на небезпечність незрозуміння.
Наврочинський не вважав незрозуміння загрозливим
за умови спонуки до учіння, тому що «так власне
культуральна людина реагує на те, чого не розуміє в
культурі: вона хоче, щоб їй це хтось пояснив, вона хоче
цього навчитися» [2, c. 112]. Проте, коли незрозуміння
просувається настільки, що вже відсутній зв’язок з
учінням і навіть з думкою, що культуральний витвір
має певний прихований сенс, тоді це загрожує
використанням культуральних благ не згідно їхніх
сенсів, що є варварством, яке «як тінь ходить за кожною
культурою» [2, с. 112]. Наприклад, спалення музейних
фондів у печі є актом вандалізму, який знищує культуру,
а не підтримує її життя.
Отож, з погляду автора Духовного життя, віссю,
довкола якої кристалізуються культуральні витвори, є
їхній сенс. Так людина розумна з культуральної істоти
прагне неповернення у світ варварства. У цьому розумінні
Наврочинського культуральні витвори є наслідком
виховних дій як неподільних з культуральними діями,
оскільки умовою кожного культурального використання
благ є розуміння, спрямоване на вникнення у їхній сенс,
а значить пізнання.
Культура, на думку Наврочинського, є завжди
цілістю, що складається із дій та витворів, тому тільки
їхню взаємодію він уважав духовним життям. Через це
учень Твардовського послуговувався поняттям духовне
життя, щоб цим підкреслити, що мертва культура – це
витвір, а жива культура – дія, процес. Жива культура,
згідно Наврочинського, є єдністю у множинності трьох
процесів: вникливого використання, формування та
творення.
Вникливе використання є процесом використання
культуральних благ згідно призначення на основі
інтуїтивного вникнення у їхній сенс за умови
спорідненості структур суб’єкта та об’єкта пізнання,
ґрунтованої на спрямованості на подібні цінності. Коли
ж суб’єкт сліпий на цінності, довкола яких організована
структура, що становить предмет його пізнання, тоді
вона замикається перед ним на «сім замків» і він може
описати її лише ззовні, але до сенсу не дійде.
Формування є процесом зміни внутрішньої
структури суб’єкта пізнання на основі єднання з
культуральними благами, що веде його до інтроцепції
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їхнього сенсу. Інтроцепція – це визнання суб’єктом
пізнання чужої цінності за власну. Єднання при цьому
повинно мати активний характер. Процес, який в таких
випадках відбувається в людині, називається внутрішнім
формуванням: «Це є найглибший з педагогічних
процесів» [2, с. 145].
Творчість є телегормічним процесом, спрямованим
на творення культуральних благ. Творчість дає вираз
особистості творця. Кожна творчість потребує
підготовки: вникливого використання культуральних
благ задля створення потреби у творчих думках та
формування задля піднесення на той рівень духовного
життя, з якого можна розпочати власну творчість.
Педагогічний процес, якщо має на меті пожвавлення
творчих сил теж повинен бути творчим процесом.
Творчість протилежна продукуванню – виродженню
духовного життя внаслідок надлишку творчих процесів,
спрямованих на зовнішні блага, особливо економічні,
з одночасним занедбанням процесів формування та
культивування внутрішніх благ.
Ґрунтуючись на ієрархії цінностей Генріха Рікерта,
який поділив цінності на індивідуально–суб’єктивні,
загально–суб’єктивні та об’єктивні [4, с. 132], Богдан
Наврочинський розрізнив цінності ненормативні,
нормативні (відносні) та абсолютні (безвідносні).
Якщо Рікерт у своїй ієрархії підкреслив, що вартість,
коли є обов’язковою, то є щораз абсолютнішою, то
Наврочинський наголосив, що вищі цінності є нормами
для нижчих. У підсумку ієрархії цих вчених збігаються,
вказуючи, що цінності не є задані людині згори, а вона
сама пізнає їх здолу, термінологічна ж відмінність
вирізняє лише різні ознаки того самого сплетіння
відношень.
Систему
цінностей
Наврочинський
представив наступним чином:

Ця система цінностей польського представника
ЛВШ є відображенням його бачення піраміди культури,
в якій основою є матеріальна культура, на якій будується
цивілізація, а на цивілізації – духовна культура. До
духовної культури вчений відніс релігію, мораль, науку
та мистецтво, до цивілізації – суспільне, національне
та державне життя, до матеріальної культури – різні
види техніки та господарства. Помітно, що поділ
духовної культури у Наврочинського цілком збігається
із поділом абсолютних цінностей на чотири категорії.
Натомість така відповідність відсутня щодо цивілізації
та матеріальної культури. Це можна пояснити тим,
що вчений здійснив їхній поділ не тільки з погляду на
цінності, які мають свій сенс, але також з погляду на
різноманітність носіїв цих цінностей.
Кожний вищий «поверх» культури, згідно Наврочинського, має по відношенню до нижчого «поверху»
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свою автономію, яка випливає зі спрямованості на
свій рівень цінностей. Коли вищий «поверх» культури
дає свої норми нижчому «поверху», поважаючи при
цьому його автономію, тоді це веде до піднесення рівня
культури. Натомість коли нижчий «поверх» нав’язує свої
норми вищому «поверху» без поваги його автономії,
це призводить до пониження рівня культури. Водночас
інтеграція культури залежить від спрямованості на
світ цінностей. Це сприяє реалізації ієрархії цінностей
у культурі, яка проте може спричинити й конфлікти –
дезінтеграцію.
Систему культури, що відповідає системі цінностей,
Наврочинський представив у наступній таблиці:
«Поверхи» культури

Царини культури

Духовна культура

Релігія, мораль, наука,
мистецтво

Цивілізація

Суспільне, національне
та державне життя

Матеріальна культура

Техніка та господарство

Порівняння двох таблиць виявляє, що розуміння
культури потребує аксіології, тому що без неї ми
отримуємо спотворене уявлення, наприклад, наче
духовна культура – це наука і/чи мистецтво або релігія
і/чи мораль та наче національне життя – це найвища
цінність цивілізованого народу. Порівняння цих таблиць
також пояснює, що єдність духовного життя виникає,
по–перше, на основі ієрархічної побудови, а, по–друге,
на підставі історично виробленого сенсу усієї культури.
Таким чином, предметом досліджень у царині
культури Наврочинський визначив духовне життя, а отже,
не усю культуру, а тільки її внутрішній аспект, який він
назвав культуральним фактом, підкреслюючи тим самим
його відмінність від факту культурного. Духовне життя
у розумінні вченого розвивається між двома полюсами:
тим, що існує, та тим, що не існує, але повинно існувати
– світ нормативних цінностей. Аналіз культуральних
дій та витворів розширює горизонти духовного
життя. Якщо у психології Брентано все, що реально
існує, було фізичним або психічним, то у теорії дій та
витворів Твардовського, все, що реально існує, стало
фізичним, психічним або психофізичним. Відповідно
духовне життя Наврочинський помислив синтезом
двох світів – реального та ірреального. Це означає, що
для пізнання духовного життя не досить сприйняття
реального, потрібне також сприйняття ірреального, яке
існує в окремому світі – за межами світів реального та
ірреального буття. Очевидно, що світ духовних фактів
сягає своїм корінням у реальне буття, проте водночас воно
має свою своєрідність й керується власними законами.
Людина, яка це усвідомить, розширить можливості
альтернативи фізичного та психічного буття. З того, що
якийсь факт, який існує реально та не є фізичним, для
неї випливатиме не тільки те, що він повинен бути чи
психічним, чи психофізичним, але також те, що будучи
психічним чи психофізичним, він може бути окрім
цього духовним. Дух Наврочинський тісно пов’язав з
вихованням людини через культуральні дії та витвори.
Про це свідчить його розуміння культурального життя
як неперервного зусилля, спрямованого на реалізацію
найвищих цінностей у людських справах, а виховання як
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реалізації культури в людині. Це означає, що виховання
як витвір є нічим іншим, як культурою людини, а
виховання як дія – введенням людини у світ абсолютних
цінностей. Життя людини на межі світів реального та
ірреального буття спрямовує її до творення довкола себе
і у самій собі світу духовного життя – quasi–світу. Цей
світ залежить від реальної природи людини, проте він
радикально змінює її існування. Лише у цьому світі вона
може стати особистістю.
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Philosophy of culture by Bohdan Navrochynsky
The key points of the book «Spiritual Life. Essay on Philosophy of Culture»
(1947) by Polish philosophy of culture and theory of education researcher, Bohdan
Navrochynsky (1882–1974) have been disclosed in the paper. The topic of the paper
is determined by the uncertainty about the subject of modern science of culture.
Bohdan Navrochynsky was the representative of Lviv–Warsaw School (1895–1939).
The main feature of this school was accuracy and clarity of analyzed concepts. The
analytical method of Bohdan Navrochynsky avoids polysemic usage of the concept
«culture». It can promote monosemantic definition of the subject of modern science
of culture. The analysis of Navrochynsky’s book reveals that the subject of culture is
the spiritual life, not the whole culture, but its interior aspect – the cultured fact, that
differs from the cultural fact. It is about that the culture, understood in the biological
or sociological sense, consists of the cultural facts; meanwhile the culture,
understood in the psychological and axiological sense, consists of the cultured facts.
Keywords: philosophy of culture, philosophy of education, Lviv–Warsaw
School, Bohdan Navrochynsky.
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Ідеал автентичності і політика визнання
у філософії Чарльза Тейлора
Вимога визнання розглядається як один з ключових соціально–політичних
наслідків постання модерного морального ідеалу автентичності. Увагу
зосереджено на витоках позиції Ч. Тейлора, зокрема на розробці теми визнання
у філософії Ж.–Ж. Руссо та Ґ. Геґеля. Розглянуто Тейлорові застереження
щодо можливості збереження і захисту автентичної ідентичності засобами
універсальної системи прав.
У статті також висвітлено ключові реакції на Тейлорову концепцію
визнання. Проаналізовано розширення аргументації й критичні зауваження,
здійснені К. Аппіа, щодо взаємного зв’язку й обмежень визнання на
рівні особистісної й колективної ідентичностей. Відтворено основні
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пункти критики Ю. Габермасом Тейлорового проекту переосмислення
лібералізму, зокрема розкрито ключові тези реабілітації Ю. Габермасом
процедуралістської концепції прав як інструменту захисту культурних та
соціальних відмінностей.
Ключові слова: автентичність, визнання, права, людський потенціал,
автономія, ідентичність.

Дослідження складових й джерел ідентичності
модерної людини є одним ключових сюжетів філософії
сучасного канадського мислителя Чарльза Тейлора.
Як один з головних чинників її формування постає
моральний ідеал автентичності та утворена ним
культура.
Ідеал автентичності втілюється в прагненні контакту
із самим собою, в принципі самобутності, яку людина
повинна розкрити і виразити, в ідеї самоздійснення як
реалізації власного потенціалу. Культуру автентичності,
яка охоплює широкі верстви суспільства у другій
половині ХХ ст., мислитель пов’язує з реабілітацією тіла
та чуттєвості, поширенням «споживацької культури»,
сексуальною революцією, «експресивізмом» сучасної
людини, секуляризацією. Водночас для модерної епохи,
згідно з Ч. Тейлором, властива криза ідентичності,
спричинена, зокрема, відсутністю осмислення культурою автентичності власних моральних джерел (невідрефлексованістю автентичності власне як морального
ідеалу), релятивізмом, ігноруванням історичного та
соціального горизонтів людського буття тощо.
На думку Ч. Тейлора, однією з ключових ідей
морального горизонту Епохи Автентичності є вимога
визнання (recognition) автентичної ідентичності
особистості. Концепції визнання, а також її соціально–
політичним наслідкам мислитель присвятив своє
знамените есе «Політика визнання». Потребу у визнанні
мислитель виводить з принципово діалогічної природи
ідентичності. У цьому контексті він протиставляє власну
позицію «переважно монологічному» спрямуванню
сучасної філософії. Апелюючи до спадщини Дж. Міда,
мислитель констатує важливість впливу на формування
ідентичності «значущих інших». Як пояснює
Ч. Тейлор, і раніше, в домодерну епоху ідентичність
залежала від визнання, але тоді вона мала передусім
соціальне походження, а визнання базувалось на
соціальних категоріях, які сприймались як належне.
Відмінність нинішньої ситуації пов’язана з постанням
індивідуалізованої (individualized) ідентичності, тобто
ідентичності, яка є специфічно моєю, внутрішньо
утвореною, і яку я відкриваю в собі. Така ідентичність
не користується визнанням a priori – натомість визнання
набуває проблематичного характеру, відтепер його
необхідно здобувати, адже визнання є однією з передумов
формування ідентичності, але вдається це аж ніяк не
завжди [9, с. 28, 31–35, 64]. Сьогодні проблема визнання
актуалізується в дискусіях щодо мультикультуралізму,
фемінізму, расових відносин тощо.
П. Рікер, який у своїй роботі «Шлях визнання»
здійснює одну з перших спроб розробити повноцінну
філософську теорію визнання, виділяє три «філософських
центри», які апелюють до цієї проблематики. Йдеться
про кантівський «центр значень», утворений довкола
поняття рекогніції (нім. Rekognition – «впізнавання»), яке
філософ вживає у першому виданні «Критики чистого
розуму», а також про «впізнавання спогадів» у філософії
Анрі Бергсона. Третій «центр» постає у геґелівській
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«реальній філософії» віденського періоду й пов’язаний
з поняттям Anerkennung (нім. «визнання»). На відміну
від перших двох, тут визнання проблематизується вже
не в контексті критики розуму, а як складова «дійсної»
реалізації свободи й набуває форм вимоги визнання і
боротьби за визнання [2, с. 22–25].
З погляду класифікації, запропонованої П. Рікером,
дослідження Ч. Тейлора перебуває в фарватері
геґелівського «центру значень». Саме Ґ. Геґеля, а до
цього Ж.–Ж. Руссо, Ч. Тейлор вважає філософами,
які започаткували дискурс визнання. Досягнення Ж.–
Ж. Руссо, на думку канадського мислителя, полягає в
тому, що шляхом переосмислення та зближення етики
честі та етики гідності йому вдалося реабілітувати
моральне значення поваги (esteem), узгодивши її з
ідеалами свободи та рівності. При цьому визначальними
для проекту Ж.–Ж. Руссо є ідеї спільної мети та загальної
волі, завдяки яким, визнаючи важливість думки іншого
про мене, я все ж можу зберегти власну свободу. Як
вважає Ч. Тейлор, саме позицію Ж.–Ж. Руссо значною
мірою розвиває Ґ. Геґель у своїй діалектиці господаря
та раба, викладеній в розділі «Феноменології духу»,
що присвячений самосвідомості. Цей знаменитий
філософський сюжет є одним з основоположних для
дискурсу визнання [9, с. 44–51].
Згідно з інтерпретацією Ґ. Геґеля, яку здійснює
Ч. Тейлор, визнання іншим є передумовою досягнення
суб’єктом стану повної цілісності (a state of total integrity)
й постає з базового бажання (desire) самосвідомості, яке
може бути задоволене лише іншою самосвідомістю.
«Самоусвідомлення досягає задоволення тільки в
якомусь іншому самоусвідомленні» [1, с. 135]. Ґ. Геґель
також доводить, що визнання необхідно мусить бути
взаємним, а шлях до останнього бачить як такий, що
пролягає через визнання всезагального (universal) і
через трансформацію обмежених індивідуальностей
в самосвідомі втілення всезагального (from limited
individuals to self–conscious embodiments of the universal)
[8, с. 148–157]. Згідно з Ч. Тейлором, розробка теми
визнання, здійснена Ґ. Геґелем, знаменує остаточний
перехід від етики честі до етики гідності. Водночас,
як і Ж.–Ж. Руссо, Ґ. Геґель розглядає взаємне визнання
лише в контексті суспільства, що має спільну мету [9, с.
50–51]. Такий підхід актуалізує питання про можливість
досягнути його у суспільстві, в якому зберігається
диференціація і повага до відмінностей. Пошук
відповідей на це запитання стає одним з чільних завдань
в межах подальшого розвитку дискурсу визнання.
Ідентичність і права: чи можливий симбіоз?
Постання вимоги визнання, яке відбувалося
одночасно зі зростанням впливу модерного ідеалу
автентичності, на думку Ч. Тейлора, втілилося на двох
рівнях: особистісному і соціальному. На особистісному
рівні потреба у визнанні, зокрема, знайшла відображення
в зростанні важливості любовних стосунків, які почали
розглядатися як ключова сфера для самовідкриття
і самоствердження особистості. Любовні стосунки
постали в ролі важкого випробування для нашої
внутрішньо породженої ідентичності. На соціальному ж
рівні вплив ідеалу автентичності призвів до поширення
т.зв. політики рівного визнання (politics of equal
recognition). В її рамках визнання інтерпретується
як життєва потреба, а відмова від нього – як форма
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пригнічення, що здійснюється, зокрема, в результаті
проекції на людину її принизливого образу з його
подальшим засвоєнням нею як внутрішньо властивого.
На думку Ч. Тейлора, політика визнання нині оперує
своїм власним уявленням про автентичність [9, с. 36–37].
Канадський мислитель виокремлює дві паралельні
течії, в яких розвивається політика визнання, й які
вступають одна з одною в конфлікт. З одного боку, йдеться
про політику універсалізму (politics of universalism), яка
наголошує на рівній гідності всіх громадян. Історично
вона стала можливою, зокрема, завдяки поширенню етики
гідності, що, як було вказано вище, прийшла на зміну
етиці честі. Змістом політики універсалізму є вимога
рівності прав і рівного громадянства, що знаходить своє
відображення, наприклад, в традиції однакових звертань
до людини, незалежно від її соціального походження.
Водночас, з другого боку, набуває поширення політика
відмінності (politics of difference). Обидва види політики
базуються на принципі рівної поваги, але якщо політика
рівної (універсальної) гідності вимагає визнання якості,
яка є загальною та однаковою у всіх людей, то політика
відмінності просить нас визнати унікальну, відмінну від
всіх інших ідентичність кожної конкретної особистості
чи групи. Прихильники політики рівної гідності
звинувачують прихильників політики відмінності в
порушенні принципу недискримінації, а останні, своєю
чергою, вбачають в позиції перших ігнорування й
заперечення автентичної ідентичності, а також прагнення
гомогенізувати різноманіття особистостей. Така
асиміляція на користь загальної панівної ідентичності,
на думку Ч. Тейлора, є засадничим «гріхом» проти
ідеалу автентичності [9, с. 27, 37–38, 43].
Водночас Ч. Тейлор закидає сучасному політичному
дискурсу необґрунтоване бажання ототожнити ці
два паралельні виміри політики визнання. Хоча
політика рівної гідності історично передувала політиці
відмінності й є однією з її передумови, їх слід розрізняти,
переконаний мислитель. Якщо політика рівної гідності
розглядає принцип недискримінації з позиції «сліпої до
відмінностей», то політика відмінності трактує його,
роблячи ці відмінності основою для диференційованого
ставлення. Йдеться, зокрема, про т.зв. зворотну
дискримінацію, яка вимагає для людей, які належали до
непривілейованих груп в минулому, певних преференцій
в змаганні за робочі місця або місця в університетах
тощо. Зворотну дискримінацію розглядають як тимчасовий засіб, який дозволяє вирівняти «гральне поле» й
відновити таким чином старий «сліпий до відмінностей»
соціальний простір. Водночас Ч. Тейлор критикує цей
підхід, оскільки, на думку мислителя, реальна мета
його апологетів часто відрізняється від декларованої й
полягає насправді в тому, щоб плекати відмінності не
лише зараз, а й завжди [9, с. 39–41].
На думку канадського мислителя, в основі обох
різновидів політики визнання лежить вимога визнання
універсального людського потенціалу. У випадку політики
рівної гідності (politics of equal dignity) йдеться про (за
Кантом) повагу до людини як раціонального агента,
здатного спрямовувати своє життя відповідно до певних
принципів. В основі ж політики відмінності лежить
повага до потенціалу, який уможливлює формування
й визначення власної ідентичності особистістю або
культурою. Водночас Ч. Тейлор критикує ті теорії,
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які вимагають рівного визнання також і результатів
реалізації цього потенціалу, наприклад визнання рівної
цінності всіх культур. На його думку, така позиція не
є достатньо обґрунтованою, а її захисники вдаються
до чогось на зразок акту віри. Ч. Тейлор вважає, що
судження щодо цінності культури не може диктуватися
принципами етики. Крім того, саме розуміння цінностей
значною мірою залежне від культурної ідентичності,
тому, перебуваючи в межах однієї культури, судити про
цінність іншої дуже непросто, якщо взагалі можливо.
На думку Ч. Тейлора, необхідною передумовою такої
дії є процес, близький до описаного Г.–Ґ. Ґадамером
«злиття горизонтів», одним з аспектів якого є поступова
трансформація стандартів самого оцінювача під впливом
об’єкта дослідження. Вимога визнання рівноцінності всіх
культур призводить до гомогенізації, адже її апологети
несвідомо апелюють до власних ціннісних стандартів,
прагнучи зробити їх всезагальною нормою. Таким
парадоксальним чином спотворена форма політики
відмінності хибує на етноцентричність й прагне зробити
всі культури однаковими. У прагненні тотального
зрівняння всіх культур канадський мислитель вбачає
вплив «суб’єктивістських» і «сирих неоніцшеанських»
теорій (Ч. Тейлор, зокрема, згадує М. Фуко і Ж. Дерріду).
Коли ми стверджуємо, ніби всі судження про цінності
визначаються стандартами, що встановлені структурами
влади, це уможливлює етично обґрунтоване позитивне
судження про іншу культуру, але таке «судження на
вимогу», на думку Ч. Тейлора, є радше актом милості, а
не актом поваги, й тому принижуватиме передусім того,
кому воно адресоване. В цьому випадку йдеться про
солідарність, про те, яку з владних сторін ми займаємо, але
аж ніяк не про повагу і визнання, переконаний мислитель.
Отже, вимога визнання тотальної рівності всіх культур
призводить до знецінювання самої ідеї культурної
цінності. Альтернативою, яку пропонує у цьому питанні
Ч. Тейлор, є презумпція (припущення) рівної цінності
(presumption of equal worth) – як позиція, яку дослідник
займає щодо іншої культури перед початком її вивчення.
Така презумпція демонструє відкритість до пізнання
іншої культури [9, с. 41–43, 63–73].
Отже, легітимність принципу неупередженого,
недискримінаційного ставлення до іншої автентичної
культури Ч. Тейлор пропонує обґрунтовувати не шляхом
встановлення етичної норми, а через усвідомлення
обмеженості власних пізнавальних можливостей як
передумови нашої відкритості для дослідження іншої
культури. Канадський філософ зазначає: «Можливо, нам
і не варто запитувати, чи існує щось таке, що інші можуть
вимагати від нас як певне право. Ми можемо просто
запитати себе, чи це саме той шлях, яким ми маємо
підступати до інших» [9, с. 72]. На думку Ч. Тейлора,
вимога визнання цінності інших автентичних культур
не має абсолютного обґрунтування, натомість в її
основі лежить припущення, що культурам, які протягом
тривалого періоду утворювали горизонт значень для
великої кількості різних за характером і вдачею людей,
формували їхні уявлення про благо, святість і прекрасне,
майже напевне властиве щось, що заслуговує на нашу
повагу та захоплення [9, с. 72–73].
Аналогічну позицію в цьому питанні займає
американський філософ Пол Феєрабенд. Він висловлює
сумнів щодо здатності сучасних демократичних
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принципів забезпечити належне існування й розвиток
національних культур. Застерігаючи щодо схильності
західної науково–раціоналістичної традиції трактувати
свою позицію як безальтернативну, мислитель пропонує:
«Чи не краще було б надати рівні права і доступ до
ключових позицій в суспільному житті всім традиціям,
які надають смисл життю людей, незалежно від того, що
про них думають представники інших традицій?» [4, с.
509–511].
Водночас Ч. Тейлор критикує тих радикальних
захисників політики відмінності, які звинувачують
«сліпу до відмінностей» політику рівної гідності у тому,
що вона сама є продуктом певної культури й таким
чином, нав’язуючи свої принципи представникам інших,
пригнічених культур, дискримінує їх, тобто йдеться
про партикуляризм, який маскується під універсалізм.
Ч. Тейлор називає таке звинувачення найбільш
брутальним і руйнівним. На його думку, політика (й
зокрема лібералізм) рівної гідності повинна ґрунтуватися
на певному намірі, проекті визначення універсальних,
сліпих до відмінностей принципів, навіть якщо поки що
визначити їх не вдалося [9, с. 43–44].
Досліджуючи автентичність і політику визнання,
як одне з ключових Ч. Тейлор виділяє питання
про можливість поєднання правового лібералізму,
зокрема універсального принципу рівних прав, який
лежить в його основі, з одного боку, і збереження
культурних ідентичностей, з другого. Йдеться,
зокрема, про можливість узгодження універсальних
індивідуальних прав зі спрямованими на збереження
певної ідентичності колективними цілями (collective
goals), які в деяких випадках можуть їх обмежувати, а
крім того – призводити до дискримінації. Як приклад
Ч. Тейлор наводить канадський закон, який забороняє
франкомовним мешканцям Квебеку віддавати своїх
дітей в англомовні школи. Колективні цілі не лише
покликані забезпечити окремим індивідами можливість
збереження їхньої колективної ідентичності, але також
передусім повинні стати підставою для виживання і
відтворення в майбутньому самої спільноти, що існує
на ґрунті цієї ідентичності. В контексті вирішення цієї
дилеми мислитель критикує процедурний підхід, одним
з найбільш яскравих захисників якого є американський
філософ Рональд Дворкін. Процедурний підхід, який
має багато прихильників серед політичних кіл Заходу й
зокрема США, сягає своїми витоками філософських ідей
І. Канта й вбачає джерело людської гідності в автономії,
зокрема, в здатності кожної людини самостійно
визначати сутність блага і гарного життя. З цієї точки
зору, ліберальне суспільство не може приймати в якості
загальної норми якусь єдину відповідь на ці запитання.
Такий процедурний лібералізм віддає пріоритет захисту
індивідуальних прав і принципу недискримінації
й відмовляється від колективних цілей. Водночас
Ч. Тейлор віддає перевагу іншій моделі ліберального
суспільства. Згідно з нею, благо може бути предметом
публічної політики, а суспільство може об’єднуватись
довкола певного визначення гарного життя таким
чином, що це не дискримінуватиме тих, хто його не
поділяє. На думку Ч. Тейлора, засадничою передумовою
такого підходу є необхідність розрізнення, з одного боку,
фундаментальних прав і свобод (право на життя, свободу,
справедливе судочинство, свободу слова і віросповідання
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тощо), які не можна в жодному разі ставити під сумнів,
й з другого боку – широкого спектру різних привілеїв,
пільг та презумпцій однакового (uniform) ставлення, які
можуть бути обмежені, зокрема, з метою збереження
певних автентичних культурних ідентичностей.
Канадський мислитель визнає, що цей підхід пов’язаний
з певними труднощами та внутрішньою напругою.
Водночас, на його думку, він створює набагато більш
сприятливі умови для мультикультурних спільнот й
убезпечує від гомогенізація. Такий лібералізм, на думку
Ч. Тейлора, є прийнятною формою політики рівної
гідності [9, с. 53–61].
Автентичність особистісна та колективна
Між політикою визнання та ідеалом автентичності,
який у своїх витоках є значною мірою індивідуалістичним,
а отже, здавалося б, антагоністичним щодо умовностей
та норм суспільства, сім’ї, релігії, школи тощо, на позір
є протиріччя. На думку сучасного гано–американського
філософа Кваме Аппіа, непорозуміння пов’язане з серією
помилок, які виникли довкола ідеї автентичності у
філософській антропології. Щоб вирішити їх мислитель
пропонує розширити аргументацію Ч. Тейлора. Маємо
говорити не лише про те, що самість формується в діалозі
з іншими (точка зору Ч. Тейлора), але також про те, що в
самій основі особистісної ідентичності лежать концепти
та практики, які стали можливими тільки завдяки релігії,
суспільству, школі, державі тощо, переконаний К. Аппіа.
Навіть у випадках, коли ідентичність сформована
нібито через протиставлення суспільству (наприклад,
афро–американської культури «білому суспільству»),
останнє, насправді, також є одним з її творців – зрештою,
саме від «білого суспільства» афро–американські
націоналісти й вимагають визнання, констатує К. Аппіа.
«Сам матеріал, з якого постає самість, постачається,
зокрема, й суспільством, тим, що Тейлор називає мовою
«у широкому сенсі» (тобто мовою мистецтва, жестів,
кохання тощо)», – вважає дослідник. Таким чином
К. Аппіа пропонує розширити термін «монологічний»,
яким Ч. Тейлор позначає ті погляди на автентичність, які
ігнорують цей її вимір [6, с. 149–150, 154–155].
Відповідальність за іншу похибку в становленні
автентичності як ідеалу К. Аппіа покладає на т.зв.
філософський реалізм або «есенціалізм». Мова йде
про трактування автентичності як певної прихованої
сутності, що її слід віднайти і виразити. Таке бачення
передувало трактуванню самості як об’єкта творіння.
Водночас К. Аппіа відмовляється приймати будь–яку з
цих полярних позицій як остаточну. «Ми створюємо себе
з певного набору можливостей, наданих нам культурою
та суспільством. Ми робимо вибір, але не визначаємо
перелік варіантів, з яких доводиться обирати», – резюмує
філософ [6, с. 155].
Загалом поділяючи позицію Ч. Тейлора щодо
легітимності колективних цілей, К. Аппіа критикує його
ідею збереження і виживання (survival) певних суспільних
груп з властивими їм інституціями, цінностями та
практиками. Апелюючи до виживання певної загроженої
культури, Ч. Тейлор має на увазі не лише збереження
її для тих людей, які живуть сьогодні, але й також для
необмежених майбутніх поколінь (indefinite future
generations). На думку К. Аппіа, така вимога суперечить
принципу поваги до автономії майбутніх особистостей.
Адже йдеться не про якусь абстрактну групу людей в
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майбутньому, а про конкретних нащадків нинішнього
покоління, а також їхніх нащадків, і так далі. Принцип
рівної гідності, який лежить в основі ліберального
мислення, змушує нас боротись, наприклад, проти
договірних шлюбів, поширених серед деяких етнічних
меншин. Якщо ми не дозволяємо нав’язувати проти її
волі певну форму життя одній людині, ми тим більше
не можемо допускати цього щодо цілих поколінь,
переконаний мислитель [6, с. 156–158].
З другого боку, як слушно зауважує К. Аппіа, принцип
автономії й загалом принципи ліберального суспільства
також можуть зникнути, якщо ми не докладатимемо
належних зусиль для їхнього збереження в наступних
поколіннях. Говорячи про автономію, К. Аппіа має на
увазі повагу до концепцій інших й до їхніх прагнень
самостійно визначати, що є для них благом. Водночас
вимога автономії вступає у протиріччя з етикою освіти
та ідеєю соціального відтворення (social reproduction).
«Якщо ми вчимо наших дітей лише поважати концепції
блага інших, то ризикуємо допустити постання таких
концепцій блага, які будуть несумісними не лише з
ліберальними принципами, але й також між собою», –
стверджує К. Аппіа [6, с. 158]. Таким чином мислитель
розширює спрямовану проти процедурного лібералізму
аргументацію Ч. Тейлора, розглядаючи проблему в
контексті виживання і соціального відтворення. Як
і Ч. Тейлор, К. Аппіа відстоює право суспільства й
зокрема державних інституцій залучати й поширювати
цінності більш тривкі (substantial), ніж повага до
ліберальних процедур, зокрема певну концепцію блага
[6, с. 158–159].
К. Аппіа робить наголос на потребі у визнанні, що
властива людині як носію певної колективної ідентичності:
релігійної, «расової», національної, сексуальної тощо. Як
персональна, так і колективна ідентичності є важливими
з огляду на їхній зв’язок з соціальним життям людини.
Відмінність полягає в тому, що лише колективну
ідентичність можна розглядати як соціальну категорію,
тобто як підвалину для постання окремої соціальної
групи, пояснює К. Аппіа [6, с. 149–152].
Одним з етапів боротьби за визнання колективних
ідентичностей є конструювання для їхніх носіїв
позитивних життєвих сценаріїв (life–scripts) на
противагу негативним і дискримінаційним. Але К. Аппіа
бачить тут нову загрозу. Формулювання таких сценаріїв
має своїм наслідком певні сподівання і навіть вимоги
до носіїв відповідних ідентичностей – бути чорним або
геєм відтепер слід у «правильний» спосіб. Чи не йдеться
тут про заміну однієї тиранії іншою, запитує К. Аппіа.
Таким чином певний тип політики визнання може сам
стати загрозою для автентичних ідентичностей, від імені
яких він веде свою боротьбу. Між політикою визнання
та політикою примусу часом немає чіткої межі, про що,
зокрема, свідчить ультимативна вимога зобов’язати
франкомовних канадців віддавати дітей у французькі
школи, вважає К. Аппіа [6, с. 162–163].
Визнання через дискурс: Ю. Габермас
як критик Ч. Тейлора
Німецький філософ і соціолог Юрґен Габермас
розглядає проблему збереження автентичності і вимоги
визнання з перспективи етики дискурсу і універсальної
прагматики. Ю. Габермас критикує Тейлорове бачення
соціально–політичних наслідків потреби у визнанні,
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зокрема його тезу про антагонізм між правовим
лібералізмом та вимогою збереження автентичних
культурних ідентичностей. Він стверджує, що проект
переосмислення лібералізму, який здійснює канадський
мислитель, ставить під сумнів фундаментальні
ліберальні принципи, зокрема, що запропонована ним
ідея колективних прав (насправді, як було згадано
вище, Ч. Тейлор говорить про колективні цілі – goals)
заперечує індивідуалістичне ядро сучасного розуміння
свободи. Натомість Ю. Габермас доводить, що правильно
проінтерпретована теорія прав від початку сумісна з
ідеєю плекання культурних відмінностей. На думку
німецького філософа, Тейлорове трактування системи
прав є незадовільним, оскільки воно ігнорує ту частину
кантівського концепту автономії, в якій йдеться про те,
що адресати права можуть набувати автономії лише тією
мірою, якою вони усвідомили себе авторами законів,
дія яких спрямована на них як на приватних суб’єктів
права. Ю. Габермас критикує Тейлорову модель двох
лібералізмів й стверджує, що процедурний лібералізм,
як його змальовує канадський мислитель, не бере до
уваги, що приватна і публічна автономії від початку
співіснують, є внутрішньо залежними й однаково
засадничими. Зрештою приватні суб’єкти права в змозі
насолоджуватись рівністю індивідуальних свобод саме
тому, що вони практикують спільне здійснення автономії
як громадяни й таким чином приходять до певного
виправданого розуміння інтересів та критеріїв, а також
до розуміння, що дозволяє в кожному конкретному
випадку рівне розглядати як рівне, а нерівне – як
нерівне, пояснює Ю. Габермас. Німецький мислитель
переконаний, що ідентичність носіїв суб’єктивних
прав можна осягнути лише інтерсуб’єктивно, а
індивідуалізація людини відбувається тільки через
процес соціалізації. Політика визнання, яка покликана
оберігати цілісність особи в життєвих контекстах, в
рамках яких формується її ідентичність, таким чином
постає як закономірна вимога лібералізму індивідуальних
прав. Отже, жодна альтернативна модель лібералізму,
з погляду Ю. Габермаса, не потрібна – натомість
необхідне послідовне втілення системи прав, яке завжди
супроводжується соціальними рухами та політичною
боротьбою. Процедуралістська концепція прав, згідно
з інтерпретацією німецького філософа, покладає на
демократичний процес обов’язок забезпечувати як
приватну, так і публічну автономії. При цьому, на думку
Ю. Габермаса, необхідною передумовою адекватного
формулювання суб’єктивних прав, які повинні
гарантувати приватну автономію, є публічні дискусії.
Демократичне здійснення системи прав, до якого апелює
мислитель, передбачає увагу до життєвих контекстів,
зокрема до культурних та соціальних відмінностей [7, с.
109–113, 115–116].
Ю. Габермас наголошує на важливості розрізнення
моральних і правових норм – якщо перші регулюють
можливі взаємодії між здатними до спілкування й
дії суб’єктами взагалі, то другі стосуються мережі
взаємодій конкретного суспільства, виводяться з рішень
конкретних місцевих законодавців й застосовуються на
певній визначеній державній території щодо певного
соціально обмеженого колективу громадян. Ю. Габермас
наполягає на тому, що процес встановлення правових
нормативних правил поведінки відкритий для впливу
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з боку політичних цілей суспільства, й тому будь–яка
правова система є вираженням партикулярної форми
життя й не зводиться до простого відображення
універсального змісту основних прав. На думку
німецького мислителя, прийнятність певного шляху
правового регулювання до певної міри є вираженням
саморозуміння спільноти і її форми життя, а процес
здійснення прав включений в контексти, що вимагають
дискурсів саморозуміння, зокрема дискусій щодо
спільної концепції блага і бажаної форми життя, що
визнається як автентична. Ю. Габермас переконаний,
що, з погляду теорії прав, громадянам демократичної
конституційної держави в межах загального правового
порядку дозволено відстоювати певну концепцію блага,
яку вони поділяють або до якої вони прийшли через
політичні дискусії. Однак теорія прав забороняє в межах
держави надавати перевагу одній формі життя за рахунок
інших [7, с. 124–125, 128].
На думку Ю. Габермаса, передумови вимоги
визнання і рівної поваги до певної автентичної культури
мають правову природу й не можуть ґрунтуватися на
оцінці її цінності. При цьому мислитель наголошує на
тому, що об’єктом визнання є конкретні представники
тієї чи іншої форми життя чи традиції, в межах
якої формуються ідентичності, а не вона сама; тому
екологічна перспектива збереження видів не може бути
перенесена на культурний контекст. В основі концепції
визнання культурних ідентичностей, яку формулює
Ю. Габермас, лежить принцип розрізнення двох рівнів
інтеграції. Етична інтеграція, тобто інтеграція довкола
певної концепції блага, на думку мислителя, має бути
відокремлена від абстрактної політичної інтеграції,
яка рівним чином охоплює всіх громадян і забезпечує
їхню лояльність до спільної політичної культури.
Таке розрізнення покликане унеможливити зазіхання
культурою більшості на рівні права інших культурних
форм життя, а також порушення нею вимоги взаємного
визнання. При цьому Ю. Габермас переконаний, що
спільноти, інтеграція яких відбулась на етичному
рівні, мають бути забезпечені нейтральним ставленням
з боку правової системи. На думку мислителя, в
змішаних мультикультурних суспільствах консолідація
громадян не може відбуватися на ґрунті консенсусу
щодо цінностей, але лише на основі консенсусу щодо
процедур легітимного ухвалення законів і здійснення
влади [7, с. 129–130, 133–135].
Отже, розробка тем автентичності й визнання у
філософії Ч. Тейлора відбувається паралельно та є
вагомою складовою теорії модерної ідентичності та
соціально–політичного вчення канадського філософа.
Ч. Тейлор продовжує геґелівську традицію осмислення
проблеми визнання. Питання рівня заангажованості
системи універсальних прав в горизонтах автентичної
ідентичності (як особистісної, так і колективної) постає
як одне з ключових для цієї проблематики. Як бачимо,
відповіді, які дають на нього Ч. Тейлор, Ю. Габермас
та К. Аппіа значною мірою зумовлені особливостями
трактування кожним з мислителів походження
універсальних прав, природи людини як суб’єкта, її
ідентичності та потенціалу. Здійснена Ч. Тейлором
філософська розробка проблеми визнання видається
вкрай актуальною в контексті сучасних соціально–
політичних процесів в Україні, зокрема з погляду
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осмислення діяльності громадських рухів, покликаних
захищати національну, культурну, сексуальну та ін.
ідентичність певних соціальних груп.
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The ideal of authenticity and the politics of recognition
in Charles Taylor’s philosophy
The article examines the demand for recognition as important social and
political consequences of the rise of the modern moral ideal of authenticity. The
research is focused on J.–J. Rousseau’s and G. Hegel’s teachings on the idea
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of recognition, which are defined as key sources of Taylor’s stand. The paper
examines Taylor’s warnings concerning the system of universal rights as means for
preservation and protection of authentic identity.
The article analyses key responses to Taylor’s concept of recognition. The
author examines K. Appiah’s suggestions to extend Taylor’s argumentation and
also his criticism concerning correlations between personal and collective levels of
recognition and its boundaries. The paper discovers basic points of J. Habermas’s
criticism against Taylor’s reconsideration of liberalism, particularly it exposes
Habermas’s arguments on rehabilitation of the proceduralist conception of rights as
means for protection of cultural and social differences.
Keywords: authenticity, recognition, rights, human potential, autonomy,
identity.
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Методологічний плюралізм у філософсько–
правовому вченні Богдана Кістяківського
Необхідність комплексного дослідження державно–правових поглядів
Богдана Кістяківського продиктовано їх науково–практичним значенням для
формування сучасної української філософсько–правової думки.
Багато в чому це пояснюється тим, що розроблене Богданом
Кістяківським вчення було абсолютно вільне від догматизму, будувалося на
основі філософсько–правової точки зору, орієнтованої на ідеї І. Канта та
ідею вільної правової людини. Володіючи величезним науковим потенціалом,
Богдан Кістяківський займався дослідженням проблеми співвідношення
права і держави, права і моралі, права і особистості, права і закону. В
результаті його вчення носять, безумовно, актуальний характер, так як
зазначені теоретичні питання вже тривалий час перебувають в центрі уваги
правознавців та філософів права. Подібна характеристика дозволяє зробити
висновок, що звернення до теоретичної спадщини даного вченого робить
можливим не тільки розгляд оригінальних правових ідей того періоду, а й
осмислення закономірностей сучасної філософсько–правової дійсності.
Ключові слова: плюралізм, методологія, держава, неокантіанство,
ідеалізм, Б. Кістяківський, цінності, право, справедливість, «соціальний
ідеал».

Своєрідною відправною точкою в розгляді вчення
Кістяківського про право може бути твердження про
необхідність його не догматичного, а насамперед
творчого вивчення. У цьому контексті, основним
теоретичним завданням для Кістяківського полягало в
тому, щоб не тільки відтворити західні правові моделі,
а й створити таке вчення, яке об’єднало б європейські
концепції з соціально–економічними особливостями
які були на тодішній українській землі. Об’єктивно
оцінюючи соціально–політичну реальність початку
ХХ століття, філософ надихався думкою про існування
загальнолюдських цінностей. Саме це, за його власним
висловом, пояснювало звернення до концепцій Еллінека,
Менгера, Ієрінгаа, Штаммлера [10, с. 445]. Разом з тим,
дані ідеї піддаються в його вченні значної трансформації
і набувають зовсім іншого звучання. Це пояснюється
не тільки особливостями гуманістично орієнтованого
мислення Кістяківського, а й тим, що його погляди
багато в чому пов’язані зі своєрідним тлумаченням
марксизму. В цілому, марксизм постає в його вченні
як «набір методологічних передумов для соціальних
наук». У зв’язку з цим, не викликає сумніву існування
самобутнього характеру наукової позиції вченого.
Багато в чому це проявляється в тому, що з одного
боку він боровся з релятивізмом, а з іншого – визнавав
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відносну цінність окремих методів соціальних наук
самих по собі. У даному контексті, Кістяківський не
намагався відкрити один, відповідний на всі випадки
життя універсальний метод, тому акцент робився на
важливість виявлення самостійності різних областей і
рівнів людського існування і, таким чином, він ратував
за виявлення причин методологічного і гносеологічного
плюралізму у філософсько–правовому вченні [12, с. 87].
Своєрідність наукових позицій українського
вченого в значній мірі обумовлено використанням
неокантіанського уявлення про сутність концепції
множинності та плюралізму методів дослідження
соціально–правових явищ [10, с. 15]. Виходячи з цих
уявлень, саме плюралізм покликаний був відкрити
шлях до пізнання філософсько–правового буття в її
різноманітті. Кістяківський передбачає необхідність
синтезу знань про право ґрунтуючись на розробленій
Г. Зіммелем «філософії культури» і правовій концепції,
представленої Г. Еллінеком [3, с. 48]. У зв’язку з цим,
наукові пристрасті вченого можуть бути охарактеризовані
тим, що з одного боку, право в його вченні є причинно
наслідкове явище, і в цьому сенсі воно досліджується
методами соціології, подібними на методи точних
наук. З іншого боку, право, на думку вченого, потребує
телеологічного обґрунтування, як область творчої
особистості, як сфера духовної культури. Дані вчення
і дослідження Кістяківський прагнув відобразити у
визначеннях правових категорій, що становлять логічну
базу найбільш загальних уявлень про право. Саме такого
роду визнання науково методологічного різноманіття,
згідно з правилами формальної логіки можна зводити у
визначення, тобто утворювати з них поняття. Останні, на
думку вченого, презентують те, що відомо про предмет.
Інших функцій вони не мають [13, с. 290]. Звертаючи увагу
на характер досліджень Кістяківського, сучасні історики
філософії та правознавці вказують на присутність в його
підході до сутності права саме Кантівської конструкції,
що зводиться до того, що юристи все ще шукають своє
визначення права, припускаючи що їх існує безліч, але
не сумніваючись в єдності правової сутності.
Вибудовуючи подібним чином дослідницькі підходи,
вчений визнає наявність дискусійних моментів, що, на
його думку, є відмінною рисою філософії права. У зв’язку
з цим, вчений наводить думку про існування на початку
ХХ століття ідеї про правову науку як про сутність яка
складається з теорій, що взаємно виключають одна
одну. Виходячи з даних міркувань, основні питання
про сутність права вирішуються різними правниками
на основі досить широкого спектру точок зору, що
пояснює дискусійний характер міркувань про те, до
якої області явищ належить право. Цікаво, що зазначена
велика кількість взаємовиключних думок з приводу
одного і того ж явища, в концепції Кістяківського,
пояснюється тим, що не з’ясовано і не вирішене питання
про характер самої науки про право [10, с. 221]. Багато
в чому смисловий зміст цього принципу на переконання
вченого, можна пояснити формуванням права під
різними впливами, створеними сторонніми для неї
науковими течіями, що не мали прямого відношення до
її основних властивостей. Ця залежність науки права від
найрізноманітніших ідейних течій і привела до того, що в
ній накопичилася велика кількість теорій, що суперечать
одна одній [7, с. 63].

136

Гілея

Найбільш адекватним виразом змістовної сторони
такого підходу є запропонована вченим, характеристика,
що виділяє чотири напрямки в його вченні: державно–
наказовий, соціологічний, психологічний та нормативний. Пояснюючи логічне значення даної концепції,
можна зробити висновок, що науку про право доцільно
орієнтувати і на догматичну юриспруденцію, і на
соціологію, і на психологію з філософією. Подібні
судження знайшли своє відображення в методології
сучасних наук, яка визнає можливість різнобічних
визначень об’єкта дослідження права. Останнє, багато
в чому зумовило сьогоднішню актуальність проблеми
правового плюралізму, дозволивши поглядам даного
вченого не виглядати в сучасному контексті застарілими
[6, с. 47].
Особливу важливість у цьому контексті набуває
судження Кістяківського про те що, кожний окремо
взятий напрямок в дослідженні права багато в
чому, носить односторонньо обмежений характер.
Отже, орієнтування науки про право на якусь одну
спеціальну дисципліну гуманітарно–наукового знання
методологічно неправильне. В результаті, правову науку
слід орієнтувати на всю сукупність гуманітарних наук.
За змістом досліджень вченого випливає, що завдання
дослідження права в цілому здійснюється тільки при
посередництві наукового синтезу на всю цілісну систему
наукового знання. В свою чергу, сучасні дослідники
відзначають, що таке розуміння співзвучно панувало
на початку XX століття разом з тенденціями щодо
систематизації знань про право.
Звернувшись, у зв’язку з цим, до доробку українського
дослідника можна зазначити, що такого роду загальні
уявлення конкретизуються ним, ґрунтуючись на
твердженні про те, що життєво необхідною для науки
про право є поступове придбання власного шляху, для
створення чисто наукового знання. Визначаючи сутність
такого розуміння права, що виходить із існування
різних точок зору на характер самої правової науки,
важливою є проведена мислителем межа між правовими
і не правовими явищами. Необхідність такого підходу
Кістяківський пояснює тим фактом, що велика кількість
вихідних точок зору на сутність права в певній мірі
впливає на саму сутність вироблюваних правниками
суджень.
Саме в руслі цих філософсько–правових уявлень
формується його позиція щодо існування чотирьох
самостійних понять права, які багато в чому носять
суто теоретичний характер [9, с. 230]. За змістом цієї
концепції одну з визначальних позицій в дослідженні
права займає його державно–організаційний, або
державно–наказовий напрямок. Одним з яскравих
представників цього напрямку є Г. Ф. Шершеневич,
який вбачав у праві сукупність норм, виконання яких
забезпечуються, захищаються або гарантуються
державою [21, с. 103]. При такому трактуванні право є
саме те, що держава вирішує вважати таким. Подібне
судження, з точки зору Кістяківського, дає життя іншим
твердженням, відповідно до якого, існує нерозривний
зв’язок права з державою та її примусовою силою. При
цьому він уточнює, що в цьому випадку мова в державно–
наказовому підході йде не просто про взаємний вплив, а
саме про визначальний вплив держави на формування
і подальше існування права. Аналізуючи представлену
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точку зору, філософ ні в якій мірі не применшує
її теоретичного значення. Однак при всьому його
прагненні до неупередженості викладу в пропонованій
характеристиці, він демонструє підхід, відповідно до
якого позитивне право нав’язується індивіду державою
і його інститутами, в той час як держава повинна
створюватися відповідно до права, а не бути творцем
останнього [10, с. 192]. Таким чином, представляючи цю
теорію в якості одного з найбільш поширених напрямків
в дослідженні права, український вчений критикував
позитивістський підхід, який позбавляв право зв’язку з
людськими цінностями і мораллю. Хоча саме через ці дві
категорії: право і моральність передбачалося здійснення
гуманізації суспільних відносин.
Далі в сформульованої концепції плюралізму
вчений розглядає характеристику соціологічного
поняття виробленого С. А. Муромцевим, де визначальна
увага надається праву, яке здійснюється в життя.
У цьому контексті право являє собою, перш за все
сукупність здійсненних в житті правових відносин, в
яких виробляються і кристалізуються правові норми.
Подібним баченням проблеми він багато в чому був
схожий з поглядами Кістяківського який наголошував,
що в порівнянні з державно–владним визначенням,
соціологічне поняття права постає більш об’ємним в
тому сенсі, що воно включає в себе і звичаєве, і державне,
і міжнародне право в усіх його виразах.
В якості третього, найбільш поширеного в кінці XIX
століття напрямку в дослідженні права і наступного
етапу в розробленій вченим характеристиці наводиться
психологічний підхід. Визначаючи його конкретність,
важливим є звернення до поглядів Л. І. Петражицького,
який називав основним джерелом правових явищ
сукупність психічних переживань боргу або обов’язків,
які мають імперативно–атрибутивний характер. Отже,
право, представляє собою результат індивідуальної
психіки або елементів душевних переживань, пов’язаних
з правовими переживаннями. Подібне розуміння з
позиції Кістяківського має певний недолік – об’єктом
дослідження виявилося не саме право, а правова психіка.
Вказуючи на слабкі сторони цього підходу, дослідник
применшував його науково–теоретичне значення,
визнаючи необхідність його використання в правовій
науці [13, с. 198].
Своєрідним логічним завершенням проведеного Кістяківським філософсько–методологічного дослідження
права, постає характеристика його нормативного поняття.
Основний зміст права в цьому сенсі зводиться до того, що
воно являє собою сукупність норм, що визначають зовнішні
відносини людей між собою. Пояснюючи науковий зміст
даної течії в праві, дослідник вказував на існування в
науці кількох підходів до того, що являють собою норми.
Зокрема, вони, на думку вітчизняних дослідників або:
а) обмежують свободу; б) захищають груповий інтерес;
в) створюють компроміс між різними групами. У свою
чергу, сам Кістяківський дотримувався третього варіанту.
Саме в зв’язку з цим, при всьому розмаїтті визначення
права саме останнє, за твердженням нашого вченого, має
більшу пізнавальну цінність, так як воно виділяє такий
елемент в праві, що не визначається жодним з попередніх
понять права [10, с. 514].
Проаналізувавши вищевикладені підходи, український дослідник виділив два види права як елемента
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свідомості. Зокрема, продовжуючи наукові дослідження
вченого,
сучасна
філософсько–правова
думка
конкретизує подібне бачення права, по–перше, як чисто
психічне явище, тобто сукупність уявлень, вольових
спонукань і, по–друге, як сукупність норм, яким
надається надіндивідуальні значення, і які виникають в
свідомості з певними вимогами повинності та обов’язків.
До того ж посередницьку ланку, з точки зору сучасної
правової науки, складають соціально–психічні явища
[14, с. 30]. Актуальний характер поглядів Кістяківського
підтверджується дослідженнями, що вказують на те,
що саме ці два підходи мали принципове значення для
філософсько–правової початку XX століття і розкривали
сутність всіх перехідних підходів психологічно–
нормативного розуміння права [2, с. 108].
Логічним продовженням дослідницької лінії може
служити розроблена вченим своєрідна порівняльна
характеристика найбільш важливих правових концепцій
того часу. Підставою для такого роду аналізу послужило
розгляд тлумачення права в психологічному сенсі і
розробка нормативного поняття права.
Разом з тим, поряд із запропонованою теоретичною
класифікацією правових підходів, в у дослідженнях
українського вченого звертається увага на існування
технічних або практичних понять права, що обумовлює
появу його юридично–догматичного і юридично–
політичного тлумачення.
Перше, на думку дослідника, є сукупністю
правил, що вказують, як знаходити в діючих правових
нормах рішення для всіх випадків зіткнення інтересів
або зіткнення уявлень про право. Що ж стосується
юридично–політичного поняття права, то воно
подається як сукупності правил, які допомагають
знаходити і встановлювати норми для задоволення знову
виникаючих потреб або здійснення нових уявлень про
основні правові категорії [11, с. 47].
В контексті даних ідей, Б. Кістяківський вказував
на необхідність при побудові наукового поняття права,
рахуватися з його практичною функцією, тобто з його
технічними властивостями. Такого роду теоретична
вразливість
представлених
в
вищерозглянутих
характеристиках поглядів пояснюється правознавцем,
перш за все тим, що подібні підходи не охоплюють
об’єктивного права в його справжньої сутності. Виходячи
з усього вище сказаного, право може бути протиставлено
всьому, що володіє реальністю і буттям. Останнє, по
твердженням Кістяківського, науково не припустимо,
тому що відриває нормативне і логічне поняття права
від його реального розгляду. Подібні міркування
дозволили українському досліднику розділити правову
реальність на дві основні частини: раціональну (норми)
і ірраціональну (відносини). При цьому, він виходив
з того, що право завжди існує в двох формах, а саме, в
його об’єктивному і суб’єктивному проявах [8, с. 86].
Аналізуючи прогресуючі на початку XX століття
наукові погляди, вчений не заперечує психологічного
і нормативного поняття права. Так само як і не
висловлюється на користь його соціологічного або
державного тлумачення. Це може бути пояснено тим,
що використання того чи іншого підходу, на його
думку, обмежує бачення права в цілому. Виходячи з
цих уявлень Кістяківського, запорукою гармонійного
розвитку науки про право в певній мірі може служити
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обмеження панування кожної окремої наукової течії.
Таким чином, розроблені українським вченим погляди,
що стосуються правового плюралізму, не мали на меті
принизити наукове значення інших правових підходів.
За висловом Л. Р. Авдеєвої, Кістяківський вважав, що
тільки за допомогою використання всього спектра
наукових методів є можливим дослідження права.
Подібні оцінки дозволяють вказати на евристичну
цінність
плюралістичного
методу
дослідження
права, використовуваного Кістяківським, який зіграв
плідну роль у розвитку вітчизняної філософсько–
правової думки, і дав потужний поштовх подальшим
дослідженням у цій сфері. Зокрема, саме визнання
різноманіття визначень, за оцінками сучасних
дослідників, робить можливим уявлення права як
виразника загальних принципів [17, с. 29].
Таким чином, обґрунтовуючи можливість вивчення
права і з позиції детермінізму, і з нормативно–оціночної
точки зору Кістяківський вказує, на необхідність
збереження створених людством ідеалів. Подібна на
перший погляд загальна формула, за висловом його
сучасників, відкрила для нашого суспільства сутність
права як нової науки [1, с. 152].
Центральним елементом його вчення є визнання
необхідності методологічного розмаїття підходів до
дослідження правових явищ, при беззаперечному
нормативному характері права. У цьому сенсі, саме
норми права постають у дослідженнях Кістяківського
в якості основного правового елементу. Подібне
твердження знаходило відгук у поглядах багатьох
ліберальних вчених, зокрема М. І. Палієнко вважав, що в
своєму розвиненому і теоретично усвідомленому вигляді
право постає, в якості правил, норм, що виражають
ідею про належний порядок громадських зв’язків
[18, с. 6]. При цьому слід звернути увагу на наявність
в філософсько–правовій думці початку XX століття
певних методологічних розбіжностей при дослідженні
правових норм.
На думку вченого, вони здебільшого зводяться,
по–перше, до того, звідки беруться ці норми і по–
друге, в чому їх сутнісна особливість. Своє теоретичне
обґрунтування дана проблема отримала в його роботі
«Раціональне та ірраціональне в праві» [8, с. 211].
Спираючись на ряд пануючих тоді в науці положень,
дослідник звертає увагу на існування кількох точок зору,
що характеризують походження норм права. В якості
одного з характерних для правової науки того часу
підходів вченим вважається встановлення норм права
зовнішнім авторитетом, переважно державною владою.
Такого роду позиція, що аналізується Кістяківським,
знаходить своє підтвердження в поглядах висловлених
С. А. Муромцевим, що припускав, що юридичні норми
обов’язково підкріплюються авторитетом влади. В якості
продовження дослідницької лінії, вченим презентуються
правові ідеї, відповідно до яких, норми виробляються
виключно соціальними відносинами і їх розвитком.
Подібне розуміння характерне для багатьох ліберальних
дослідників, зокрема, М. І. Палієнко, виходив з того,
що право можна визначити, як сукупність своєрідних,
позитивних і об’єктивних норм чи правил належного,
що виробляються в громадському союзі і мають характер
владних зовнішніх наказів, спрямованих на регулювання
людських відносин [18, с. 31]. Погоджуючись з такою
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точкою зору, Кістяківський конкретизує її, вказуючи, що
основні джерела правової норми можуть перебувати в
етичній свідомості людини, що створює оцінки і визначає
належне і не належне, незалежно від ходу речей. Подібні
судження вченого не ставлять під сумнів співвідношення
категорій «право» і «правова норма», однак спірною
є проблема походження і сутнісних особливостей
норми права. Резюмуючи викладені положення,
вчений робить висновок, що право або складається з
норм, або отримує в них своє вираження, причому, в
повсякденному розумінні – це уявлення, є загальним
висловлюванням, що регулює правила поведінки.
Останнє є, за твердженням дослідника, результатом
розумної діяльності людини. Подібна точка зору несе
в собі чіткий відбиток переконань Р. Штаммлера, що
вказував на існуванні лише однієї єдиної ідеї, яка з
безумовною принциповістю дійсна для всякого права, –
це ідея людського спілкування [22, с. 75].
Пояснюючи
загальний
зміст
представленої
Кістяківським порівняльної характеристики, слід
зробити висновок, що нормативний характер права
дає можливість висловити типові для того чи іншого
суспільства протиріччя і способи вирішення можливих
суперечок і конфліктів. Таким чином, в представлених
поглядах
Кістяківського
в
рамках
загальної
характеристики точок зору на походження норми
права, задають тон соціологічні концепції. Свого роду
джерелом для формування подібних ідей може слугувати
постулат, вироблений Г. Еллінеком, який вважав, що чим
розвиненішим стає соціальне життя, тим густішою стає
структура правових норм [3, с. 63]. Різноманіття даного
процесу, на переконання українського мислителя, може
бути конкретизовано виходячи з поглядів ліберальних
правознавців, зокрема, з того, що право – це сукупність
норм, з одного боку, представляють, а з іншого боку
обмежують зовнішню свободу осіб у їх взаємних
відносинах [20, с. 17].
Подібні судження, що панували в науковому
середовищі, дозволили Кістяківському в якості основної
характеризуючої риси правових норм, виділити
наявність певної спільності, яка виражається в двох
відносинах. По–перше, вчений звертає увагу, на те,
що норми носять характер правила, отже, вони спільні
за змістом. В той же час, їм притаманна і зовнішня
спільність, яка, опосередкована соціальним характером
норми права. Пояснюючи логічне значення даного
судження, Кістяківський посилається на можливість
будь–якої правової норми в свідомості супроводжуватися
переконанням [10, с. 104]. Виходячи із запропонованого
вченим судження, яке свідчило про наявність певної
спільності в розумінні норми права, робиться акцент
на можливість правової норми носити мультипліційний
характер. У даному випадку науковий підхід дозволяє
говорити про право як про явище, раціональне, де
складові його норми розкривають свідомість суб’єкта.
Подібний раціоналізм, пояснюється тим, що право
складається не з тих норм, значення яких можна було
розглядати безвідносно до їх впливу на життя, сутність
правових норм не є частиною їх внутрішньої цінності.
Мислитель наводить той факт, що право складається
саме з тих норм які постійно і регулярно здійснюються в
житті, отже, подібне здійснення і є основна ознака права.
Таким чином, правові норми не тільки виробляються в
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громадському суспільстві, а спрямовані, перш за все, на
врегулювання людських відносин.
Такі уявлення Кістяківського знаходяться в руслі
ідей, запропонованих в неопозитивістських теоріях, де
правові норми, визначаються як «результат взаємодії
різних соціальних сил на конституційній основі»
[23, с. 606]. Конкретизуючи дані судження, філософ–
правознавець вказує на той факт, що правова норма як
визначення загального положення, і як встановлення
загальної повинності є раціональний продукт.
Визнаючи, що раціональне становить основну і саму
важливу характеристику норми, в якості основної
умови мислитель представляє необхідність врахувати
«складність і різноманіття цієї риси по своїй суті»
[10, с. 212]. В якості підтвердження даних висновків
правознавець посилається на багатогранність процесу
створення норми права. Характеризуючи стадії цього
процесу, а саме, «виникнення думки про необхідність
встановлення правової норми; агітація в її користь;
обговорення її бажаності», Кістяківський робить
оригінальний висновок, відповідно до якого весь
розглянутий процес створення норми права в цілому
готує підґрунтя для того, щоб передбачувана норма,
після того як вона отримає санкцію сприймалася, як
сукупності життєвих переживань [10, с. 217]. Слід
звернути увагу на те, як в філософсько–правовій
науці початку ХХ століття поряд з даною точкою зору,
існували погляди, відповідно до яких основним проявом
реального характеру правової норми служить неминуче
залучення до дії соціально–примусового апарату [5, с.
13]. Вступаючи в дискусію з такого роду судженнями,
причому, категорично не заперечуючи ролі апарату
примусу, Кістяківський закликав бачити в нормі не
тільки веління органів держави, а й вираз згоди народу.
Аналогічні думки про те, що не примус, а звернення до
свідомості людини, – головне, на що спирається правова
норма і право в цілому, відстоювали відомі правники
того часу Н. М. Коркунов, Г. Ф. Шершеневич [15, с. 68].
Таким чином, звертаючись до аналізу нормативного
характеру права, український філософ–правознавець
вбачав основу норми права виключно в підтримці
суспільства, реальних соціальних сил, воля яких служить
головною гарантією її втілення в життя. Спираючись на
наведені дослідження, норми права не тільки офіційно
обов’язкові, але і соціально обумовлені взаємодією
громадських сил для досягнення нормального процесу
виробництва та побуту в кожному суспільстві. До
того ж, обов’язковою умовою нормального правового
регулювання, на думку мислителя, покликане виступати
добровільне визнання правових норм більшістю [8, с.
219]. Дане положення, співзвучно з поглядами інших
представників дореволюційної вітчизняної юридичної
науки, які визнавали головною основою дотримання
норм права «авторитет того суспільства, в якому ці
норми діють» [20, с. 94].
Виходячи з вище сказаного, в якості основної
теоретичної задачі Кістяківський називає прагнення
ввести громадський елемент у вивчення правової норми,
за допомогою чого здійснюється спроба подолати вузько
нормативне розуміння права. Саме з цих позицій право
представлене у Кістяківського як сукупності діючих
у суспільстві та пережитих норм, що встановлюють
рівновагу між інтересами зовнішньої свободи особи та
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інтересами суспільного блага. Таким чином, сутність
розвинених Кістяківським уявлень про право полягає
в прагненні виділити з досить невизначеної сфери
знань, власну філософію права. У контексті такого
підходу особливий інтерес викликає його прагнення
до систематизації знань про право, здійснюване за
допомогою широких філософських узагальнень та
методу порівняльного аналізу.
При розробці своєї філософсько–правової концепції
Кістяківський
визнає
можливість
різнобічного
визначення права, так як іноді результати не зводяться
до єдиного поняття, тому, на його думку, науково
правомірно не одне, а кілька понять права. Розкрита
вченим проблема правового плюралізму доводить
можливість вивчення права як з нормативно–оціночної
точки зору, з утвердженням безумовного характеру
правових норм, так і з позиції детермінізму, визнання
реальної залежності права від соціальних умов.
В силу наведених міркувань, в концепції
Кістяківського представлено чотири напрямки у
вивченні права: державно–наказовий, соціологічний,
психологічний та нормативний. Вказуючи на
однобічність і обмеженість кожного окремого з цих
напрямків, і відповідаючи на питання про причини і
цілі виникнення права, вчений позначає два можливих
підходи до сутності права: загально–соціологічний
та психологічний. Відповідно до першого, право
– наслідок відносин, що виникають між окремими
особами і соціальними групами, «результат зіткнення їх
інтересів». Згідно з другим підходом, право – результат
індивідуальної психіки або тих елементів душевних
переживань, які пов’язані з правовими переживаннями.
Узагальнення даних ідей дає нам можливість зробити
визначення, відповідно до якого ліберальний учений
бачив в праві, перш за все, сукупність реалізованих
в житті правових відносин, в яких виражаються і
кристалізуються правові норми [12, с. 17]. Особливе
значення при цьому мислитель надавав тому, що вибір
дослідницької теорії визначає вибір самого поняття
права, причому виняткове значення у всіх випадках
надавалося нормі права, «покликаної забезпечувати
компроміс між різними групами. В результаті, вчений
поділяв правову реальність на дві основні частини,
раціональну (норма) та ірраціональну (відносини).
При цьому він виходив з того, що право завжди існує
в двох формах: право об’єктивне і право суб’єктивне.
Багатогранність досліджуваного явища дозволила
Кістяківському зробити висновок, відповідно до
якого неможливо створити єдине наукове поняття
права , бо таких понять кілька, при цьому не можна
відмовити вченим в прагненні мати загальну теорію
права. Кістяківський наголошує на тому, що право в
своїй основі єдине, хоча воно одночасно є і державно
організаційним, і соціологічним, і психологічним, і
нормативним явищем, при цьому, жоден юрист, на
переконання вченого не стане заперечувати того, що
право або складається з норм, або, принаймні, отримує
в них одне зі своїх виразів. Подібна характеристика в
сучасній інтерпретації вказує на норми права як на
«острівці стабільності в мінливому правовому світі»
[16, с. 3].
Існування такого роду аналогій дозволяє говорити
про науково–практичну актуальність запропонованих
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поглядів українського дослідника, що зводяться, перш
за все до прагнення вивчати теорію права виключно
з плюралістичних філософських позицій, уникаючи
догматизму в будь–яких його проявах.
Особливе значення в сучасній філософсько–правовій
думці набуває відродження вітчизняної правової та
інтелектуальної традиції кінця XIX – початку XX
століття. Основною характеристикою цієї епохи було
прагнення до утвердження в суспільстві правових засад,
які пронизують усі сфери суспільного і державного
життя. У зв’язку з цим є закономірним звернення
дослідників до правової спадщини ліберальних вчених
того періоду, серед яких ім’я і творча спадщина Богдана
Олександровича Кістяківського. Видатний громадський
діяч, правознавець зі світовим ім’ям, він є автором
кількох десятків наукових праць, що мали широкий
резонанс не тільки у вітчизняному, а й європейської
науковому середовищі.
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The Methodological Pluralism in the philosophical–legal doctrine
of Bohdan Kistiakivskyi
The necessity of a complex study of Bohdan Kistiakivskyi’s views on the state
and law is conditioned by their scientific and practical significance in shaping
contemporary Ukrainian philosophical–legal school of thoughts.
Principally, such need could be explained by a complete lack of dogmatism
within the doctrine developed by Kistiakivskyi, which was constructed on the basis
of a philosophical–legal point of view aligned with Immanuel Kant’s ideas and
ideas of the free legal state. Having a considerable scientific potential, Kistiakivskyi
investigated issues related to relations between law and a state, law and morals,
law and personality, law and the legal canon. Thus, his doctrine is implicitly topical
because legal scholars and scholars of philosophy of law have been addressing
these theoretical problems for a long time. This characteristic allows one to
conclude that appeal to Kistiakivskyi’s theoretical legacy provides the opportunity
not only to study original legal ideas of the corresponding historical period but also
to comprehend patterns of modern philosophical–legal reality.
Keywords: pluralism, methodology, state, Neo–Kantianism, idealism, Bohdan
Kistiakivskyi, values, law, justice, «social ideal».
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Порівняльний аналіз ідей етики ненасилля
Льва Толстого та Еріха Фромма у християнстві
Проведено порівняльний аналіз ідеї етики ненасилля у роботах Льва
Миколайовича Толстого та Еріха Фромма. Проаналізовані спільні ідеї

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

прогресивного розвитку суспільства у розумінні російського філософа
та представника неофройдизму. Як наслідок розглядаються соціальні,
релігієзнавчі та психологічні аспекти співіснування людей у суспільстві.
Ключові слова: Етика, насилля, християнство, непротивлення, любов.

Вчення про ненасильство є квінтесенцією творчості
російського письменника і філософа Л. М. Толстого
(1828–1910). У своїй праці «Шлях життя» він
сформулював основи вчення про ненасильство, що
призводять до висновку про те, що неприпустимо
влаштовувати життя людей насильством, так як воно
не є дійсним засобом вирішення проблем. У розумінні
Л. М. Толстого насильство збігається зі злом, воно
ототожнюється з вбивством або загрозою вбивства.
На думку Л. М. Толстого, проявляти насильство
значить підкоряти, робити те чого не хоче той, над ким
чиниться насильство. Розмірковуючи над всесвітньою
історією, він бачив у ній зміну одних форм насильства
іншими. Тому мислитель не схвалював революцію.
Л. М. Толстой вважав неспроможною аргументацію,
згідно з якою насильство може бути виправдане в тих
випадках, коли воно припиняє більше насильство. Права
на насильство не існує, його не можна виправдати і
обгрунтувати. На думку Л. М. Толстого, насильство має
бути виключено з соціального життя, так як воно не
здатне породжувати нічого крім насильства. Він вважав,
що подолати насильство можна тільки ненасильством,
так як насильство в будь–якій формі, в будь–якій якості
породжує відповідну примножену протилежну реакцію.
На насильство люди відповідають також насильством
– пригноблені піднімаються на повстання і творять
насильство. Л. М. Толстой пропонував противитися
насильству ненасильницькими методами: не брати
участі у будь якому прояві насильства. Мислитель
називав форми опору серед яких – протест, заклик до
совісті і духовного початку людини. Л. М. Толстой
пропонував шлях свідомої та публічної відмови від
насильства. Він прийшов до думки про необхідність
відродження основного принципу християнської
релігії – непротивлення злу насильством. Теза про
непротивлення злу насильством, що йде корінням в
християнське і буддійське віровчення зайняла центральне
місце в творчості Л. М. Толстого. У пошуках релігійної
ясності Толстой звернувся до праць зі систематичного
богослов’я. Тоді широко поширений катехізис
митрополита Філарета Дроздова, що до сьогоднішнього
дня є підручником православної настанови у вірі, служив
підмогою в його пошуках. Хоча Толстому насилу вдалося
узгодити свої уявлення про віру з вищезгаданими
віросповідальними принципами, але підручники з
догматики не знайшли відгуку в його душі. Між вірою
яку він відкрив для себе в життєвому досвіді і тим, що
пропонувало йому богослов’я, він бачив непереборну
розбіжність. Дослідник Нового Заповіту Генріх Вейнель
(1874–1936) вважав найважливішою заслугою Толстого
те, що він знову зробив центральним «вічне питання
життя», що корениться в душі людини будь–якого віку:
«Що випливає з усього мого життя?» Вейнель з повагою
звертає свій погляд до Толстого, який прагне отримати
відповідь на життєві питання. Наука не змогла дати
йому відповідь, не змогли і філософи. І він звернувся до
богословів своєї та інших церков, щоб знову навчитися
вірі. Але вони виявилися безсилі допомогти йому. В
першу чергу його відштовхнули не розумові роздуми, а
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той факт, що провісники віри жили «не по вірі і не вірою».
У простих віруючих з народу знайшов він нарешті
те, що шукав. У спілкуванні з ними йому відкрилося
знання. Зазначений Толстим вірний шлях до Бога – це
«повна рішучість в любові і служінні людям». Подібним
чином і Альберт Швейцер (1875–1965) визнає значення
Толстого для перевідкриття мети християнського світу
з одного боку, і з іншого боку, вважає помилковим його
ідеї. Швейцер говорить, що Толстой в полоні хибної
установки. За Швейцером, етична орієнтація будь–
якої людини позиціонується між запереченням світу і
прийняттям світу. Один полюс орієнтації він пов’язує з
Ніцше, а інший – з Шопенгауером. У той час як більшість
протестантських богословів звертали увагу на Толстого
лише з апологетичними намірами і аналізували його
роботу з біблійними текстами, Швейцер віддав належне
Толстому в своєму курсі «Від Реймаруса до Верде.
Історія досліджень життя Ісуса» від 29 липня 1908 року.
Л. М. Толстой постійно звертає свою увагу на
Христа, а не на історичного Ісуса. Сукупність текстів з
Євангелія були для Толстого незрівнянно важливішими
ніж біографічні деталі або ж історії дитинства Ісуса.
Він звертався до біографічних даних лише для того,
щоб зберегти історичність, історичну достовірність
подій, пов’язаних з Христом. На думку Толстого,
інтерпретації благовістя Ісуса Христа наповнюють
Його вчення містичним туманом. Толстой зачіпає їх
тільки побічно. Ісус втілив собою істотне для всіх людей
ставлення до світу, осмислив, освоїв і здійснив його як
основу свого життя в єдності прийняття, розуміння віри.
Узагальненням того, що озвучив Ісус, є вимога поєднати
основи всіх релігій з цілями людства в цілому. Толстой
не допускає ніякого сумніву у важливості значення
образу Христа, і це не тільки через Його вчення.
Христос безпосередньо причетний до «божественного»,
яке присутнє в кожній людині. Тому Він неминуче стає
зразком для людей.
Непротивлення злу насильством розумілося
Л. М. Толстим і його послідовниками як комплекс заходів, що нейтралізують насильство державної влади:
відмова від участі у всьому, що підтримує державну
владу. На думку Л. М. Толстого любов є необхідною
умовою людського життя і його основним законом.
Закон любові є вираженням самої сутності християнства.
Л. М. Толстой розглядає насильство в соціальному
житті пов’язуючи його з державною владою і такими її
структурами як армія, суди, в’язниці. Однак виявляється,
що подібні структури необхідні, бо вони забезпечують
соціальний порядок і безпеку життя людей. Тому певна
ступінь насильства як зовнішнього впливу і примусу до
порядку не може бути повністю виключена.
Ідея ненасильства Л. М. Толстого отримала свій
подальший розвиток в одному з напрямків західноєвропейської філософії – неофройдизмі, представником
якого є Е. Фромм. На думку Е. Фромма нездорове
задоволення потреби самореалізації реалізується за
допомогою насильства, підпорядкування інших собі.
Конструктивним шляхом задоволення цієї потреби
мислитель розглядає любов. Проявом підпорядкованості
і відсутністю цілісності він вважає авторитарну совість.
Їй мислитель протиставляє гуманістичну совість як
вираз цілісності людини, метою якої є користь. В
якості основних типів неплідних орієнтацій Е. Фромм
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розглядає експлуататорський характер. На підставі
конструктивності і деструктивності мислитель виділяє
три типи культур. У першому типі ворожість і насильство
проявляються рідко, репресивні інститути майже відсутні.
Діти виховуються в дусі дружелюбності і кооперації.
Основна ідея цього типу спільності – колективізм. У
міжособистісних відносинах переважає довіра. В цілому
в цій культурі домінує настрій комфортності. Другий
тип – НЕ деструктивне, але агресивне суспільство. Тут
немає дружелюбності. Воно пронизане агресивністю,
проте не відрізняється надмірною ворожістю. І,
нарешті, деструктивні суспільства. Вони агресивні,
мають руйнівні схильностями як всередині, так і поза
етнокультурними спільнотами. У них панують ворожість
і суперництво.
Якби багатство суспільства відповідало дійсним
потребам всіх його членів, то не було б проблеми його
розподілу. Кожен міг би взяти частину суспільного
продукту відповідно до свого бажання або потреб; при
цьому не було б необхідності в будь–якій регуляції, крім
чисто технічної сторони розподілу. Однак за винятком
примітивних товариств в людській історії аж до
теперішнього часу ніколи не існувало такого становища.
Потреби завжди перевищували сукупний суспільний
продукт, отже потрібно було відрегулювати його
розподіл, встановити, потреби якої кількості людей і яких
саме верств суспільства слід задовольнити найбільш
повно і які соціальні категорії населення повинні
задовольнятися меншим, ніж їм хотілося б. У найбільш
високорозвинених суспільствах минулого це питання
вирішували в основному за допомогою сили. Певні класи
володіли владою, що дозволяла їм привласнювати кращу
частину суспільного продукту і закріплювати за іншими
класами важчу і брудну роботу, а також меншу частку
суспільного продукту. Примус нерідко здійснювався
за допомогою громадської або релігійної традиції, що
мала настільки потужну внутрішню силу психічного
впливу в самих людях, що навіть відпадала необхідність
загрози фізичного насильства. На думку Е. Фромма
поведінка людини відповідно до потреб суспільства
визначає соціальний характер, який на відміну від різних
індивідуальних характерів людей являє собою суть
складу характеру, загальну для більшості членів даної
культури. Соціальний характер формується під впливом
соціально–економічної структури суспільства у членів
однієї культури. Е. Фромм визначає соціальний характер
як основне ядро структури характерів більшості членів
групи, яке розвивається в результаті фундаментального
досвіду і способу життя, загального для даної групи.
Завдяки соціальному характеру людина хоче робити
те, що вона повинна робити. Е. Фромм вважає, що
всі існуючі в історії типи товариств не відповідають
справжнім потребам людини. Репресивність суспільства
проявляється на думку Е. Фромма в маніпуляції
свідомістю, а також у витісненні в несвідоме небажаних
з соціальної точки зору бажань – як негативних, так
і позитивних. У зв’язку з цим Е. Фромм говорить про
«соціальне несвідоме», обумовлене дією «соціального
фільтра». У соціальний фільтр, згідно з Е. Фроммом
входять мова, логіка мислення і соціальні заборони.
Символіку несвідомого Е. Фромм пов’язує з
соціокультурно заданими внутрішньо–психічними
конфліктами. Буття ж означає причетність до існуючого.
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Е. Фромм приходить до висновку, що сучасне суспільство
орієнтоване на володіння. Одним із симптомів цього, на
його думку, є зловживання в мовній практиці дієсловом
«мати». Даний спосіб існування формується як результат
соціальної репресивності щодо людини. При установці
на володіння формується відчуття переваги над іншими
– в здатності застосовувати насильство. При установці на
буття розвивається любов як засіб єднання і солідарності.
В якості основного виду любові, що лежить в основі
всіх інших Е. Фромм виділяє братську любов маючи на
увазі під цим почуття відповідальності, турботу, повагу,
розуміння іншої людини, прагнення допомагати їй в її
житті. Братська любов – це любов до всіх людей, для неї
характерним є саме відсутність винятковості. Згідно з
Е. Фроммом «якщо я розвинув в собі здатність любити,
я буду любити своїх ближніх ... Якщо я сприймаю іншу
людину поверхово, то бачу в основному відмінності
те, що нас розділяє. Якщо ж я проникну в її суть, то
побачу нашу спільність, відчую наше братерство»
[2, с. 118]. На думку Е. Фромма відносини сучасної
людини з побратимами набули характеру відчуженості
і ворожості. Сучасна індустріальна культура породила
ринковий тип соціального характеру, якому притаманне
спотворене почуття любові. У сучасному суспільстві
де превалює прагматична орієнтація і де матеріальний
успіх представляє основну цінність, любовні людські
відносини також слідують законам ринку. Основна
мета ринкового характеру – продаж і обмін. Людина
продає не тільки товари, вона продає саму себе і
відчуває себе товаром. З розвитком ринкових відносин
згідно з Е. Фроммом конкретні зв’язки одного індивіда
з іншим втратили людський сенс, отримали характер
маніпуляцій. Реалізація екзистенціальних потреб на
думку Е. Фромма можлива в новому типі культури, що
досягається шляхом трансформації в гуманістичний
індустриалізм,
при
якому
соціальний
устрій
підпорядкований цілям розвитку здатності людини
любити, причому любити безкорисливо. Гуманізація
сучасного суспільства неможлива без становлення в
ньому принципу ненасильства. Е. Фромм справедливо
вважав насильство ознакою нездорового суспільства,
ототожнюючи насильство з відносинами переваги,
ворожості, агресії. Насильство деструктивно, так як
передбачає експлуатацію, маніпуляції, воно пов’язане з
прагненням володіти. Насильство в розумінні Е. Фромма
базується на почутті безсилля по відношенню до Бога,
природи і суспільства. Це відношення підпорядкування
стає основою для формування садомазохістської
особистості. Сучасне суспільство впливає на людину
одночасно в двох напрямках: людина стає незалежною,
впевненою в собі індивідуальністю, але самотньою
і ізольованою. Насильство створює навколо себе
безособистісний псевдолюдський світ. Якщо ця мета не
досягнута, то насильство втрачає свій соціальний зміст.
В цілому насильство відчужує людей одне від одного.
Справжньому єднанню сприяє ненасильство, тому
воно є конструктивним. Тут відкривається абсолютно
несподівана можливість протидії деструктивному
насильству за допомогою масового здійснення принципу
позитивної самореалізації. Цей принцип відкриває перед
людиною можливість внести свій внесок у формування
цивілізації. За допомогою такого роду самореалізації
людина приєднує себе до свого роду вічності.
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Таким чином, розглянувши ідею ненасильства яка
розвивається в творчості Е. Фромма і Л. М. Толстого, що
належать до різних культур – західної і російської – можна
зробити наступні висновки. У кожного з цих мислителів
існує своя точка зору на ненасильство. Л. М. Толстой
розглядає ненасильство в контексті соціального життя,
а Е. Фромм – як основу, що визначає тип культури.
Ненасильство
протиставляється
насильству
яке
Л. М. Толстой вважає неприпустимим, а Е. Фромм пов’язує
його посилення з ринковим типом культури. Обидва
мислителі вважають ненасильство способом набуття
єдності людей. На думку Л. М. Толстого ненасильство
передбачає співпрацю, з точки зору Е. Фромма –
дружелюбність і кооперацію. Передумови вчення про
ненасильство ці мислителі знаходять в світоглядних
засадах таких східних релігій, як даосизм і буддизм.
Для російської культури ідеї ненасильства кореняться
в християнстві. Головним проявом ненасильства і його
основним принципом мислителі вважають любов.
Однак Е. Фромм відрізняє спотворені форми любові
від справжньої любові – безкорисливої. Л. М. Толстой і
Е. Фромм сходяться в тому, що ненасильство є необхідним
в людському житті і сприяє її гуманізації.
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Comparative analysis of non–violence ideas of ethics by Leo Tolstoy
and Erich Fromm in Christianity
This article is devoted to the comparative analysis of the ethics of non–violence
ideas in the works of Leo Tolstoy and Erich Fromm. The ideas of the progressive
development of society in understanding the Russian philosopher and representative
of neo–Freudianism were analyzed. As a consequence, the social, religious studies,
and psychological aspects of human coexistence in society are being examined.
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Секуляризуючий вимір української літератури
у рецепції Г. Костельника
Аналізуються особливості рецепції Г. Костельником тих аспектів
української художньої літератури, які розглядалися як такі, що несуть
загрозу християнській релігії (зокрема творчості Т. Шевченка, І. Франка,
В. Винниченка, П. Тичини). Підхід Костельника порівнюється з підходом
інших греко–католицьких інтелектуалів та ієрархів. Шевченка Костельник
фактично викреслює із переліку осіб, чия творчість спрямована на
розгортання процесу секуляризації. Окремі проблемні моменти Шевченкової
творчості, на думку Костельника, були спричинені надмірною емоційністю
поета. Натомість у випадку Франка, Винниченка та Тичини Костельник
бачить свідоме вираження за допомогою засобів художньої літератори
матеріалістичних, раціоналістичних і атеїстичних світоглядних переконань.
Попри принципово полемічний характер сприйняття творчості згаданих
авторів, Костельник демонстрував розуміння їхнього місця у процесі
модерного націобудування. У цьому питанні підхід Костельника був схожий
на підхід митрополита Андрея Шептицького. В цілому підхід до тогочасної
літератори відображає два способи реагування на процес секуляризації –
«еластичний» (який полягав у намаганнях максимально пристосуватися
до складності цього процесу) і ригористично консервативний. Костельник
безперечно представляв перший спосіб реагування.
Ключові слова: Гавриїл Костельник, УГКЦ, секуляризація.

Упродовж кінця XIX – першої половини XX століття
художня література залишалася важливим індикатором,
а також чинником світоглядних змін. Чималу роль
вона відігравала і в релігійній площині, у тому числі
у вимірі протистояння стратегій секуляризації і
контрсекуляризації. В Україні така ситуація спостерігалася і в «православній» Наддніпрянщині, і в
«католицькій» Галичині. Особливістю останньої було
те, що літературно–критична дискусія щодо дражливих
із християнської точки зору питань там не припинилася і
в міжвоєнний час. Попри всю свою суперечність, імперії
Габсбургів та Романових діяли у традиційній парадигмі
християнської держави, покликаної протистояти
поширенню думок, які підривають віру і мораль. У
Росії/СРСР зі встановленням більшовицького режиму
виник діаметрально протилежний стан речей – держава
взяла на себе функцію боротьби з релігією. Натомість
у міжвоєнній Польщі з’явилися умови для досить
вільного конкурентного протистояння релігії та ідей,
які становили їй виклик. У цьому контексті виникло
оригінальне явище католицької літератури та, передусім,
літературної критики.
Католицький літературний феномен Галичини
міжвоєнного часу уже ставав предметом академічного
вивчення. Насамперед – на ниві літературознавства.
Найбільш комплексно до нього підійшла М. Комариця
– автор монографії «Українська «католицька критика»:
феномен 20–30–х рр. XX ст.». Також це явище
аналізувалося у розвідках О. Багана, Н. Вівчарик,
Я. Грицьков’яна, В. Микитюка, Т. Салиги та інших.
Однак воно залишається цікавим із точки зору не лише
літературознавства, але й релігієзнавчих студій, зокрема
досліджень різних аспектів процесу секуляризації.
У цій статті ми сконцентруємося на одному з
представників української католицької критики –
Гавриїлі Костельнику. Постать Костельника особливо
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цікава своєю контраверсійністю, у тому числі щодо
процесу секуляризації. Дослідник ідейно–теоретичних
та ментальних витоків десакралізації і палкий апологет,
Костельник урешті–решт сам став жертвою складних
світоглядних трансформацій свого часу. Він є цікавим
не лише як діагност секуляризації, але й як її продукт,
що суттєво вирізнявся серед загалу греко–католицького
духовенства. Тому метою нашої статті стане вивчення
особливостей рецепції Г. Костельником секуляризуючих
вимірів української літератури у ширшому контексті
реакції на ці вимірі греко–католицьких інтелектуалів та
ієрархів.
Передусім нанесемо кілька штрихів загальної картини
колізій, які виникали при сприйнятті духовенством
унійної Церкви тогочасної української літератури. Так,
на межі XIX і XX ст. церковне середовище неоднозначно
поставилось до постаті Т. Шевченка. З одного боку,
попри суперечливі з католицької точки зору мотиви
Шевченкової творчості, частина кліру погодилася на
поширення культу наддніпрянського поета. З іншого
боку, не бракувало критичних голосів. Ситуація
ускладнювалася політичними репліками з боку поляків
та москвофілів. Як заявляє М. Комариця, «Звинувачення
поета в безбожництві були зумовлені як щирими
сумнівами деяких українських католицьких діячів, які
«в добрій вірі» вважали Шевченка джерелом всякого зла,
так і політичними спекуляціями» [2].
Дуже проблемною з християнської точки зору
постаттю залишався І. Франко. У листі Андрею
Шептицькому від 16 листопада 1926 р. екзарх українців
США єпископ Костянтин Богачевський скаржився на
поширення Франкового культу і розповідав про свої
спроби, використовуючи своє церковне становище,
протистояти цьому культу. Для Богачевського було
чимось самоочевидним, що Франко – «атеїст», і
проти його культу необхідно боротися [6, с. 785–786].
Митрополит демонстрував більш гнучкий підхід. «Якби
І. Франко був того роду письменником, що атеїзм,
матеріалізм і раціоналізм становили б головне поле
його творчості, тоді, безумовно, ми явно заборонили б
брати участь в його культі не тільки духовенству, але і
всім вірним, бо, шануючи його пам’ять, висказували
б вірні признання його безбожному світоглядові і
пропагували б той світогляд. Але в творчості І. Франка
атеїзм і матеріалізм займає тільки незначне, спорадниче
місце, а головне місце займають посередньо чи
безпосередньо національні і патріотичні теми. Ще до
того так є, що Франко не був глибоким мислителем, а
радше енциклопедистом, і ті місця, де він розвиває
свій атеїзм і матеріалізм, мають тільки марну силу. Зате
національні і патріотичні теми умів він опрацювати
сильніше і вартісніше, так що солідна критика вже в тій
справі начисту, що І. Франко остане в будучності лише
як поет націоналіст–патріот» [6, с. 791]. Протистояння
культові Франка для Шептицького було водночас
протистоянням потужному суспільно–політичному
процесу, а вдаватися до такого протистояння здавалося
нерозумним. Тому Шептицький відстоював іншу
тактику – розділити дійсно шкідливі погляди Франка
(які духовенство має критикувати) і його значення в
модерному націотворенні. Замість прямолінійної логіки
принципового протистояння Шептицький обирає гнучке
«пастирське благорозуміє» [6, с. 792].
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Костельник, як і Шептицький, був прихильником
гнучкого, еластичного реагування на принесені
літературним процесом виклики, хоч ця еластичність
ускладнювалася полемічною вдачею мислителя.
Першою серйозною роботою Костельника щодо проблемних питань української літератури стала видана
1910 року брошура «Шевченко з релігійно–етичного
становища». Вона суттєво відрізняється від пізніших
літературно–критичних публікацій Костельника рівнем
поміркованості. Це дещо дивує, адже, з огляду на
еволюцію Костельника від ортодоксальних позицій
в юності до модернізму у зрілому віці, можна було
сподіватися, що рання праця характеризуватиметься
ригоризмом, натомість пізніші – гнучкістю. Одначе у
випадку оцінки молодим Костельником Шевченка і
більш зрілим Франка ситуація діаметрально протилежна.
Суперечливість Шевченка з християнської точки
зору Костельник пояснює, відштовхуючись від своїх
естетичних переконань. Згідно з Костельником, «кожен
поет вже по своїй природі релігійний», оскільки сама
поезія є «захватом душі під впливом прикмет Абсолюту,
яким є Бог» – «душа поета не вдовольняється щоденними
обставинами і їх поліпшуванням, але завше шукає
основної тайни життя – Абсолюту» [4, с. 7]. Шевченко у
цьому відношенні був дійсно поетом. Пізніше, аналізуючи
творчість І. Франка, Костельник звинувачуватиме його
у відсутності справжньої, вродженої поетичності,
протиставляючи йому Шевченка як «дійсного
генія», носія «глибокого інтуїтивного таланту» [3,
с. 77]. Костельник намагався виправдати епізодичні
антиклерикальні моменти Шевченкової творчості,
вказуючи на притаманну поетові диспропорцію розуму
та «серця»: «Серце в нього з натури сильне, а розвинене
якнайширше. (...) Та – на жаль – розум у Шевченка не
мав нагоди розвинутися так високо, щоб міг держати в
рівновазі його велике серце. Звідси, власне, у Шевченка
походять всі супротивності–роздвоєння» [4, с. 6].
Спираючись на цю думку, Костельник висував наступну
тезу: «Шевченко і Бога понимав серцем, чим розумом.
Тож, шукаючи Бога, шукав Його серцем, значиться
хотів, щоби Бог – вічна справедливість, повне добро
було здійснене на землі. Але як того не знаходить, то
говорить, що Бога не знаходить. Та всі ці вискази – се
тільки пластичні, поетичні образи» [4, с. 10].
Певну поблажливість з огляду на естетичні
міркування Костельник демонстрував і відносно П. Тичини. У випадку ж Франка він був категоричним.
Для Костельника Франко – це «раціоналіст, атеїст,
матеріаліст», «не тільки приклонник свого світогляду,
але заразом завзятий пропаґатор, популяризатор»
[3, с. 70]. Заангажованість Франка до пропаганди
раціоналістичних і матеріалістичних ідей, на думку
Костельника, негативно позначалася на його творчості.
Поезія, що ставилась на службу цій пропаганді, не була
поезією у властивому сенсі: «Ні краплі поезії в тому.
Партійна програма, а не поезія» [3, с. 54].
Вражає однобічність, із якою Костельник оцінював
Франка, відмова ретельніше проаналізувати його
світоглядний розвиток. Те, що Франкові значною
мірою вдалося подолати захоплення раціоналізмом,
позитивізмом та окремими соціалістичними ідеями,
Костельник ігнорує. Елементарна терпимість стосовно
поета демонструється в рамках загального врахування
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національної ваги нелояльних до Церкви інтелектуалів:
«Вони атеїсти, натуралісти, революціонери, соціалісти,
а все ж таки українські патріоти» [3, с. 37]. Одначе
детальніше підійти до складності Франкових поглядів
Костельник відмовляється. Така поведінка пасувала б
консервативній частині духовенства на кшталт згаданого
Костянтина Богачевського або єпископів Станіславської
та Перемиської єпархій Григорія Хомишина та Йосафата
Коциловського, котрі підходили до протидії «культу
Франка» дуже ригористично, в тому числі забороняючи
священикам своїх єпархій відправляти у наміренні
Франка публічні заупокійні богослужіння. Натомість у
випадку Костельника, який поступово еволюціонував у
бік католицького модернізму, вона виглядає дивно.
Тут, щоправда, можна зауважити, що збірник
«Ламання душ», який об’єднав розвідки по Франкові,
Тичині та Винниченку, був виданий 1923 року, а еволюція
Костельника у напрямку католицького модернізму стала
особливо стрімкою після 1925 року, тобто «Ламання
душ» писав ще «відносно ортодоксальний» Костельник.
Одначе дослідник Костельникової творчості Олег
Гірник резонно наголошує на наступному парадоксі:
навіть перед смертю (тобто у виразно модерністський
період творчості) Костельник звинувачував Франка у
«всіх можливих ізмах» [1, с. 589].
Підхід Костельника до Винниченка цікавий тим,
що, маючи справу з прозаїком, критик сконцентрувався
насамперед на його значимих у контексті секуляризації
ідеях, а не на речах естетичного характеру. Винниченко
для Костельника – зразковий пропагандист атеїзму. Сам
процес поширення атеїстичного світогляду Костельник
розуміє наступним чином: «Філософи видумали
новітній атеїзм – виспеціалізували його теорію. (...) За
філософами йдуть балетристичні письменники, які
конкретизують атеїстичну ідеологію, філософічній
теорії дотворюють тіло, і щойно вони виявляють
властивий зміст атеїзму. А сей атеїзм страшний! Він
веде до повного заперечення людськості, до нігілізму»
[3, с. 5]. Аналізуючи Винниченкову «Чесність з собою»,
критик зазначає, що це «не є дієвий (драматичний), але
ідеологічний роман» [3, с. 7].
Утім, Винниченко для Костельника є не просто
ретранслятором базових атеїстичних засад, але й
своєрідною лабораторією експериментів з послідовним
запереченням Бога і об’єктивної моралі. Костельник
виділяв два типи тогочасних атеїстів. До першого
типу належать ті, що «боронять гуманність, культуру,
традицію» і не дозволяють вивести з атеїстичних
засад практичних висновків, виправдовуючи цю
свою непослідовність тим, що перехід до практичних
висновків вів би до «руїни людства» [3, с. 10]. Винниченко
належить до другого типу. Він є більш послідовним, але
ця послідовність має катастрофічні наслідки.
Представники першого типу, як було щойно сказано,
за інерцією слідують окремим нормам, породженим
християнською культурою. Але, не маючи закоріненості
у трансцендентному, ці норми виглядають фальшиво.
На цей фальш реагують представники другої групи,
прикладом чого є ідеї Винниченка. «Нова мораль»,
яку пропонує останній, є «протестом проти вбивчої
«культури» новочасного атеїзму» [3, с. 14]. Цей протест,
намагання бути «чесним з собою», веде до ще більшої
кризи. Порівнюючи ідеї Винниченка та Михайла
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Павлика, Костельник пише про «велику різницю між
щаблем Павлика і Винниченка»: «Павлик ще не зірвав з
цілою культурою, яку витворила «душа». Він ограничує
«нову мораль» тільки на сферу «вільної любові»»
[3, с. 21]. Винниченко ж намагається піти ще далі,
витворити послідовно нігілістичний світогляд. Однак і
сам Винниченко ще зберігає мінімальну інерцію того,
що можна назвати повноцінним життям. Костельник
говорить, що за Винниченком існує ще один обрій
розгортання нігілізму: «У Винниченка ще є буйне життя,
вправді тільки звірине, але є. Останній щабель у «новій
моралі» се анемія життєвих сил, impotentia phychica.
Коли чоловік живе після повної сваволі «нової моралі»,
коли позволяє собі все, чого тільки забажає, то всі сили
затуплюються, все стає млявим, яловим – все завмирає»
[3, с. 21–22].
Коротко розглянувши особливості сприйняття
Костельником секуляризуючих вимірів української
літератури, проаналізуємо їх під декількома кутами
зору. Найперше питання, яке нас цікавить, – місце
Костельника в системі поділів тогочасного греко–
католицького духовенства. Важливі спостереження
з цього приводу наводить Ігор Медвідь. Вивчаючи
ставлення духовенства до Франка, дослідник зауважив,
що лінія поділу між критичною підтримкою його культу
та його (цього культу) принциповим запереченням
значною мірою збігається з поділом на окциденталістів
( = консерваторів) та орієнталістів ( = прихильників
активнішої участі Церкви у процесі національної
модернізації). Однак Костельник, хоч і належав до
табору орієнталістів, за критерієм ставлення до Франка
був ближчим до окциденталістів [5, с. 99]. Цей «вивих»
є одним із прикладів того, що поділ на орієнталістів та
окциденталістів не завжди на всі сто відсотків збігається
з поділом за іншими критеріями (приміром, у другій пол.
20–х років, в розпал полеміки між першими та другими,
було підняте питання про місце в інтелектуальній
культурі УГКЦ філософії і теології Томи Аквінського;
Костельник у цей час зарекомендував себе різким
антитомістом, натомість близький до Шептицького
Йосип Сліпий був затятим апологетом Томи і схоластики
у цілому). Слід брати до уваги, що попри всю свою
різкість підхід Костельника у дечому був м’якшим, ніж
підхід консерваторів–окциденталістів. Показово, що
Шептицький наприкінці згадуваного листа рекомендує
єпископу Богачевському Костельникову розвідку
про Франка [6, с. 793], тобто протиставляє позицію
Костельника позиції консерваторів. Нарешті, слід брати
до уваги особливості вдачі Костельника: його надмірну
полемічність, бажання самовиразитися, вступаючи
у конфлікти і маніфестуючи свою оригінальну
позицію. Врахування цих моментів проливає значне
світло на динаміку його інтелектуального розвитку.
Цілком можливо, що саме полемічність Костельника
не дозволила йому в міру розвитку модерністських
переконань стати більш лояльним до того ж Франка.
Що стосується об’єктивної ваги Костельникових
міркувань, то тут слід відзначити два моменти. Перший
момент – це вузол, у який Костельник зав’язує проблему
атеїзму і власні естетичні міркування. Цей момент є
досить проблемним і потребує вивчення з урахуванням
усієї повноти Костельникових поглядів на психологічні
аспекти секуляризації. Другий момент стосується цінних

145

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Випуск 129

зауважень Костельника щодо різних обріїв утвердження
нігілізму (на основі аналізу творчості Винниченка).
Сьогоднішня антропологічна криза змушує серйозніше
поставитись до Костельниковим пророкувань про прихід
доби impotentia phychica.
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Laicising aspect in Ukrainian literature by H. Kostelnyk
The article analyses distinguished features of the manner H. Kostelnyk
perceived the aspects of Ukrainian literature which at the end of XIX – at the
beginning of XX century were deemed as those which threatened Christian
religion (in works by T. Shevchenko, I. Franko, V. Vynnychenko, P. Tychyna). The
approach of Kostelnyk is compared with the approach of other Greek–Catholic
intellectual and hierarchs. Kostelnyk virtually crossed out Shevchenko from
the list of persons whose works were directed to development of secularization.
According to Kostelnyk, certain troublesome aspects in the works of Shevchenko
were caused by excessive emotional intensity of the poet. Kostelnyk considers that
by contrast, Franko, Vynnychenko and Tychyna showed conscientious expression
of materialistic, rational and atheistic beliefs using means of literature. Although
he perceived the works of the said authors in polemical way, Kostelnyk showed
understanding of their role in the process of modern nation rising. As for this matter
the approach of Kostelnyk was similar to the one of Metropolitan Archbishop Andriy
Sheptytsky. In general, approach to the literature of that period reflects two ways
to react to process of secularization – «resilient» (which meant efforts to adapt to
compound nature of such process) and rigoristic and conservative one. Apparently,
Kostelnyk represented the first type of reaction.
Keywords: Gabriel Kostesnnik, UGCC, secularization.
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Трансформація соціокультурних
цінностей і знання в просторі глобалізації
Досліджується проблема сучасного соціокультурного простору, який
є визначальним для реалізації поставлених суспільних та індивідуальних
завдань. Зазначається, що сьогодні соціальні системи на всіх рівнях стають
все більш відкритими для переливів капіталу, технологій, людських ресурсів,
культурних моделей, наукових і політичних ідей, що приводить до швидких,
радикальних і непередбачуваних наслідків, і, в результаті, до нової якості
життя. Автор підкреслює, що глобальний світ з його викликами вимагає
нової культури мислення, що прискорить входження в систему сучасної
соціальної і культурної реальності в її складності і непередбачуваності.
Ключові слова: мислення, культура, сучасність, соціальний, глобалізація,
інститут, смисл, цінності.

Розвиток цивілізації насамперед обумовлений
рівнем розвитку мислення людини, завдяки якому вона
думає, переживає, творить моделі розвитку, ідеї і теорії.
Переглядаючи усталені норми, правила та істини життя,
людина вибирає найбільш актуальні, близькі собі, а
всі інші потребують перегляду й переосмислення. У
цьому сенсі сучасна соціально–філософська думка та
гуманітарне знання в цілому стають атрибутом наукового
пізнання і мислення взагалі, оскільки оперують такими
вічними поняттями, як «життя», «дух», «цивілізація»,
«культура», «епоха», «глобалізація», «діяльність»,
«свобода», «цінність», «особистість» тощо. Наявність
категоріально–понятійного пізнання свідчить про
нову якість і параметри існування людини. Аналіз
безпосередніх умов існування людини в сучасному
соціальному просторі й часі, які визначають напрями
подальшого поступу та сенс її життя, визначаються
розумінням сучасності.
Проблема «сучасності» розглядається у філософії
з епохи Нового часу, концептуалізуючись в поняття
«модерніті», «цивілізації», «третьої хвилі», епохи
«пост–» тощо. Теоретичне обґрунтування нової епохи
здійснили філософи французького Просвітництва. В
подальшому акцент на відмінності теперішнього від
минулого в різних філософських акцентах здійснювали
Е. Гуссерль, Й. Шумпетер, М. Гайдеггер, К. Ясперс,
Т. Адорно, М. Горкгаймер, Е. Гідденс, Ю. Габермас та
ін. Серед вітчизняних дослідників вказаної проблеми
потрібно виділити розвідки С. Пролеєва, А. Сакун,
Є. Бистрицького, В. Кременя та ін.
Невирішені раніше частини загальної проблеми.
Незважаючи на ряд теоретичних досягнень в області
оцінки сучасності в економічній, культурологічній,
соціально–філософській та інших сферах аналізу,
потребують більш детального розгляду результати
глобалізаційних змін, які визначають нашу епоху і місце
в ній людини.
Мета статті полягає у визначенні основних
характеристик сучасного соціокультурного простору під
впливом глобалізації, в якому відбувається продуктивна
діяльність людини – виробнича, культурна, креативна.
Кожна пізнавальна дія – це певний «спалах
свідомості», спрямований на пізнання Універсуму,
тобто всього того, що є, яке постає цілісним об’єктом.
У соціальній теорії аналогом Універсуму є соціальне
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життя, взаємопов’язане з усіма сферами людського
існування. В процесі соціальної історії людина
перетворила умови свого існування на соціально–
культурну онтологію, трансформувала життя на
планеті в комфортний побут сучасної цивілізації. Вона
заклала в практично освоєному світі «коло буття»,
інтерпретоване правилами культури мислення. Творчо
реконструйований світ стає середовищем існування
людини, реальністю, в якій ціннісно орієнтований
ландшафт і складає «специфічний Універсум» з властивою йому смисловою поліфонією [7].
В його пізнанні філософію цікавить не конкретна
економічна чи виробнича практика, а сукупність усього
сущого, тобто соціуму в цілому. Отже, у кожному
соціоекономічному, політичному й культурному об’єкті
та суб’єкті є те, що відрізняє їх від інших феноменів і
одночасно поєднує з ними. Прагнення соціогуманітарної
науки розглядати соціум як ціле пов’язане з тим, що все
існуюче, світ конкретних соціокультурних явищ існує в
контексті загального економічного буття, яке перебуває
в постійному розвитку. Тому суспільство (об’єкт) завжди
постає чимось не завершеним, своєрідним першим
планом, який доповнюється цілісністю світового
господарства й культури, тобто Універсуму.
В пошуках цілісності світу сучасна наукова думка
надає йому завершеності. У цьому аспекті на перше місце
ставиться завдання виявити основні властивості соціуму
як загального цілого, його найбільш повні характерні
ознаки. Перехід світу зі стану цілого (сукупності держав
і народів) у стан цілісності (загального взаємозв’язку
та взаємозалежності), коли жодне з помітних явищ не
має ізольованого характеру, обумовив нову просторову
конфігурацію людства. Від площинної (геометричної)
побудови світ перейшов до об’ємної, складної
багатоступеневої структури, яка може бути адекватно
описана за допомогою виділеної множини соціальних
просторів. У науковому плані це дозволяє виокремити
окремі потоки, що складають світовий суспільний
рух, розглянути їхню взаємодію в процесі розгортання
людської історії, з позицій нового знання та досвіду
порушити питання про причини розвитку соціального
світу. Нині ця ситуація обумовлена прискоренням
трансформацій соціальних структур, колізії між
минулим і майбутнім, а інформаційно–технологічна
«дематеріалізація» багатьох аспектів предметно–
чуттєвої сфери призводить до проблематизації людського
життя, його нестабільності та вразливості, формування
розуміння тимчасовості, маргінальності суспільного
існування. Тож «на перший план сучасності висувається
в глобальному масштабі проблема перехідних процесів.
І визначається ця глобальність не просто зламом
тисячоліть, а трансформацією типів цивілізацій,
рангів культури та самого історичного буття, яка його
супроводить» [7, с. 200].
Основним критерієм виокремлення кожного
соціального простору є діяльність в її різновидах,
включена в систему планетарних суспільних відносин.
До сформованих соціальних просторів належать
політичний, правовий, технологічний, економічний,
екологічний, етнічний, інформаційний, культурний,
освітній, фінансовий. Їхнє оформлення відбувалося
разом з розвитком людського суспільства, і вони з різною
інтенсивністю здійснювали та здійснюють вплив на
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розвиток процесів у світі. Ці простори перетинаються,
завжди взаємопов’язані, але в той же час кожний з
них має свою специфіку. Нині на авансцену світової
історії вийшло глобальне суспільство, створивши
соціальний простір, у якому домінантною тенденцією
є цивілізаційний вектор, а головним результатом стало
глобальне суспільство. Перед нами особливе явище
– глобалізація, яка стала визначальною у формуванні
основних світоглядних орієнтацій нашого буття.
Це обумовлено тим, що її «культурно–духовний
(ідеологічний) аспект, поряд з економічним, має не
менш важливе, а можливо й основне, значення. Адже,
в кінцевому рахунку, дух, ідея, продуктивне мислення
визначають буття, а не навпаки» [10, с. 295]. В силу чого
глобалізація і постає детермінантом нашої епохи.
Глобалізація стала якісно новим етапом розвитку
західної цивілізації, котра розгорталась у нових
умовах «об’єднання Ойкумени» у єдине ціле.
Сутність трансформацій, що відбуваються, полягає
в
безпрецедентному
збільшенні
проникливості
національно–державних кордонів у глобальному
масштабі, що веде до «широкомасштабного розосередження власності, багатства, знань, науки, інформації,
технологій, отже, дифузії, і перерозподілу відносної
геополітичної могутності й енергії між державами
та регіонами… Це процеси, які ставлять під сумнів
загальноприйняті правила гри, а на соціокультурні
цінності, стереотипи поведінки тощо діє ерозія, що
практично зводить до нуля можливість контролю над
подіями, які відбуваються у світі, з якого–небудь одного
центру. Фактично ми маємо справу зі зникненням із
світової геоекономічної та геополітичної авансцени
самого феномену наддержавності в традиційному її
розумінні» [3, с. 5], – зазначає К. Гаджієв.
Отже, іде процес «розмивання» єдиної лінії світової
спільноти, через це великого значення набувають
різні центри сили, і самостійні, і взаємопов’язані,
котрі взаємно конкурують. Одночасно розгортаються
також процеси роздвоєння та гібридизації інших
сфер суспільного життя. Так, поряд із тенденцією до
нівелювання етнонаціональних, релігійних, культурних
ареалів зберігаються національні культури, які
продовжують розвиватися відповідно до мінливих
реальностей. Одночасно розповсюдження «масової
культури» («мас–культури») поступово призводить до
втрати національними культурами своєї ідентичності. У
результаті динамічних технологічних змін відбуваються
соціокультурні зміни, пов’язані з «принципово іншим
рівнем суб’єктивації соціальних процесів, що привело
до демасифікації, індивідуалізації, трансформації
характеру споживання та його мотивації» [6, с. 112].
Отже, фактично виникла нова соціокультурна реальність.
Важливим фактором процесів глобалізації як сутності
сучасного соціального простору є розповсюдження
відкритості сучасних політичних і соціальних інститутів
по всьому світу. Соціальні системи на всіх рівнях
виявляють все більшу відкритість. Їх межі втрачають
охоронні функції, стають все більш проникливими для
«переливів» капіталу, технологій, продукції, людських
ресурсів, культурних моделей і практик, незалежно від їх
корисності або небезпеки для реципієнтів. На противагу
фактору стабільності, характерному для початкового
етапу становлення сучасних суспільств, сьогодні
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неусталеність соціуму досягла таких меж, що навіть
незначні впливи приводять до швидких, радикальних і
непередбачуваних наслідків.
Розглядаючи феномен глобалізації, Е. Гідденс
указує, що з метою його адекватного розуміння ідея
«суспільства», яка означає цілісну соціальну систему,
повинна бути замінена в соціофілософських міркуваннях
іншою теоретичною перспективою, яка показує
організацію життя в просторі й часі. Отже, проблема
просторово–часової дистанції постає ключовою для
розуміння не лише сучасності, а і її глобалізації. У
нашу епоху рівень просторово–часової дистанції значно
вищий, ніж у будь–який попередній період, завдяки чому
відносини між локальними й глобальними соціальними
формами та подіями стають «розтягнутими».
Глобалізація безпосередньо пов’язана з цим процесом
«розтягування» простору й часу. Соціальні відносини,
котрі раніше були вбудовані в локальні події та контексти,
виокремлюються з них і організовуються по всьому
діапазону простору й часу. Процес дистанціювання
простору й часу утворює передумови для інтенсифікації
соціальних відносин у світі. Загалом глобалізацію
Е. Гідденс уважає перенесенням інституціональних
вимірів, характерних для західної сучасності, на інші
регіони світу. Тому вона включає в себе чотири головних
виміри: «світову ринкову капіталістичну економіку,
систему національних держав, світовий військовий
порядок і міжнародний розподіл праці» [4, с. 101].
Саме ці виміри утворюють феномен глобалізації, який
дозволяє говорити про єдиний для всього світу новий
якісний стан, котрий і є сучасною соціальністю.
Потрібно враховувати й такі характерні для сучасного
світу явища, як полікультурність, поліетнічність,
багатоскладність суспільства, країн, націй, що стали
визначальними факторами життя багатьох соціумів і
регіонів. У результаті сучасну світову спільноту за своїми
структурними, організаційними та функціональними
параметрами можна уявити як складну багаторівневу
надсистему, що складається з множини взаємопов’язаних,
взаємозалежних підсистем, які співпрацюють і в той же
час конкурують і конфліктують між собою (національні
держави, міждержавні й недержавні організації,
багатонаціональні
корпорації
тощо).
Причому
кожна з цих систем має «свої закономірності, логіку
функціонування та розвитку, власні правила гри» [3, с.
6]. Це свідчить про нову якість всіх аспектів соціального
й культурного життя.
Специфіку такому стану речей надають сучасні
інформаційні технології, що сприяють безпрецедентному
прискоренню часу, розширенню соціального простору,
сутнісній перевазі динаміки над статикою, які в
сукупності посилюють нестійкість і нерівноважність
у масштабах усього світу. Таку ситуацію називають
«турбуленцією», або «турбулентним станом», для якого
характерні «велика складність, високий динамізм,
прискорення темпів змін» [11, с. 6]. Можна вважати,
що феномени, процеси й тенденції, породжені
інформаційно–телекомунікаційною революцією, нині
досягли стану турбуленції або точки біфуркації, котра
в яскраво вираженій формі проявила себе в найбільш
відчутних сферах життя людей – економіці, політиці,
соціумі й культурі. Власне, це й складає сучасний
простір життя людини.
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На рівні традиційного осмислення цього соціального
простору як феномену сучасності виявляє антиномію:
з одного боку, сучасність асоціюється зі свободою
особистості, її незалежних суджень і самостійного
вибору, незалежністю від безумовного авторитету
традицій і від диктату «верхів». Динамізм, мобільність,
практичність і всі інші атрибути сучасності є похідними
від цієї свободи. З іншого боку, сучасність є сукупністю
жорстких
стандартів–імперативів.
Недотримання
їх карається «відлученням» від сучасності, що
призводить до негативних наслідків у формальному та
неформальному статусі, а в підсумку – до деструкції
соціокультурного розвитку. Це має значення не тільки
для окремої людини, а й для держави. Для України
модернізація–осучаснення є життєвою проблемою
мільйонів, а не теоретичною проблемою сотень. Чи
правомірно ототожнювати сучасність із визначеним
позитивним змістом, яким би він не був (ринок,
легітимація свідомості, представницька демократія,
індустріальні технології, інституційні трансформації
і т.ін.), чи сучасність потрібно розуміти як проблему
та виклик, успішною реакцією на який можуть бути
змістовно різні інститути, процедури, норми, погляди?
Якщо правильно друге, то «примус сучасності полягав
би в тому, що від цієї проблеми й цього виклику
неможливо ухилитися, сховатися» [9, с. 13]. Однак
свобода сучасності і є відповіддю на них, оскільки
полягає в наявності різних способів бути разом. Як
наприклад – країни з розвиненою демократією, в яких
співіснують різні політичні сили, партії, релігійні
конфесії, національності, етнічні групи тощо.
По своїй суті, сучасність не тотожна «теперішності»;
існування в «наш час» не є достатньою характеристикою
життєдіяльності людей. Це обумовлено розбіжністю
«культурних» і «антикультурних» теорій. Для останніх
сучасність – це характеристика певних інститутів і
процедур, які ототожнюються з нею і становлять опис
життєвої практики західних суспільств. Для «культурних»
теорій, якщо говорити узагальнено, сучасність –
це проблема, котру можна визначити як проблему
«поєднання» індивідуальної свободи та «соціального
порядку». У тому й іншому випадку ні в якому разі не
ігнорується пріоритет соціально–просторового фактора,
тобто соціокультурного середовища. Крім того, проблема
сучасності виникає в різних культурно–історичних
контекстах (країн, регіонів, епох) унаслідок неоднакових
обставин як виклик їхньому існуванню, і як невідому до
цього часу можливість їхнього розвитку. Цю проблему
потрібно осмислити та знайти важелі керування нею.
Інакше відбувається деградація або входження в стан
«війни всіх проти всіх» [5, с. 364].
Сучасні соціальні та культурно–інтелектуальні
процеси не однозначні. Нове суспільство нині
кваліфікується не лише як суспільство знань, інформації,
послуг, але і як суспільство ризику, несподіваних
викликів, страху, небезпеки. Зокрема, У. Бек висловлює
нове розуміння ризику, носієм якого є не людина,
котра ризикує, а соціальна дійсність, створена новою
інтелектуальною культурою. Ризики тепер стають
непідвладні людині, вони більше не залежать від її
сміливості або недбалості. Ризикам підлягають усі
соціальні групи й категорії людей, вони руйнують
основи життя та загрожують самознищенням цивілізації.
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У сучасному суспільстві виробництво багатства й
добробуту невіддільне від виробництва культурних,
ментальних ризиків. При цьому виробництво та розподіл
ризиків виходять на перший план. Унаслідок цього
зникають традиційні соціальні форми, що призводить
до розпаду й розмивання соціальних зв’язків [1]. А
разом з ними – культурно–духовного, інтелектуального
простору.
У розумінні сучасної соціальності важливою є
позиція французького філософа Ж. Бодрійяра, згідно з
якою в сучасному суспільстві «анонімні» й обезособлені
маси поглинають усе те, що складає зміст поняття
«соціальне»: держава, історія, народ, класи, політика,
культура, смисл, свобода. Французький мислитель
уподібнює масу «величезній чорній дірі», куди
«провалюється соціальне». Утіленням маси є «мовчазна
більшість», яка становить не соціальну, а статистичну
категорію. Загалом нині ми спостерігаємо «виснаження
та виродження соціальності» [2, с. 41]. Разом з цим
відбувається «виснаження» існуючої інтелектуальної
культури, яку заступає система нових ідей, моральних та
інтелектуальних імперативів.
В цій ситуації по–новому можна визначити глобалізацію, яка постає багатовимірним процесом, котрий, як
усі важливі соціальні процеси, здійснюється в множині
сфер існування одночасно. Глобалізація як нескінченний
синтез кількох дисциплінарних підходів репрезентує
світовий процес в якості трансформації символів і
символічних сфер. В результаті фальсифікуються,
верифікуються, і/або перевизначаються існуючі в
кожному суспільстві цінності, норми, ідеї, соціокультурні
практики та категорії очевидності. Об’єктами цінностей
є мистецтво, наукові теорії, технологічні ідеї, культури,
традиції, інститути, інші люди, навколишня природа.
Відповідні відносини з об’єктами цінностей включають
виробництво,
репродукцію,
повагу,
управління,
збереження, любов, публічне визнання, особисте
володіння. Особисті цінності можуть утілюватися в
соціальних інститутах і соціальних відносинах. Узагалі
цінності можуть бути виражені «у словах, у символах,
через які присутні у свідомості, уплетені в життя
індивідів, у функціонування соціальних інститутів» [8,
с. 127], зокрема освіти, влади, культури, церкви тощо.
У результаті сучасна соціально–культурна реальність
є двозначною та суперечливою. З одного боку, із–
за розвитку суспільства споживання відбувається
розширення прошарку найбільш високооплачуваних
і привілейованих. З іншого боку, спостерігається
економічна стагнація для «простої» більшості й
погіршення
соціально–економічного
становища
найменш захищених. Необхідно враховувати, що «в
економіці як на глобальному, так і на регіональному
рівнях, по–перше, зберігаються традиційні й, по–
друге, постійно формуються та трансформуються
нові підсистеми. Тому для прогнозування характеру
й напрямів її трансформації не завжди продуктивним
може виявитися використання досвіду розуміння й
теоретичного аналізу минулого, оскільки радикально
змінюються самі інфраструктури та, як уже було
зазначено, склад, кількість і якість головних «акторів»
(суб’єктів) економічних відносин на всіх рівнях» [3, с.
10]. При цьому порушуються усталені закономірності,
стають недійсними будь–які прогнози. Адже чим вищий
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рівень складності системи, тим важче прогнозувати
можливі напрями її подальшого розвитку та більша
ймовірність невідповідності прийнятих рішень стосовно
динамічних, нерівноважних процесів у суспільстві,
яке швидко трансформується. Тим більшою постає
необхідність нової культури мислення і знання, що
обумовить увійти в систему сучасної соціальності, в її
складності і невизначеності.
Висновки. Сучасне життя в просторі глобалізації з
її кризами, динамікою, кардинальними змінами став
результатом тих глибинних трансформацій, які за
останні десятиліття відбулися в її інфраструктурі та
світовій спільноті загалом. Кожна криза є важливою
віхою, певним каталізатором – актом «творчого
зруйнування», який символізує перехід від одного
стану до іншого, від того, що застаріло, вичерпало
себе, до нового, яке народжується. Тобто до нової
системи цінностей, які потребують нової системи
інтелектуальних, методологічних принципів і підходів.
Нові інститути, як організація комплексів діяльності
людей, можуть виникнути та функціонувати тільки тоді,
коли їх діяльність буде зрозумілою, а також коли вони
відповідатимуть певним схемам, смислам і значенням,
якими володіє людство. Такі смисли й значення
оформляють і спрямовують наміри людини й одночасно
надають певну цінність тим чи іншим зовнішнім умовам
і обставинам її існування. Передусім – соціального
простору як простору інтелектуально–культурної
реальності, що продукує нову культуру мислення, яка
опосередковує взаємодію людей і умов їхнього життя,
надаючи йому смисл.
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Transformation of socio–cultural values and knowledge
in the environment of globalization
The article deals with the problem of contemporary socio–cultural
environment, which is crucial for realization of the set of social and individual
tasks. It is noted that contemporary social systems at all levels are becoming more
and more open to capital flows, technologies, human resources, cultural models,
scientific and political ideas, which leads to rapid, radical and unpredictable
consequences, and, as a result, to a new quality of life. The author emphasizes that
the global world with its challenges requires a new culture of thinking, which will
accelerate the entry into the system of modern social and cultural reality with its
complexity and unpredictability.
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Філософська евристика
як методологічна комунікація
Обґрунтовується методологічна комунікація та аналізується
філософська евристика як її окремий приклад. Головна увага звертається на
комунікативний характер філософської евристики. Філософська евристика
розглядається як методологічна стратегія історико–філософського дискурсу.
Ключові слова: методологічна комунікація, філософська евристика,
евристичні моделі мислення, методологічна стратегія, історико–
філософський дискурс.

Філософська методологія має неуніверсальний
характер. Філософські методи, такі як метафізика,
діалектика, трансцендентальна філософія, феноменологія, герменевтика тощо, характеризуються тими чи
іншими вадами, недосконалі й обмежені у застосуванні.
Подолати зазначені недоліки можна тільки шляхом
налагодження інформаційної взаємодії між ними,
через методологічну комунікацію. Саму методологічну
комунікацію можна визначити як комунікацію між
окремими методами пізнання, яка скерована на усунення
їх неуніверсальності шляхом доповнення та підсилення.
Одним із прикладів методологічної комунікації є
філософська евристика. Можливе таке її визначення:
філософська евристика – це передача досвіду створення
концептів філософії в історико–філософському дискурсі.
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Проблематику філософської евристики досліджували
Е. Боно, К. Негус, М. Пікерінг, Л. Брабандер, А. Айні,
Ж. Дельоз, Ф. Гватарі, Н. Карамишева та інші. Однак вони
не змогли запропонувати переконливого обґрунтування
філософської евристики як методологічної комунікації.
Саме це і є метою цієї статті, а її завданням – аналіз
застосування філософської евристики як методологічної
стратегії в історико–філософському дискурсі.
Фундаментальним принципом такого бачення
є креативність як «створення чогось нового, того,
чого раніше не існувало» [1, c. 35], як «здатність дати
чомусь нове тлумачення, спершу розбиваючи це
«щось» на частки, а тоді в неочікуваний спосіб знову
все об’єднавши, досягаючи при цьому певної мети»
[2, c. 27]. А теоретичною основою такого розуміння
філософської евристики є релятивна концепція
креативної комунікації К. Негуса і М. Пікерінга. Вони
запропонували новий спосіб інтерпретації творчості як
невід’ємної частини комунікації і ключового елемента
у набутті культурної цінності. На їхню думку, сучасний
західний концепт творчості виник не одразу. Він
формувався протягом тривалого історичного періоду.
Історію формування цього концепту можна простежити
від юдейсько–християнської філософської традиції до
ідеї Божественного творення фізичного і людського світу
[3, c. 19]. Поширення ново значення терміна «творчість»
як процес створення чогось людьми розпочалося у
XVI ст. Акцент у розумінні творчості змістився з Бога
на людські здібності. Оригінальні плоди творчості
почали розглядати як продукт людської уяви. Сучасні
значення терміна «творчість» виникли із цього нового
гуманістичного акценту [3, c. 19, 27]. Протягом ХХ ст.,
коли термін «творчість» усталився, він став позначати
здатність, до якої дієслово «творити» відноситься як
означення процесу [3, c. 21]. Отже, значення терміна
«творчість» еволюціонувало від одноразового акту
творення до багаторазового і довготривалого процесу
творчості.
За К. Негусом і М. Пікерінгом, творчість – це
«процес, який надає досвіду значення і значущість
та допомагає йому досягти комунікативної цінності»
[3, c. 13]. Вони ведуть мову про «творчість як про
процес передачі досвіду, оскільки він включає в себе
відносне поняття того, що досягається і що ціниться»
[3, c. 55]. При цьому вони стверджують, що «творчість
як передачу досвіду можна розглядати як релятивну
концепцію, концепцію, пов’язану із відношеннями»,
оскільки у ній підхід до творчості розглядається як «акт
дарування, а також як деякий момент винахідливості
або раптового прориву» [3, c. 55]. На їхнє переконання,
«творчість вимагає здібності «досягати» інших людей,
досягати резонансу з їх власним життям. Така здатність
реалізується у тому випадку, якщо деякий специфічний
досвід проясняється і посилюється настільки, що
набуває форми довершеності, набуває більш загальної
значущості і перетворює його у джерело натхнення,
осяяння для інших людей» [3, c. 70].
К. Негус і М. Пікерінг заявляли: «Ми концентруємо
нашу увагу на творчості з позиції передачі досвіду в
комунікації і досягненні комунікативної цінності» [3, c.
79]. Творчість оцінювалася ними «з позиції її здатності
передати досвід і потенціалу до того, щоби відбувся
обмін цим досвідом» [3, c. 79]. Вони наголошували,
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що «творчість необхідно інтерпретувати як передачу
досвіду, яка завжди передбачає градацію (етапи)
руху між мирським, приземленим і винятковим, між
новизною і абсолютною новизною, між безпосереднім і
близьким та віддаленим» [3, c. 289].
Такий підхід, зауважували К. Негус і М. Пікерінг,
дає змогу «розглядати творчість як процес, пов’язаний із
взаємовідношеннями – комунікація відбувається рівною
мірою як із творцем і глядачем, слухачем і читачем, так
і з іншими творцями і творіннями, взаємодія з якими
відбувається шляхом нагромадження предметів культури
і форм різноманітних традицій, звичаїв та умовностей»
[3, c. 16–17]. За їхнім припущенням, «досвід не усвідомлюється, йому не надається значення і значущість
до тих пір, поки він не здобуде певну комунікативну
форму. Фінальною стадією творчого процесу постає
досягнення такої комунікативної форми досвіду, яка
досягає інших людей і «резонує» з їх власним досвідом»
[3, c. 54]. Вони вважали, що «творчість тягне за собою
комунікативний досвід, в якому переплітається множина
взаємовідношень. Це інтерсуб’єктивний та інтерактивний
діалог, який об’єднує учасників у процесі інтерпретації,
обміну поглядами та осягнення сутності цього досвіду»
[3, c. 54]. Характеризуючи сутність переданого досвіду,
К. Негус і М. Пікерінг зазначали, що «переданий досвід
– це завжди досвід перетворений. Саме завдяки цьому
е перетворенню ми досягаємо розуміння і здобуваємо
знання. Переоцінка і перетворення досвіду передбачає
рух від досвіду до викладу його в словах, і знову назад
до досвіду, при цьому оновлюється наше розуміння
цього досвіду. Кожний аспект і елемент цього руху
важливий для того, щоби наділити досвід значенням і
значущістю, і для того, щоби допомогти нам поповнити
запас того, що ми створюємо з нашого життя і наших
відношень зі світом» [3, c. 55]. Вони підкреслювали, що
«передаючи наш досвід, ми творчо перетворюємо його,
синтезуючи те, що у протилежному випадку залишилось
би розкиданим і роззосередженим, і створюючи в
цьому синтезі новий набір можливостей» [3, c. 72–73].
Аналізуючи специфіку творчості як передачу досвіду в
комунікації, К. Негус і М. Пікерніг відзначали, що «якщо
комунікація – це рух назовні, від себе, від власного «Я»
до інших, тому повинні продовжувати пошуки більш
повного, придатного словника (лексикону) для того, щоби
пояснити, як повсякденна локальна творчість здатна,
певним шляхом і в певні моменти, налагодити зв’язок
з різними часами і місцями, і таким чином трактувати
те, що зв’язано з певним досвідом, до якого колективно
можуть звертатися зовсім різні люди» [3, c. 288].
К. Негус і М. Пікерінг також сформулювали ідеї, які
значною мірою схожі з принципом єдності історичного
і логічного Г. Гегеля, є його своєрідними аналогами.
Одна з найбільш поширених форм творчої реалізації
досвіду, на їхню думку, – це розповідання історій [3,
c. 70]. «Передаючи нам досвід в історіях, які ми з
нього складаємо, – зауважували вони, – ми тим самим
здобуваємо можливість поділитися нашим досвідом
з іншими і, таким чином, виробити його смисл» [3,
c. 71]. При цьому вони наголошували, що в історії ми
виробляємо смисл наших спогадів і прогнозів, шансів і
збігів, обмежень і можливостей» [3, c. 72].
Будуючи комунікацію з допомогою історій, зазначали
вони, «ми залучаємо загальні лінгвістичні й культурні
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ресурси і формуємо їх за власним бажанням. Саме при
такому формуванні досвіду творчість здобуває свою
цінність для нас, незалежно від того, ким ми є – його
виробниками, або «отримувачами» його результатів» [3,
c. 72]. Таким чином, при креативній комунікації чітко
простежується єдність історичного і логічного: передача
досвіду за допомогою історій (історичне) і вироблення
його смислу (логічне).
Релятивна концепція креативної комунікації
К. Негуса і М. Пікерінга доповнюється концепціями
латерального, нестандартного і паралельного мислення
Е. де Боно. Вони разом складають основу філософської
евристики та задають її теоретичний фундамент.
Розглянемо названі концепції креативного мислення
Е. де Боно почергово.
Термін «латеральне мислення» був запропонований
Е. де Боно як альтернатива вертикальному мисленню.
Зазвичай вертикальне мислення є передбачуваним
і рухається прямолінійно. Латеральне мислення не
використовує метод прямої атаки на проблему, а заходить
і нападає на неї з флангу. Латеральне мислення – це
мислення навколо проблеми, рух боковими шляхами
в обхід існуючих схем, а не у відповідності з ними.
Воно призначене для створення нових і оригінальних
ідей. Вертикальне ж мислення – це послідовне і
прямолінійне мислення за правилами. Воно призначене
для удосконаленні розвитку існуючих, уже готових ідей.
Сутність і особливості латерального та вертикального
мислення можна описати через їх протиставлення та
порівняння. При такому підході можливо виокремити
наступні відмінності між латеральним і вертикальним
мисленням.
Вертикальне мислення – вибіркове, латеральне –
творче. Послуговуючись вертикальним мисленням,
людина старається вибрати якийсь єдиний шлях дій,
найкращий варіант, відкидаючи усі інші можливі варіанти,
а застосовуючи латеральне мислення, вона зайнята не
відбором, а самим процесом творення нових ідей.
Вертикальне мислення розвивається тільки у заданому
напрямі, латеральне мислення саме задає напрям. При
вертикальному мисленні, розв’язуючи поставлену
перед нею проблему, людина йде у строго визначеному
напрямі. Вона використовує цілком визначений метод
або набір прийомів. При латеральному мисленні людина
рухається не для того, щоб йти в якомусь наперед
визначеному напрямі, а щоб покласти йому початок
[4, c. 44–45]. Думаючи у вертикальній манері, люди
повинні цілеспрямовано просуватись вибраним шляхом.
Латеральне ж мислення нагадує гру, в якій відсутня якась
визначена мета або задана спрямованість. Така гра може
вестись навколо наукових експериментів, теоретичних
моделей, ідей тощо [4, c. 46].
Людина, яка мислить вертикально, знає, що
вона намагається знайти. А людина, котра мислить
латерально, знає, що вона перебуває у стані пошуку;
об’єкт цього пошуку стане їй відомим, тільки коли
буде знайдений. Вертикальне мислення – аналітичне,
латеральне мислення спонукає до подальших пошуків.
Вертикальне мислення – послідовне, латеральне може
здійснювати стрибки [4, c. 46].
При вертикальному мисленні людина рухається
строго послідовно. Кожний новий крок визначається її
попереднім кроком, з яким він нерозривно зв’язаний.

151

Випуск 129

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Коли людина доходить якогось висновку, його істинність
залежить від правильності кроків, які до цього привели.
Правильність – ось що найважливіше у вертикальному
мисленні. При латеральному мисленні існує більша
свобода пересування. Людина може здійснити стрибок
вперед, або стрибок вбік. А потім заповнити утворений
пробіл заднім числом. Коли людина доходить висновку,
здійснюючи подібний стрибок, стає очевидним, що
істинність її висновку не залежить від правильності
маршруту, яким вона до нього прийшла. Проте, отримане
рішення має право на життя – незалежно від пройденого
людиною шляху. Продуктивність – ось що найважливіше
при латеральному мисленні [4, c. 47].
Вертикальне мислення передбачає правильність
кожного кроку, латеральне мислення цього не вимагає.
Сутність вертикального мислення саме в тому, що
правильним повинен бути кожен крок. Така природа
цього типу мислення. Без подібної умови логіка і
математика втрачають свою життєздатність. При
латеральному мисленні, якщо висновок виявляється
істинним, зовсім не вимагається, щоб правильною була
кожна дія [4, c. 47].
Вертикальне мислення вдається до заперечення, щоб
відсікти та відкинути якісь непередбачені можливості.
Латеральне мислення не знає заперечень. Бувають
випадки, коли в якийсь момент варто помилятися, щоб
в кінцевому результаті знайти правильне рішення. Таке
може статися, коли чиясь думка визнається хибною,
виходячи із пануючої системи поглядів. Якщо ж подібну
систему докорінно змінити, з’ясовується, що людина
була права [4, c. 48–49].
Вертикальне мислення зосереджується на чомусь
одному, відкидаючи усе інше. Латеральне мислення
зустрічає із розпростертими обіймами будь–яку нову
можливість. Вертикальне мислення – це відбір методом
виключення. Людина дотримується прийнятої системи
відліку і відкидає усе, що виходить за її межі. Людина,
яка мислить латерально, розуміє, що ту чи іншу модель
неможливо перебудувати зсередини – це можливо
лише в результаті деякої зовнішньої дії. І вона вітає
будь–який подібний вплив, оскільки він відіграє роль
спонукального поштовху, який змінює усталену модель
[4, c. 49–50].
Вертикальне мислення дотримується усталених
класифікацій і позначень. Латеральне мислення
вільне від подібних обмежень. Вертикальне мислення
бачить користь тільки в тих категоріях, класифікаціях і
позначеннях, які вирізняються незмінністю, оскільки тут
вирішальну роль відіграє віднесення об’єкта до певного
класу або виключення з нього. Якщо на якийсь предмет
навішується ярлик, то передбачається, що він з ним так
і залишиться назавжди. При латеральному мисленні
система позначень змінюється: людина може дивитися
на щось то з однієї позиції, то з іншої. Тут категорії
– це не раз і назавжди зафіксовані наліпки, а вказівні
знаки, які регулюють рух. Ярлики в латеральному
мисленні наклеюються лише на певний час, для
зручності [4, c. 50]. Вертикальне мисленні веде пошук
у найбільш ймовірних напрямах, латеральне мислення
– в найменш ймовірних. Вертикальне мислення – це
процес із кінцевим результатом, латеральне мислення
– процес ймовірностей. Вертикальне мислення обіцяє
хоч якесь рішення. Латеральне – збільшує ймовірність
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оптимального виходу, але не дає жодних обіцянок [4,
c. 51].
Отже, вертикальне і латеральне мислення
суттєво відрізняються одне від одного. Це цілком різні процеси. При вертикальному мисленні людина
використовує інформацію, щоб знайти якесь рішення.
При латеральному мисленні людина використовує
інформацію
як
спонукальний
поштовх,
щоб
видозмінити усталені схеми. Однак ці два процеси не
вступають у суперечність, а взаємно доповнюють один
одного. Латеральне мислення збільшує ефективність
вертикального, наділяючи його ще більшими
можливостями вибору. А мислення вертикальне
помножує дієвість латерального, в міру використовуючи
його ідеї.
Основним принципом латерального мислення є
прийом пошуку альтернативних можливостей при
розгляді чого–небудь. Його сутність така: будь–
яка окрема точка зору не щось – це тільки одна із
багатьох можливих точок зору. Латеральне мислення
займається дослідженням усіх можливостей, вдаючись
до перегрупування і перебудови доступної інформації.
Саме значення слова «латеральне» означає рух
вбік – для знаходження альтернативних рішень, –
замість того, щоб розвиваючи якусь окрему модель,
рухатись прямолінійно. При звичайному пошуку
альтернативних варіантів людина шукає найкращий
підхід до розв’язання поставленої перед нею задачі.
При латеральному – прагне знайти якомога більше
число різноманітних підходів. При природному
пошуку альтернатив людина зупиняється, коли виявляє
якийсь перспективний варіант. При латеральному –
відзначає для себе цей перспективний варіант і може
повернутися до нього пізніше, але продовжує шукати
інші альтернативи. При природному пошуку шукають
найкращу альтернативу. А при латеральному мета
пошуку – відійти від фіксованих моделей і створити
умови для появи нових [4, c. 70–71].
Важливим принципом латерального мислення
виступає прийом перегляду вихідних засновків. Оскільки
латеральне мислення прагне перебудовувати будь–який
фіксований зразок, його завдання якраз і полягає в тому,
щоб кинути виклик різноманітним вихідним засновкам.
Його девіз: «Ніхто не може гарантувати, що припущення
правильне». Більшість припущень продовжують
зберігати свою значущість лише в силу існуючих
традицій, а не за рахунок регулярного підтвердження
власної достовірності. Своєрідною грою, яка створює
сприятливі умови для перевірки припущень, є метод
«чому». За допомогою запитання «чому?» людина
піддає сумніву буквально все, майже до дрібниць і
тому найпростіші поняття стають приводом для усе
нових і нових запитань – «чому?». Цей метод допомагає
звільнитися від відчуття нібито якісь явища настільки
очевидні, що відповіді на них і не вимагається. Але все
таки відповідати потрібно [4, c. 99, 108].
До принципів латерального мислення належить і
прийом виявлення домінуючих ідей та виокремлення
вирішальних факторів. Визначаючи головну ідею,
людина не повинна доводити іншим, що саме вона –
домінуюча, що вона описує усю ситуацію. Важливо
вибрати ту ідею, яка є домінуючою на власний погляд
людини. Основне завдання, яке людина вирішує при
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визначенні такої ідеї, – отримати можливість від неї
звільнитися. Як і домінуюча ідея, вирішальний фактор
може не дати змоги ситуації розвиватися, а людині
змінити свою точку зору. Якщо вдається виокремити
вирішальний фактор, він перестає бути стримуючим і
в людини з’являється більше свободи для переоцінки
ситуації. Головна мета латерального мислення – відійти
від фіксованих моделей та створити нові. І те, й інше
найпростіше здійснити, коли виявлена домінуюча ідея
та виокремлено вирішальний фактор [4, c. 130–131,
134–135].
Розвинутою концепцію латерального мислення є
нестандартне мислення [5, c. 81]. Термін «нестандартне
мислення» використовується у двох значеннях –
спеціальному та широкому. Нестандартне мислення
у спеціальному значенні – це набір систематичних
прийомів, які застосовуються для зміни і генерації
концепцій та способів сприйняття. При такому розумінні
нестандартне мислення ототожнюється із латеральним
мисленням. Нестандартне мислення у широкому
значенні – це дослідження різноманітних підходів
і можливостей на відміну від прямолінійного руху
вибраним шляхом. При такому розумінні нестандартне
мислення протиставляється вертикальному мисленню
[5, c. 84].
Нестандартне мислення нерозривно пов’язане зі
сприйняттям та істинами сприйняття. Сприйняття – це
те, як людина дивиться на світ. Що бере до уваги. Як
структурує світ [6, c. 12]. Для нестандартного мислення
єдиною істиною є істина сприйняття. Будь–яка істина
у сфері сприйняття або колова, або умовна. Колова
істина – це істина двох індивідів, котрі стверджують,
що кожен з них говорить правду. Умовна ж істина
заснована на досвіді: «Мені здається…», «Наскільки
я можу судити…», «Зі свого досвіду знаю…». Саме
істина сприйняття дає змогу інтерпретувати інформацію
й довіряти їй [7, c. 21]. Нестандартне мислення – це
нейтральний процес. Інколи ним послуговуються і не
отримують жодного результату. Інколи вдаються до
нього і створюють гарну ідею, але вона не краща за
існуючі ідеї. Інколи випадково його використовують і
створюють нову ідею, яка набагато переважає існуючі.
Але в усіх трьох випадках застосовують нестандартне
мислення [6, c. 66–67].
Основними методами генерування нових ідей у
нестандартному мисленні є пошук альтернатив і віяло
концепцій. Пошук альтернатив – це готовність займатися
пошуком інших можливостей навіть тоді, коли на
ступний крок очевидний і логічно обґрунтований;
готовність не зупинятися на знайдених варіантах,
а йти далі (із практичної точки зору цей процес
потрібно вміти завершити); готовність «проектувати»
нові альтернативи, змінюючи саму ситуацію, замість
того, щоб просто «аналізувати» її [5, c. 168–171, 394].
При пошуку альтернатив дуже важливе значення має
визначення фіксованих точок: «до чого повинні належати
шукані альтернативи?». У ролі фіксованої точки
можуть виступати мета, група, схожість або концепція.
Зазвичай, для кожної ситуації можна визначити декілька
фіксованих точок і простежити альтернативи для кожної
із них.
Віяло концепцій – це удосконалений спосіб
ретельного пошуку альтернатив, при якому концепції
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розпадаються на множину альтернативних ідей. При
такому пошуку рухаються «задом наперед» – від
головного напряму мислення або мети до концепцій,
які відповідають цьому напряму. Концепції можуть
розділятися на декілька шарів – від більш загальних
до більш специфічних. Потім від концепцій переходять
до ідей – конкретних практичних способів реалізації
концепцій.
Створення віяла концепцій можна починати із
будь–якої його точки й далі рухатися в будь–якому із
досягнутих напрямів: вперед, до мети мислення, або
назад, до конкретних ідей. Важливим для цього методу
є уміння працювати на рівні концепцій. Концепції – це
загальні методи або способи дії. Вони виражаються
загальними, розпливчастими фразами, без зайвої
деталізації. Кожна концепція може бути реалізована
за допомогою конкретної ідеї. Мета роботи на рівні
концепцій – отримати якомога більше ідей. Інколи
процес мислення приводить безпосередньо до створення
концепцій. В інших випадках корисно «відштовхнутися»
від конкретної ідеї, щоб виявити концепції, які лежать в її
основі. Як тільки вдається вилучити концепцію, її можна
удосконалити, змінити або знайти інші, більш сильні ідеї
для її здійснення. Можна виокремити концепції мети,
які відносяться до того, чого людина бажає досягти;
концепції механізму дії, що описують, як отримати
бажаний ефект; концепції цінності, що визначають, яку
цінність принесе здійснення задуманого [5, c. 176–179,
394–395].
Розширення поля можливостей шляхом тлумачення
альтернатив як паралелей спричинило трансформацію
теорії нестандартного мислення у концепцію
паралельного мислення. Термін «паралельне мислення»
є своєрідним узагальненням термінів «нестандартне
мислення» і «латеральне мислення». Паралельне
мислення лише деякою мірою збігається із нестандартним
мисленням. Паралельне мислення – це створення
поля паралельних можливостей, з якого будується
шлях вперед, конструюється чи моделюється рішення.
Воно може бути неструктурованим і структурованим.
Неструктуроване паралельне мислення передбачає
різноманітні описи об’єкта увагу і спостереження в
рамках заданого напряму. А структуроване паралельне
мислення – наявність додаткових умов, котрі уточнюють
напрям руху паралельного мислення [8, c. 204].
У паралельному мисленні важливу роль відіграє
контекст, завдяки його багатошаровості, і метод
створення контекстів як комплексів обставин. Описуючи
процес створення контекстів, Е. Боно відзначав, що
«ми просто додаємо нові обставини до попередніх.
Обставинам не потрібно бути пов’язаними між собою.
Вони можуть навіть суперечити одна одній. Ми просто
додаємо нові. Поступово виникає контекст» [7, c. 186].
Змінюється контекст – змінюються переходи від одного
стану до іншого.
Сутність і специфіку паралельного мислення,
на думку Е. Боно, якнайкраще можна збагнути у
порівняльні зі змагальним, конкурентним мисленням
західної цивілізації. Окремими прикладами такого
мислення, за Е. Боно, є маєвтика Сократа, діалектика
Платона і логіка Аристотеля. Сократа завжди цікавила
можливість задавати запитання, зазвичай уточнювальні
чи навідні. Його також цікавила діалектика як мистецтво
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вести суперечку про істину. Сократ був переконаний і
переконував у цьому інших, що істина не індивідуальна,
суб’єктивна і не відносна, релятивна, як вважали софісти,
а що в глибині речей існує внутрішня абсолютна істина,
яку можна і потрібно шукати, задаючи запитання [8, c.
28, 37, 85].
Сократ намагався шукати абсолютні дефініції. Він
вимагав, щоб визначення були абсолютними. Він не
готовий був йти на компроміси і вважав, що краще бути
переможеним у суперечці, ніж погодитися на прагматичне
визначення. Сократ волів бачити універсальні стандарти,
форми, дефініції і принципи. Він шукав «Логос» ситуації
у її визначенні [8, c. 109–110].
Платон був націлений на пошук абсолютної істини.
На його думку, у всьому повинен бути абсолютний
порядок. У цьому твердженні він поєднав переконаність
Геракліта в тому, що усе плинне, і з протилежною точкою
зору Парменіда про незмінність внутрішньої сутності
речей і вивів своє поняття абсолютних «внутрішніх
форм». Це були вічні, абсолютні істини, які тільки
чекали, коли їх знайдуть і розкриють [8, c. 81–82]. Саме
через концепцію «абсолютної внутрішньої істини»
Платона істина як така перестала бути проблемою
вибору індивідуального сприйняття, якою вона, власне,
була для софістів. І перестала бути прив’язаною до
обставин. Таке ставлення до істини з тих пір домінує
в західному мисленні та культурі [8, c. 90]. Істина є
ключовим компонентом того порядку, який Платон
успішно нав’язав західному мисленню. «Дітьми» істини
є право і справедливість. На них і будуються судження
[8, c. 89]. Істина є наліпка, яка легко приклеюється за
допомогою суджень [8, c. 95].
Аристотель створив поняття «логічної комірки». Те,
що знаходиться в цій «комірці», ніколи не може бути
наполовину всередині й наполовину назовні. На базі
цього поняття він розробив систему суджень–«комірок».
У рамках цієї системи будь–який предмет або попадає
у визначену «комірку», або залишається поза нею.
Відповідно до логічної істини системи Аристотеля, ніщо
не може бути і не бути одночасно [8, c. 132, 206–207].
Усе це привело до розвитку західної двозначної логіки
безумовних суджень з такими характеристиками як
«усе», «ніхто», «завжди», «ніколи» та оцінками «або –
або», «так – ні», «правда – неправда», «істина – хиба».
Сократ, Платон і Аристотель поширили існування
«внутрішніх істин» через окремі приклади на весь
зовнішній світ. Це їхній внесок у філософію. Така
екстраполяція цілком невиправдана і сама по собі є
істиною віри. Це така ж релігія, як і будь–яка інша.
У результаті створені для зручності узагальнення і
групування характеристик речей стали сприйматися як
істинні визначення [8, c. 131].
Християнська церква із розпростертими обіймами
зустріла ідею абсолютних істин і форм, а також
негнучкість, ригідність античної системи мислення.
Логіка Аристотеля стала активно використовуватися
апологетами і теологами католицької церкви у боротьбі
з язичниками і єретиками з метою утвердження догматів
церковного вчення. Можна навіть стверджувати,
що цікавість, яку Тома Аквінський проявляв до
аристотелівської логіки, пояснюється її цінністю як
інструменту полеміки. Логіка Аристотеля, високо
оцінена теологами католицької церкви як ефективна
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інтелектуальна зброя, у цьому статусі зберігає своє
значення й дотепер [8, c. 38, 52].
Новим етапом у розвитку західного конкурентного чи
конфронтаційного мислення є діалектика Г. Гегеля. Однак,
як зазначав Е. Боно, «генеруюча здатність такої системи
дуже низька. Система теза / антитеза / синтез реалізує
лише крихти творчого потенціалу, що міститься в будь–
якій ситуації» [8, c. 133–134]. Саме тому «паралельному
мислення діалектика не потрібна» [8, c. 304].
Паралельне мислення у порівнянні із західним
традиційним
мисленням
має
низку
переваг.
Так, у паралельному мисленні ключовою ідеєю
є конструювання, а не пошук. Тут стараються
сконструювати рішення, прокласти шлях вперед. Це
як будинок, котрий потрібно проектувати і будувати,
а не відкривати. У паралельному мисленні замість
жорстких суджень, що приймають чи відкидають ідеї,
є можливість. Тут допускаються можливості, навіть
якщо вони суперечливі та взаємно виключають одна
одну. Їх викладають поряд, паралельно. У паралельному
мисленні замість полеміки, де одна сторона намагається
спростувати висловлювання іншої, має місце
співробітництво. У будь–який момент часу усі учасники
обговорення дивляться на досліджувану проблему з
однією перспективи та в одному й тому ж напрямі.
У паралельному мисленні замість чітко окреслених
«комірок» і категорій є прапорці, спектри, перетини.
Місце категоричних понять «завжди», «ніколи», «усі»
й «ніхто» займаються характеристики «зазвичай», «в
основному» та «інколи». В основі цього лежить заміна
дихотомії «так – ні» поняття «можливо».
Паралельне мислення намагається примирити
суперечності, замість того, щоб вибирати один варіант,
повністю відкидаючи інший. У паралельному мисленні
багато уваги приділяється прямому створенню нових
ідей і концепцій. Для цього можна використовувати
спеціальні методи і прийоми латерального чи
нестандартного мислення. Не потрібно пасивно
чекати появи нових ідей. У паралельному мисленні
більший акцент робиться на концепції, ніж на факти.
У паралельному мисленні більшу увагу приділяють
сприйняттю, оскільки саме із сприйняття і концепцій
складається життєвий досвід. І оскільки тут працюють
зі сприйняттям, традиційно «кам’яну логіку» замінює
«водяна логіка». У паралельному мисленні корисний
результат досягається шляхом конструювання, а
не судження. Із поля паралельних можливостей
прокладається шлях вперед. У паралельному мисленні
більший інтерес представляє дія, ніж опис. Тут хвилює,
не стільки істина сама по собі, скільки цінності, які
виникають з цієї істини [8, c. 301–302].
Діалектика як суперечка про істину, суперечка
загалом емоційно приваблива. Вона дає змогу помістити
у більш цивілізовані рамки радість боротьби і потенційне
знищення ворога. З тих пір, як ця притаманна полеміці
емоційна привабливість була узаконена як правильний
спосіб мислення, немає чого дивуватися тому, що
суперечка заполонила західну культуру. Суперечки в
західній культури заморожують позиції сторін, і люди
стають заручниками своїх позицій. Суперечки у ній
стимулюють розум на шляху до мудрості. В інших
культурах дискусії, розбіжності у поглядах, протилежні
уявлення й емоції також мають місце, але без антагонізму,
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без розділення сперечальників на протилежні табори [8,
c. 52, 54].
Метод народження істини в суперечці став
прокляттям
західної
цивілізації.
Цей
метод
безпосередньо випливає із наступного переконання:
якщо усунути усе, що неістинне або погане, істина
оголиться перед нами. Таким чином, достатньо просто
атакувати будь–яку неправду. Достатньо обґрунтувати,
що інша людина неправа, оскільки вона намагається
зробити теж саме стосовно вас. Суперечка, істина і логіка
стали ядром мислення в західній культурі, в освіті та в
практичній діяльності західного суспільства, наприклад,
в юриспруденції [8, c. 49].
Теоретичною і методологічною основою історії
філософії як філософії є діалектична логіка. Діалектична
логіка припускає можливість приписування двох
протилежних предикатів одночасно і, як наслідок,
протистояння двох філософських систем, що виражаються
різні, часто полярні концепти філософії як теоретичної
системи. Ця можливість існує завдяки принципу єдності
історичного і логічного. Альтернативною основою історії
філософії як теоретичної дисципліни щодо діалектичної
логіки є філософська евристика як евристична
модель паралельного мислення, що припускає
існування різноманітних концептів філософських
систем як паралельних можливостей. Звідси способи
розширення концептуального контексту філософії
шляхом застосування правил філософської евристики
як методологічної стратегії історико–філософського
дискурсу, який є результатом узагальнення принципів,
методів і прийомів латерального, нестандартного та
паралельного мислення. Серед них правило створення
альтернатив, правило створення концепцій, правило
створення контекстів, правило перегляду альтернатив,
правило перегляду контекстів, правило заміни
альтернатив паралелями та правило заміни паралелей
альтернативами. Охарактеризуємо названі правила.
Правило створення альтернатив – це ретельний
пошук альтернативних можливостей щодо фіксованої
вихідної точки зору. Його схема: А → В ˅ С. Наприклад,
«Якщо поняття є буття (А), тоді воно є сутність (В) або
поняття (С)».
Правило створення концепцій – це удосконалений
ретельний пошук альтернативних можливостей шляхом
руху від множини менш загальних альтернативних
концепцій до більш загальної альтернативної концепції.
Його схема: А ˅ В → С. Наприклад, «Якщо поняття є
буття (А), або сутність (В), тоді воно є поняття (С)».
Правило створення контекстів – це зміна контексту
творчої діяльності шляхом додавання нових обставин до
попередніх та створення нового комплексу або нового
контексту. Його схема: А ˄ В → С. Наприклад, «Якщо
поняття є буття (А) і сутність (В), тоді воно є поняття (С)».
Правило перегляду альтернатив – це критичний
аналіз альтернативних шляхів підходу до проблемної
ситуації та заміна вихідних гіпотез–припущень новим
припущенням. Його схеми: схема 1: А ˅ С → В.
Наприклад, «Якщо поняття є буття (А), або поняття (С),
тоді воно є сутність (В)»; схема 2: В ˅ С → А. Наприклад,
«Якщо поняття є сутність (В) або поняття (С), тоді воно
є буття (А)».
Правило перегляду контекстів – це виявлення
домінуючих ідей та вирішальних факторів, що
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 129

визначають проблемну ситуацію, і звільнення від них
шляхом зміни усталеної точки зору. Його схеми: схема
1: А ˄ С → В. Наприклад, «Якщо поняття є буття (А)
і поняття (С), тоді поняття є сутність (В)»; схема 2:
В ˄ С → А. Наприклад, «Якщо поняття є сутність (В) і
поняття (С), тоді воно є буття (А)».
Правило заміни альтернатив паралелями – це
створення поля паралельних можливостей замість
множини альтернативних можливостей. Його схема:
(А ˅ В) → (А ˄ В). Наприклад, «Якщо поняття є буття (А)
або сутність (В), тоді поняття є буття (А) і сутність (В)».
Правило заміни паралелей альтернативами – це
створення множини альтернативних можливостей
замість поля паралельних можливостей. Його схема:
(А ˄ В) → (А ˅ В). Наприклад, «Якщо поняття є буття (А)
і сутність (В), тоді поняття є буття (А) або сутність (В)».
За допомогою наведених і проаналізованих правил
філософська евристика як методологічна стратегія
історико–філософського дискурсу створює умови
для паралельного існування різноманітних концептів
філософських систем та їхнього концептуального аналізу.
Філософська евристика доповнює логіку філософських
міркувань і утворює єдину цілісну методологічну основу
історії філософії як теоретичної дисципліни.
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Philosophical heuristics as methodological communication
In the article methodological heuristics is justified and as it’s particular
example the philosophical heuristics is analyzed. The main attention is paid to
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communicative character of philosophical heuristics. Philosophical heuristics is
reviewed as methodological strategy of historical and philosophical discourse.
Keywords: logic of dialectics, dialectics of logic, functional dialectics,
grammatical form, propositional function, definitive specification.
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Про соціальні закони
і закономірності актуально
Актуалізується проблема необхідності сучасного переосмислення
всезагальних соціальних законів та пов’язаного з ними суспільно–політичного
і моральнісно–правового законодавства, дослідження і формулювання
яких значно інтенсифікувалося у західноєвропейській філософії Нового
часу та досягло свого апогею у вченнях видатних представників класичної
філософської раціоналістичної традиції країн Західної Європи другої
половини XVIII – першої половини ХІХ століття, перш за все у філософських
системах Ш.–Л. Монтеск’є, Ж.–Ж. Руссо, І. Канта, Ф. В. Й. Шеллінга та
Г. В. Ф. Гегеля. Підсумовуючи свої історико–філософські розвідки автори
тут догодять висновків стосовно того, що у цих вченнях прослідковується
становлення новітньо–парадигмальної теорії суспільного законодавства, яку
слід класифікувати як прогностично–гіпотетичну програму принципового
удосконалення людини, громадянського суспільства і правової держави.
Втілення цієї програми – в досконалому майбутньому людства. Без цих
же програмних прогностичних орієнтирів люди є нездатними адекватно
оцінювати і своє сучасне, і своє минуле. Саме тому всезагально законодавче
«як має бути» щодо того «як є» і того «як було колись» слід визнавати
перманентно актуальною суспільно–філософською проблематикою.
Ключові слова: закони природи, всезагальний соціальний закон,
соціально–політичне законодавство, моральнісно–правове законодавство,
законодавство громадянського суспільства, категоричний імператив,
трансцендентальний закон права.

Ми живемо в епоху перманентної інформаційної
революції, що задає небачених досі екстенсивних та
інтенсивних параметрів розвитку всіх без винятку сфер
людської життєдіяльності в планетарному масштабі. У
нас на очах принципово змінюються навіть, здавалося б,
усталені смислові уявлення щодо просторових, часових,
комунікаційних,
антропологічних,
психологічних
та й усіх інших соціокультурних якостей людського
буття. Нині всім дієздатним людям потрібно не тільки
перебудуватися і адаптуватися до нових реалій, а й
навчитися та звикнути перебудовуватися постійно.
Сьогодні комп’ютерні технології примножуються
настільки стрімко, що багато з аналітиків сучасної
історії навіть прогнозує такий собі новітній науково–
інформаційний колапс, за якого техніка вийде з–
під контролю людей і перетворить їх із суб’єктів–
керманичів технічно–технологічних процесів на
підневільних маріонеток. Але така прогностика
недостатньо аргументована. Її прибічники враховують
здебільшого кількісні виміри сьогоденної інформатики,
не задумуючись як слід над якісними її властивостями.
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Річ у тім, що виробником, споживачем і поціновувачем
тієї інформації, що обробляється найсучаснішими
комп’ютерами, все ж є людина. Вона і тільки вона,
попередньо й у кінцевому підсумку, і «завантажує»
і «розвантажує» комп’ютерну пам’ять, заодно ще й
оцінює її «недовантаження» чи то «перевантаження».
Людина здатна «перевантажити» потужний комп’ютер
неякісною інформацією, а за допомогою значно менш
потужного, опрацьовуючи найзмістовнішу інформацію,
досягти більш вагомих результатів. Є достатні підстави
стверджувати, що саме боротьба за якість інформації,
арбітром якої є людина, все більше і більше ставатиме
лейтмотивом прогресу інформаційної культури. Останнє,
до того ж, урівнює можливості українського народу у
змаганні за гідне місце в межах світової спільноти під
новітнім «ринково–інформаційним сонцем».
Починаючи з філософії в Давніх Індії, Китаї та Греції
мислителі поступово все переконливіше починали
усвідомлювати, що найціннішим для професійного
пізнання і мислення є поняттєво–категоріальні
утворення та їхні структури ґатунку «всезагальності
та необхідності» (В.–Г. Лейбніц), які відображують
сутнісно–усталенні процеси взаємозв’язків, взаємообумовлень і взаємоперетворень в природі і людській
життєдіяльності, тобто певні закономірності. Але
формулювання законів за часів Античності та
Середньовіччя були результатом лише суто мисленнєвих
зусиль вчених і тільки наука і філософія Нового часу
почали прагнути віднаходити закони в самій дійсності,
спираючись перш за все на реальну природничонаукову
емпіричну основу.
Вже в «Новому органі» (1620) Ф. Бекон проблематику
природніх законів, «визначенностей чистої дії», що
зумовлюють будь–яку «просту природу» підносить
до рівня кардинальної. У «Первоначалах філософії»
(1644) Р. Декарт уперше в науковий обіг упроваджує
саме поняття «закон природи», яким позначаються
«певні правила ... різноманітних рухів (механічних
рухів фізичних тіл – Авт.) ... помічених у всіх тілах».
Про такий же рух тіл ідеться й у творі Т. Гоббса 1655
року «Про тіло» (розділ третій – «Про закони рухів
і величин»). Ця остання тенденція зберігається аж
до вчення І. Ньютона, який у своїх «Математичних
началах натуральної філософії» (1687) вже остаточно
розмежовує методологічні «правила» природничо–
наукового пізнання та «закони» («аксіоми»), що
об’єктивно існують у самій природі, тобто три закони
руху тіл класичної механіки.
Одразу після Бекона, а саме з Гоббса, починається
усвідомлення істотної відмінності законів природи
від соціальних законів і диференціації останніх за
фундаментальними ознаками. Спочатку у гоббсівському
«Про громадянина» (1642) соціальні закони поділяються
на «божественні», «природні» («моральні») і
«громадянські». Тут за природні закони приймаються
ті нормативи, що буцімто регулювали взаємостосунки
поміж людьми у часи, які передували виникненню
інституту державності. У розумінні філософа, то
була епоха, коли «кожна людина мала право на все»
й у зв’язку з цим існувала постійна загроза «війни
всіх проти всіх», де «людина людині вовк». За таких
обставин людей від самознищення рятував «правий
розум» («власне правильне розмірковування кожної
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окремої людини щодо своїх вчинків і їхніх наслідків»),
яким вони наділені Богом. За Гоббсом: «... природний
закон ... є велінням правого розуму стосовно того, що
слід робити і від чого потрібно відмовлятися задля
щонайдовшого збереження життя і здоров’я». Природні
закони є «неписаними», «незмінними» і «вічними».
Саме тому вони є законами божественними щодо
єства людини і будь–яких людських спільнот. Таких
законів Гоббс виокремлює двадцять і наголошує, що
всі вони відтворюють різні аспекти «справедливості» і
поєднуються єдиним спільним «правилом» поведінки,
яке у різних джерелах у різні часи мало назву «золотого
правила моральності»: «Не роби іншому того, чого ти не
бажаєш, щоб робили тобі» [2, с. 310, 336].
В основному гоббсівському соціально–політичному
творі «Левіафан» (1651) проблематика соціальних законів
висвітлюється значно розлогіше й аргументованіше
ніж у попередньому. Тут має місце вчення про те,
наскільки спроможна стати «людина людині Богом»,
як «маса» людей природного стану перетворюється на
«народ» і на «громадянське суспільство», якою має бути
могутня (перш за все – монархічна) держава, що здатна
гарантовано зліквідувати антагонізми між людьми, які не
знали до цього над собою жодного верховного правління.
За Гоббсом, держава утворюється шляхом «суспільної
угоди», за якою величезна кількість людей передає
«суверену» (правителю) необмежені права політичного
управління собою за допомогою законодавчих і
законовиконавчих дій. Відтак, на думку філософа,
громадянські закони – це «ті правила, котрі держава
усно, письмово чи за допомогою інших ... ясних знаків
своєї волі приписала підданим, щоб вони користувалися
ними для з’ясування відмінностей поміж правильним і
неправильним, тобто поміж тим, що узгоджується, і тим,
що не узгоджується з правилом» [1, с. 281].
З одного боку, Гоббс прагне знайти спільне в
природних і громадянських законах, з другого ж –
якомога точніше з’ясувати те, в чому вони принципово
відмінні. Так, у «Левіафані» зазначається: «природний
і громадянський закони збігаються за змістом і мають
однаковий об’єм. Бо природні закони, яким притаманна
неупередженість, справедливість, визначеність, й інші
похідні від них моральнісні якості у природному стані є
не законами у власному значенні слова, а лише якостями,
що налаштовують людей на мир і слухняність. І лише
за упровадження державою, а не раніше, вони стають
дійсно законами, бо тоді вони вже є приписами держави,
а відтак, і громадянськими законами, у силу того, що
верховна влада зобов’язує людей підкорюватися їм». А
ось у чому Гоббс вбачав відмінність між природними
і громадянськими законами, можна зрозуміти з його
трактування «закону» (lex civilis) і «громадянського
права» (jus civile): «... Право є свободою, саме тією
свободою, котру залишає нам громадянський закон.
Громадянський же закон є зобов’язанням і відбирає у
нас ту свободу, яку нам надає природний закон. Природа
надає будь–якій людині право убезпечити себе своїми
силами і для попередження нападу самій напасти на
підозрілого сусіда. Громадянський же закон забирає у
нас цю свободу в усіх тих випадках, коли захист закону
забезпечує безпеку. Таким чином, поміж lex і jus існує
така сама відмінність, як між зобов’язанням і свободою»
[1, с. 283, 304].
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Молодий сучасник Т. Гоббса – Б. Спіноза помітно
поглибив вчення про соціальні закони з «Левіафана».
В «Богословсько–політичному трактаті» (1674) нідерландський мислитель пояснює, що в абсолютному вимірі
слово «закон» означає «розпорядження», яке змушує
людей діяти «одним і тим же самим певним і відомим
способом» та поділяє соціальні закони на «божественні»
(що зумовлені «природною необхідністю») і «людські»
(що є «волевиявленнями людей»). Відмінність між
цими законами ґрунтується на загальних принципах
пантеїстично–моністичного
спінозівського
типу
філософування: ніщо не може ні існувати, ні даватися
розумінню без Бога; бажання людини шукати для
себе користь пов’язане з турботою щодо постійного
удосконалення власного розуму. Останнє і є вищим
благом для людини. Саме тому універсальний, спільний
для всіх людей «божественний» закон – «це той, який за
мету має тільки вище благо, тобто істинне пізнання Бога
і любов до нього». «Людський» же закон (його «вдаліше»
називати «правом») є такою «настановою», згідно з
якою людина визначається лише для певного існування
та певної діяльності. В узагальненому значенні це –
«спосіб життя людей, який слугує тільки для охорони
існування держави» [9, с. 62–67]. Спіноза в своєму
«Політичному трактаті» (1677) виникнення інституту
державності витлумачує як перехід людських спільнот
від «природного» стану, що є видом спілкування людей
в процесі безпосередньої реалізації «природного», нічим
не обмеженого «права» до стану «громадянського»,
головною ознакою якого є наявність «будь–якої
верховної влади», того права, що вже визначається
«силою народу». Філософ вважає, поєднавши свої сили,
люди набувають щодо власної природи більше прав.
Чим більше людей об’єднується, тим більшою стає їхня
сукупна сила. За таких обставин кожен «громадянин»
вже підпорядковується «праву держави», всі накази
якої він має виконувати, не маючи права особисто
вирішувати проблеми стосовно «справедливого» чи
«благочестивого». «... Тіло верховної влади, пише
Спіноза, – має керуватися немов би єдиним духом
народу, і відповідно, волю держави слід вважати волею
всіх, а рішення держави щодо справедливого і доброго,
яким би воно не було, слід визнавати рішенням і кожного
громадянина зокрема» [10, с. 301]. Звідси висновок: слід
установити верховну владу, що продукує і запроваджує
правові закони, таким чином, щоб всі (як правителі, так
і підвладні) «діяли згідно із загальним благом, хочуть
вони того, чи ні».
Суттєве поглиблення у розумінні суспільно–
політичних законів відбулося у французькій філософії
середини ХVIII століття і пов’язане воно з вченням
Ш.–Л. Монтеск’є, який майже за двадцять років копіткої
праці спромігся написати енциклопедичний твір «Про
дух законів» (1748), в якому було систематизовано
все повчальне з суспільно–правового законодавства
парламенту міста Бордо (спадкоємним президентом якого
був мислитель), інших територій Франції та інших країн
Європи і світу. Тут має місце і глибокодумне дослідження
походження та функцій суспільно–політичних установ,
і розлога програма необхідних буржуазних реформ на
теренах державності, права, юриспруденції у країнах,
що долали пережитки феодалізму. Перш за все у цьому
фоліанті з’ясовується, що таке «закон» взагалі. За

157

Випуск 129

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Монтеск’є, «Закони у найширшому розумінні цього
слова суть необхідні відношення, що випливають
з природи речей; ... все що існує, має свої закони:
вони є і у Божества, і у світі матеріального, і в істот
надлюдського розуму, і у тварин, і у людей» [6, с.
163]. Надалі у «Про дух законів» пояснюється, що
існує Бог, який є «першопричиною світу» і водночас
«первинним розумом». Людський розум похідний від
божественного, а людські закони – похідні від законів
Бога. Після цього Монтеск’є наголошує: соціальний
закон взагалі є «людським розумом», що управляє
«всіма законами землі», а суспільні закони кожної нації
мають бути «частковими випадками» реалізації цього
єдиного людського розуму. Так би мовити, спільний
божественно–людський розум дозволяє, а згодом і
змушує усвідомити те основоположне відношення, на
якому мають ґрунтуватися всі «міжнародні» (відносини
націй між собою), «політичні» (ставлення правителів
до підданих) і «громадянські» (ставлення громадян
один до одного) закони права. Таким відношенням,
за переконаннями Монтеск’є, є «справедливість»:
«Відношення справедливості слід визнати такими,
що передують позитивному (рос. «положительному»)
закону, який їх тільки і затверджує» [6, с. 167]. Як радіуси
кола існують в ідеї кола до його окреслення, так і закони,
що є вираженнями ідеї справедливості існують раніше,
ніж вони стають позитивними законами. Підсумково ж
філософ заявляє: «Законодавець» не повинен діяти за
власними свавільними бажаннями. Він має враховувати
всілякі умови, що детермінують історичне життя народу
і тільки відповідно до них запроваджувати «мудрі»
закони. До цих умов перш за все належать природа
країни, її територія, релігія людей, їхні національні
традиції, культура, побут. А відношення законів до всіх
значущих суспільних детермінант і є «духом законів».
Монтеск’є лише довів, що відношення справедливості має бути засадничим принципом щодо всього
комплексу суспільного законодавства, але не пояснив,
завдяки чому досягається дійсна справедливості між
людьми? Достатньо переконливе розв’язання цієї
кардинальної проблеми всього суспільствознавства
міститься в соціальній філософії Ж.–Ж. Руссо. У
своїй четвертій дисертації «Про політичну економію»
(1755) філософ розмірковує над тим, яким має стати
нове досконале суспільство, котре подолає минулі і
сучасні людські пороки та антагонізми. Головна тема
цього твору – витлумачення автором основоположного
«Закону»
співіснування
«громадян»
в
межах
майбутнього «політичного організму», що має «загальну
волю», яка завжди спрямована на забезпечення і
збереження «добробуту цілого й кожної його частини»,
яка є «джерелом законів», та для усіх членів держави є
«мірилом справедливого й несправедливого».
Найважливіший принцип «Правління» майбутньою
спільнотою вільних і самодостатніх громадян у цій
дисертації має таке визначення: «Необхідно в усьому
дотримуватися загальної волі». Але, пояснює Руссо, щоб
таке дотримування відбувалося, загальну волю треба
«знати» (тобто чітко відрізняти її від різних «часткових
воль» в основних їх виявах) і її ще потрібно «хотіти»
(тобто дійово і послідовно всім забезпечувати «суспільну
свободу», а також усім у різний спосіб створювати і
підтримувати «авторитет Уряду»). Своє осмислення
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загальної волі і поваги до неї як до вищого «Закону» і
джерела всього іншого похідного законодавства філософ
виражає за допомогою низки ґрунтовних за змістом і
яскравих за стилістикою питань і відповідей. Спочатку
він запитує: За допомогою якого незбагненного
мистецтва вдається знайти засіб підпорядкування людей,
щоб зробити їх вільними? Як використати для служіння
державі майно, руки і саме життя всіх його членів, не
примушуючи їх і не запитуючи їхньої згоди? Як може
статися, що вони слухаються, а їм ніхто не наказує? Що
вони служать і не мають пана? Коли в дійсності вони
тим більше вільні, чим більше піклуються про те, щоб
вільними були інші? На ці й конкретизуючі їх питання
автором дається узагальнена відповідь: «Ці дива творить
Закон. Лише Закону люди зобов’язані справедливістю і
свободою; цей рятівний орган волі всіх відновлює право
на природну рівність між людьми; цей небесний голос
надає кожному громадянинові настанову суспільного
розуму і навчає його, як, вчиняючи відповідно до
правил власного розуміння, не вступати при цьому
у суперечність і залишатися самим собою». Тільки
правильно зрозумілий вищий Закон, який є тотожним
загальній волі, вважає Руссо, дозволяє встановлювати
справедливі, єдино прийнятні для всіх правила
Правління. Тому, зазначає філософ, «найзагальніший
інтерес» не позбавленого здорового глузду правителя, як
і «найнеобхідніший його обов’язок», полягає у тому, щоб
«піклуватися про дотримання законів», «служителем»
яких він є і на яких тримається «весь його авторитет».
Якщо правитель і примушує інших дотримуватися
законів, то ще з більшим завзяттям «повинен
дотримуватися їх він сам», оскільки він користується
«усім їхнім захистом». Руссо свідомий того, що «наявне
законодавство» ніколи не покриватиме всі існуючі
часткові «політичні економії», тому він формулює «два
непогрішних правила», якими завжди потрібно буде
керуватися у справах «внутрішнього управління»: 1) «дух
Закону» – непорушна перевага перед «принципами волі
народу»; 2) «загальна воля» – «джерело і природне
доповнення усіх законів». Підводячи підсумки осмислення найважливішого принципу організації економіки
і Правління, філософ констатує: «... Так само, як перший
обов’язок Законодавця полягає у тому, щоб привести
закони у відповідність із загальною волею, так і перше
правило суспільної економії полягає у тому, щоб
управління завжди відповідало законам» [7, с. 115–119].
Радикально поглиблене тлумачення верховного
соціального закону Руссо вже подає у своїй знаменній
праці «Про Суспільну угоду, або Принципи політичного
права» (1762). Тут наголошується, що суспільний стан є
«священним правом» людини, яке є основою всіх інших
прав і законів. Об’єднання людей у межах цілої «Нації»
за згодою всіх її членів філософ називає «Суспільною
угодою». Основне завдання утворення досконалого
суспільства рівноправних громадян він окреслює
такими словами: «Найти таку форму асоціації, котра
захищає і огороджує всією загальною силою особистість
і майно кожного з членів асоціації і завдяки якій кожен,
об’єднуючись з усіма, підпорядковується, проте, тільки
самому собі і залишається таким же вільним як і раніше».
«Принципи і статті» руссоїстської «Угоди» поєднуються
«єдиним правилом»: «... Повне відчуження членів
асоціації з усіма його правилами на користь всієї общини;
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бо ... якщо кожен віддає себе цілком, то утворюються
умови, рівні для всіх; а раз умови рівні для всіх, то ніхто
не зацікавлений в тому, щоб робити їх обтяжливими для
інших». Зазначене відчуження, у розумінні філософа,
відбувається без будь–яких вилучень. Реально ніхто
нікому нічого не віддає і не передає. Але спільнота,
що утворюється, вже стає зобов’язаного всіма своїми
засобами і можливостями охороняти, зберігати і
примножувати сили, здібності і всілякі надбання кожної
людини. За Руссо, у результаті «Угоди» утворюється
інтегральне ціле, яке він називає «Суверенітетом».
Це – «спільна воля» всіх представників «Нації», якій
має належати вся повнота законодавчої і виконавчої
влади, а похідним від «Суверенітету» у досконалому
суспільстві вже має бути «Суверен», як безпосередній
втілювач тільки законовиконавчої волі народу за будь–
якої з форм політичного правління. Вчений пояснює,
що всі державні інституції мають отримувати владу
від «спільної волі» у формі «доручення», а оскільки
всі держслужбовці «родом із народу», то вони аж
ніяк не здатні щось робити всупереч чи на шкоду
суспільству громадян. У «Про Суспільну угоду...» в
якості підсумку висвітлення єства «громадянського
стану» зазначається наступне: «Щоб спільна угода не
стала пустою формальністю, вона мовчазно включає в
себе таке зобов’язання, котре одне тільки спроможне
надати силу іншим зобов’язанням: якщо будь–хто
відмовиться підкорятися спільній волі, то він буде до
цього примушений усім Організмом... Адже такою є
умова, котра, підпорядковуючи кожного громадянина
батьківщині, одночасно тим самим відгороджує його від
будь–якої особистої залежності; умова ця є секретом і
рушійною силою політичної машини, і вона одна робить
законними зобов’язання у громадянському суспільстві,
котрі без нього були б безглуздими, тиранічними і
відкривали б шлях найпотворнішим зловживанням» [8,
с. 160, 161, 164].
Замислимося: чим же є «Політичний організм»,
«Суверенітет» («Загальна воля»), «Суспільна угода»
і всезагальний «Закон» людського співіснування із
суспільствознавчого вчення Руссо? Всі ці перелічені
складові єдиного політичного утворення є атрибутивними
властивостями і вимірами субстанційного за своєю
сутністю «громадянського суспільства», члени якого
організовують свою життєдіяльність, виходячи з тих
величезних можливостей і переваг, які притаманні
соціуму як органічному цілому. Добровільне об’єднання
самодостатніх індивідів формує інтегральну за своєю
монолітністю «Загальну волю», за жодних обставин
неподільний і невідчужуваний «Суверенітет», що
поєднує, підсумовує і примножує сили, здібності й
всілякі достойності окремих його членів, які своєю
чергою стають повноправними суб’єктами і носіями
всіх достойностей цього досконалого поєднання.
Загальнолюдський «Суверенітет» продукує «закони»,
які регламентують усі сфери життєдіяльності різних
менших спільнот. «Громадянське суспільство» складає
непорушну основу «Політичного організму», що
створює органи й інститути «Правління» (виконавчу
владу). «Громадянське суспільство» і адекватний йому
за досконалістю «Політичний організм» породжують
особливі міжособистісні та інші суспільні відносини між
людьми на різних рівнях суспільно–політичного життя.
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У загальносоціальному плані – це рівність усіх громадян
та їх об’єднань у правах і обов’язках. З політичної
точки зору – це обов’язкова, хоча й не завжди офіційна,
причетність усіх людей до управління суспільством і
«Державою». У сенсі економічному – це священне право
безпосередньо на індивідуальну, а опосередковано на
всю суспільну власність. У моральнісному вимірі – це
домінування («царство») доброчесностей, яке завжди є
збігом, узгодженням, інтересів індивіда і суспільства. І
всю цю всебічну досконалість іманентно і перманентно
вмонтовано в єдиний усебічний виховний процес,
піднесено патріотичний за своєю природою і щирістю.
Очевидно, що суспільствознавче вчення Руссо
є ідеалізованою гіпотетичною програмою розвиненого громадянського суспільства, яке можливе
лише за умов узгодження у всіх сферах культури
інтересів та волевиявлень індивідів з інтересами та
волевиявленнями людських спільнот різної чисельності
й різних соціально–політичних ієрархій. Як і будь–яка
широкомасштабна гіпотеза, ідеалізована руссоїстська
програма досконалого співіснування громадян іманентно
містила в собі чимало можливостей власного уточнення,
розширення і поглиблення. Першу таку істотну
модифікацію парадигми громадянського суспільства
Руссо здійснив у своєму моральнісно–правовому вченні
І. Кант, який після ознайомлення з творами французького
філософа одразу публічно заявив про власне захоплення
і свою солідарність з його новаторським розумінням
кардинальних проблем суспільно–історичних процесів.
За Кантом, етика має відповідати всім вимогам
дискурсивної науки, тобто її принципи і закони повинні
ґрунтуватися на основоположеннях «всезагальності»
та «абсолютної необхідності». Теорія моральності
зобов’язана рішуче вирватися з обмеженого колооберту
емпіричного знання. Її головне завдання – обґрунтувати
«необхідний закон волі», єдиною інстанцією якого
є людський розум, його «апріорні» (додосвідні)
беззаперечні правила. В «Основах метафізики моральності» (1785) німецький філософ оцінює людину
як недосконалу істоту, але таку, котра прагне до
досконалості і здатна мати ідею «найвищого блага».
Правила моральнісної довершеності є «законами»
(«імперативами») вільної людської поведінки. У
кантівській етиці моральнісні імперативи поділяються
на «гіпотетичні» і «категоричний». Всі імперативи
суть «формули» визначення вчинків людей відповідно
до принципів «розумної волі». Всі вони виражають
«хороше» у якомусь сенсі. Якщо вчинок хороший
для «чогось іншого як засіб», то він регламентується
гіпотетичним імперативом, якщо ж вчинок є хорошим
«сам по собі» як необхідний для волі, що відповідна
вищому розуму як власному принципу, то такий
вчинок вже обумовлюється тільки і тільки імперативом
категоричним.
Кант усвідомлював, що мотиви людських
моральнісних вчинків здебільшого обумовлюються
недосконалими і навіть згубними схильностями, які аж
ніяк не можуть бути співвідносними з категоричним
імперативом. Враховуючи це, він узагальнює мотиви
вчинків до рівня «суб’єктивного принципу визначень
волі» і називає його «максимою». Максима є «практичним
правилом», згідно з яким суб’єкт діє. Категоричний же
імператив є «основоположенням», відповідно до якого

159

Випуск 129

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

людина повинна діяти. Перше визначення категоричного
імперативу («формула універсалізації») встановлює
співвідношення суб’єктивного і об’єктивного принципів
моральнісного вчинку: «Вчиняй тільки відносно до
такої максими, керуючись якою ти разом із тим можеш
побажати, щоб вона у будь–який час була всезагальним
законом». Друга версія кантівського визначення єдиного
категоричного імперативу («формула персональності»)
пояснює співвідношення засобів і цілей в моральнісному
вчинку людей. Будь–яка емпірична спонука вчинку є
ціллю, але відносною і суб’єктивною. Відносна ціль
мотивує гіпотетичний імператив. А категоричний
імператив
мотивується
виключно
«абсолютною
ціллю», «самоціллю». І засобом і ціллю моральнісного
вчинку є людина. Відносна ціль є чимось корисним,
таким, що слугує іншій цілі і водночас є засобом її
досягнення. Категоричний імператив здатний запобігти
ставленню до людини як засобу досягнення будь–яких
цілей і забезпечує набуття нею статусу автономної
особистості – самоцілі: «Вчиняй так, щоб ти завжди
ставився до людства і у своїй особі, і в особі будь–кого
іншого також як до цілі і ніколи не ставився би до нього
тільки як до засобу». Нарешті, третій варіант дефініції
одного єдиного категоричного імперативу («формула
автономії») надає змогу співвіднести «гетерономію»
і «автономію» моральнісних волевиявлень. Воля, що
підпорядковується чужому закону – гетерономна. Чужий
закон своїм тиском здатний викликати покірність,
він може бути авторитетним, але він не здатний
забезпечити свободу. Тільки сама собі законодавча воля
є автономною. Свобода можлива лише за умови, коли
людина зобов’язана вчиняти виключно до своєї власної
волі, але такої, що здатна установлювати сама собі
«всезагальний закон»: «... Воля... повинна бути не просто
підпорядкована закону, а підпорядкована йому так, щоб
вона розглядалась також як самій собі законодавча і саме
лише тому як підпорядкована закону (творцем якого
вона може вважати саму себе)» [5, с. 260, 270, 273].
Щоб перевпевнитися в тому, що категоричний
імператив Канта є етичною формулою межово
досконалого суспільства, його доречно порівняти із
«золотим правилом моральності» в трактуванні Гоббса.
Пригадаємо вже цитоване з «Про громадянина»: «Не
роби іншому того, чого ти не бажаєш, щоб зробили тобі».
Гоббс вважав це правило еталоном справедливості.
Але таке не відповідає дійсності. Наприклад: я
займаюсь злодійством у містечку «А», а мій спільник
цією ганебною справою займається у місті «Б». Ми
домовилися не обкрадати один одного і не заважати
один одному, і все, як то мовиться, «окей». Навіть якщо
у золотому правилі слова «іншому» замінити на слово
«іншим», сутність справи не зміниться, адже злодіїв може
бути досить багато. Для гарантованої справедливості
потрібно формулювати таке правило, за умов виконання
якого злодійство і будь–які інші людські пороки взагалі
б унеможливилися. Саме таким правилом і є кантівський
категоричний імператив. Замислимося. У «формулі
персональності» Кант наголошує на тому, що людина у
моральнісному вчинку має ставитися до себе і будь–кого
іншого виключно через вимір всього людства. Тобто
ти є моральнісним лише тоді, коли з твоєю поведінкою
«погоджується» людство в особі всіх. З будь–ким іншим
відбувається те саме. Відтак, те ж злодійство неможливе,
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бо всі не можуть бути злодіями. Якщо ж врахувати те, що
моральнісна людина має до всіх інших ставитися як до
«самоцілі» (і ніколи як до засобу), то це ще й засвідчує,
що зовсім не буде у кого красти. Далі. Відповідно до
кантівської «формули універсалізації» ти є моральнісним
тільки тоді, коли спонуки будь–яких власних вчинків
самосвідомо удосконалюєш до рівня «максим», які
тільки і забезпечують усі акти твоєї багатоманітної
поведінки на рівні всезагального закону. З «формули
автономії» Канта випливає ще й те, що кожна людина
виключно сама по собі для себе здійснює приписи
необхідності виконання категоричного імперативу, чим
гарантовано досягає як власної свободи, так і дієво
сприяє умовам свободи всіх інших людей.
В «Основах метафізики моральності» Канта
зовсім не розглядається правознавча проблематика. Не
висвітлюються ці проблеми і в основному творі з етики
німецького мислителя «Критиці практичного розуму»
(1788). На цей час в Західноєвропейській філософії
вже існували достатньо ґрунтовні дослідження щодо
з’ясування взаємоузгодженостей між моральністю і
правом та субординацій моральних доброчесностей
і правових нормативів. Безумовно до них належать і
вже стисло розглянуті нами вчення Гоббса, Спінози,
Монтеск’є і Руссо. Взагалі, будь–яке системне
осмислення людського суспільного буття хоча б почасти
є і усвідомленням всеохопних моральнісно–правових
закономірностей. Правознавча ж прогалина в соціальній
філософії Канта була зліквідована лише в останньому
десятилітті ХVIII століття. Вперше контури своєї теорії
права вчений окреслив у великій статті «Про прислів’я
«Мабуть, це є справедливим у теорії, але непридатним
для практики»» (1793). Тут Кант розмірковує над
тим, як для «людського роду» може бути розв’язана
проблема «правового громадянського суспільства».
Він наголошує на тому, що суто теоретичне поняття
права має випливати з «трансцендентальної» (такої,
що апріорно з необхідністю існує у можливості) ідеї
свободи у стосунках між людьми. Тобто воно має бути
похідним від всезагального моральнісного закону,
співрозмірним йому і таким, що доповнює його. Все
ж інше правозаконодавство має надбудовуватися над
«правом як таким», підтверджувати і конкретизувати
його. Після цього філософ заявляє: «Право є обмеженням
свободи кожного умовою згоди її із свободою всіх інших,
наскільки це можливо за деяким загальним законом», і
тут же додає: «а публічне право є сукупністю зовнішніх
законів, котрі роблять можливою таку повну згоду» [4,
с. 78]. У наведених визначеннях – серцевина кантівської
теорії права. Перша дефініція – це величне за своєю
суттю і значенням «трансцендентальне визначення
права», а друга – виокремлення предмета юриспруденції
з указівкою на необхідність узгодження сукупності
публічних юридичних законів з внутрішньою людською
правоздатністю в її витоках і основі.
У 1797 році було надруковано Кантову «Метафізику
моральності в двох частинах», де другій частині
«Метафізичні засади вчення про доброчесності»
передує перша – «Метафізичні засади вчення про
право». Тобто у цьому розлогому творі викладене вже
єдине моральнісно–правове вчення філософа, в якому
моральність витлумачується як внутрішня основа
людського буття влаштованого за всезагальним законом
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свободи розумних істот, а право – як зовнішньо–
нормативна організація суспільства за аналогічними
за масштабністю та ґрунтовністю юридичними
принципами. У «Метафізиці моральності...» Кант прагне
якомога переконливіше розмежувати моральнісні і
правові закони, пам’ятаючи, що і перші і другі базуються
на принципах свободи. Вчений зокрема зазначає: якщо
«законів природи» людина «змушена» дотримуватися,
то «законів свободи» вона дотримуватися «зобов’язана».
Події у природі завжди закономірні, людські ж вчинки
– не завжди. Останні можуть збігатися, або не збігатися
з імперативами «практичного розуму». У першому
випадку вони відповідають закону–обов’язку. Та оскільки
вчинки, пов’язані з виконанням обов’язку, бувають або
вільними або свавільними, то слід з’ясувати, на яких
законах ґрунтується повноцінна свобода, а завдяки яким
вона, відповідно, обмежується. Свою позицію стосовно
відмінності законів моральності і права німецький
мислитель висловлює у такий спосіб: «Те законодавство,
котре робить вчинок обов’язком (рос. «долгом»), а цей
обов’язок мотивом, є етичним законодавством; те
законодавство, яке не включає цю умову у закон і, відтак,
допускає й інший мотив, а не саму ідею обов’язку, є
юридичним законодавством. Стосовно цього останнього
нескладно зрозуміти, що такий мотив, відмінний від
ідеї обов’язку, цілком очевидно, запозичується від
патологічних визначаючих основ свавілля схильностей
і антипатій, а серед них – від визначальних основ
останнього роду, тому що це законодавство повинне
примушувати, а не бути привабливим приманюванням»
[3, с. 126].
Найважливішу проблему теорії права Кант вбачав
у з’ясуванні умов взаємного обмеження свободи між
людьми. Вчений виходив з того, що особистісна свобода
людини, якщо її розглянути формально, є свавіллям,
або здатністю окремої особи вчиняти на власний розсуд
без будь–яких обмежень. За таких умов виміри свободи
різних людей взаємно стикаються у своїх проявах,
стають ворожими одна одній, порушують упорядковане
людське співіснування і тим самим знищують свободу
кожної окремої особи. У зв’язку з цим закон свободи,
щоб не суперечити самому собі, вимагає встановлення
відповідних меж поширення сваволі кожного і цим
запобігає порушенню свободи всіх інших людей.
Визнання і непорушення чужої свободи – це обов’язок
особи. Без цього обов’язку немає права, а без права
немає будь–якої свободи взагалі. Тільки завдяки праву
свобода узгоджується сама із собою. Підсумовуючи
свої думки стосовно цих положень основного
«правового постулату практичного розуму», Кант
констатує: «Право – це сукупність умов, за яких сваволя
однієї особи сумісна зі сваволею іншої з точки зору
всезагального закону свободи». У своєму осмисленні
сутності людської свободи філософ ще й обґрунтовує
необхідність існування певною мірою «спільних»
моральнісно–правових законів «безумовного значення»,
пояснюючи, що коли б їх не було, моральні та правомірні
дії людей складно було б класифікувати, адже будь–що
з моралі й права слід багато з чим порівнювати, і мала
б місце необмежена кількість як моральнісних, так і
правознавчих «еталонів». Цю останню свою позицію
автор
«Метафізики
моральності...»
конкретизує
витлумаченням «права» у вузькому і широкому розумінні
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слова. Він стверджує, що право у вузькому («власному»)
сенсі («jus strictum») ґрунтується на примусах. Там, де
припиняється право примусу, з’являється межа права
у широкому сенсі («jus latum»). Jus strictum полягає
в органічному поєднані права з примусом, і тільки
воно є «чистим» правом. Jus latum же обумовлюється
роз’єднанням правової норми з будь–якими примусами.
Примуси без права є «самоправством». Право ж без
примусу – це вже «справедливість», в якій моральнісних
чинників непомірно більше, ніж правових. Такі
пояснення допомагають на достатньому рівні заглибитися у розуміння кантівського дещо відмінного від
попереднього визначення всезагального правового
закону: «Вчиняй зовнішньо так, щоб вільний прояв твого
свавілля був сумісним із свободою кожного відповідно
до всезагального закону» [3, с. 139, 140].
Кантова філософська система, з її іманентною
моральнісно–правовою підсистемою включно, стала
епохальною подією на теренах Західноєвропейської і всієї
світової філософії. Ця системна філософія є принципово
критичною і принципово трансцендентальною. Її
суб’єкт – самосвідомий щодо своїх здібностей, їхніх
можливостей, цілей, меж та правил застосування.
За Кантом, людина у світ власного пізнавального,
моральнісного, правового і телеологічного досвіду,
із себе і для себе транслює непередзадані апріорні
(трансцендентальні) всезагального значення засоби
освоєння різноманітного, плинного, емпіричного
«матеріалу», серед яких і доленосні для світу людської
свободи імперативи моральності та відповідні їм за рівнем
необхідності закони права. Кантівський моральнісно–
правовий трансценденталізм був закономірним явищем
у світовому історико–філософському процесі. Його
«визрівання» особливо помітне у західноєвропейській
філософії Нового часу. Нагадуємо лише дещо з вже
нами викладеного: ідея Спінози стосовно того, що
«Тіло верховної влади має керуватися немов би єдиним
духом народу»; положення Монтеск’є: «Відношення
справедливості слід визнати такими, що передують
позитивному закону, який їх тільки і затверджує»;
формулювання Руссо двох законодавчих «правил
правління»: 1) «дух Закону» – непорушна перевага перед
«принципами волі народу»; 2) «Загальна воля» – «джерело
й природне доповнення усіх законів». Безпосереднім
же
закономірним
продовженням
кантівського
моральнісно–правового
трансценденталізму
стала
«Система трансцендентального ідеалізму» (1800)
В. Ф. Й Шеллінга. У цьому класичному творі
спочатку обґрунтовуються теоретико–методологічні
«принципи» трансцендентального ідеалізму, а вже
потім у чотирьох головних розділах викладається
проблематика «теоретичної філософії», «практичної
філософії», «основних положень телеології» та
«основних положень філософії мистецтва» відповідно
до «принципів трансцендентального ідеалізму». У
подальшій історії філософії кантівсько–шеллінгіанський
трансценденталізм не зникає, а лише модифікується та
зреалізовується вже у видозмінених за назвою і змістом
поняттєво–категоріальних структурах.
Достеменне вивчення та розуміння всезагальних
соціальних законів одночасно є і важливою теоретико–
пізнавальною, і фундаментальною світоглядно–
практичною проблемою, без наукового розв’язання
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якої загальнолюдське суспільствознавство стає або
спрощеним, або навіть спотвореним. Соціально–
всезагальне є унікальною за всеохопністю і динамізмом
загальністю, принципово відмінною від сукупності
різноманітних загальностей неживої і живої природи.
Якщо у позалюдській природі всезагальне існує лише,
і тільки лише, через всі без винятку взаємозв’язки
природних формоутворень (одиничностей), то у
соціальній дійсності кожна людина (індивідуальність,
унікально–неповторна усуспільнена одиничність) є
здатною акумулювати у собі і через себе одразу все
соціально–всезагальне. Щоправда, людина спочатку
лише потенційно була повноцінною усуспільненою
істотою і тільки на певному рівні історичного поступу
ця потенція, завдяки власним зусиллям людини,
трансформувалася у реальність. Спираючись на
щойно висловлене, ми доходимо висновку, що у
соціально–філософських вченнях від Гоббса до
Канта прослідковується становлення новітньої для
свого часу парадигмальної теорії всезагального
суспільно–політичного
та
моральнісно–правового
законодавства, яку в узагальненому вимірі слід
класифікувати як прогностично–гіпотетичну програму
принципового удосконалення людини, громадянського
суспільства і правової держави. Модернізація цієї
програми відбувається у вже виокремленій «Системі
трансцендентального ідеалізму» Шеллінга, а потім у
«Феноменології духа» (1807) і «Філософії права» (1721)
Г. В. Ф. Гегеля та й у творах інших видатних філософів
західноєвропейської класичної раціоналістичної традиції.
Втілення ж у соціальну реальність трансцендентально–
всезагальних ідей Спінози і Монтеск’є, Руссо і Канта,
Шеллінга і Гегеля – в досконалому майбутньому
людства. Людина є істотою, що постійно визначає цілі
і формує ідеали своєї життєдіяльності, від ближніх до
самих віддалених перспектив. Без цих прогностичних
орієнтирів люди були б нездатними адекватно оцінювати
ні своє сучасне, ні своє минуле. Саме у зв’язку з цим
всезагально законодавче прогностичне «як має бути»
щодо того «як є» і того «як було колись», слід визнавати
перманентно актуальною суспільно–філософською
проблематикою.
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On contemporary social laws and principals
The article highlights the need for a modern rethinking of universal social
laws and related socio–political and moral–legal lawmaking, study and formulation
of which has been significantly strengthened in the West European philosophy of
the New Age and reached its peak in the doctrines of outstanding representatives
of the classical philosophical rationalist tradition of the Western countries Europe
of the second half of the XVIII – the first half of the XIX century, especially
in the philosophical systems of S.–L. Montesquieu, J.–J. Rousseau, I. Kant,
F. W. J. Schelling and G. W. F. Hegel. Summarizing their historical and philosophical
tracts, the authors conclude that these teachings are followed by the emergence
of a new paradigm in theory of social legislation, which should be classified as
a prognostic–hypothetical program for the fundamental perfection of man, civil
society, and the rule of law. Implementation of this program ensures a bright future
of mankind. Without these programmatic predicting milestones, people are not
able to sufficiently assess their present life and their past. That is why the general
legislation of «sufficient» socio–philosophical subject matter should be recognized
as permanently relevant in terms of current situation and earlier circumstances.
Keywords: laws of nature, general social law, socio–political legislation,
moral and legal legislation, civil society legislation, categorical imperative,
transcendental law.
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Композиційно–риторичні алгоритми
моделювання динаміки соціальних систем
Надається характеристика композиції твору в контексті її риторичної
реконструкції. Риторичні моделі стають актуальними щодо історико–
генетичної реконструкції художньої цілісності в культурі. Неориторика
є синтетичною дисципліною, пов’язаною з естетикою, поетикою та
лінгво–семіотичним аналізом тексту, що виникає за доби структуралізму.
Поструктуалістське зацікавлення риторикою актуалізується в різних
мовних осередках і поступово призводить до утворення неориторики як
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міждисциплінарного комплексного синтезу з вивчення складного простору
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Розуміння теорії композиції в останні роки
докорінно змінюється. Так, композиція (compositio) у
Вітрувія, римського архітектора, будівника виглядала як
протилежність органічному розвитку систем (eloctio),
є штучним розвитком і формується цілком розумом і
руками людини. В античній риториці композиція теж
фігурує, але не як експліцитний конструктив риторичних
трансформацій, а як імпліцитна конфігурація єднання
тропів, що вписується в контекст диспозитиву, якщо
використовуватимуть термінологію М. Фуко, або всіх
тих реалій, які розгортають систему композиції в ряд
риторичних моделей.
Проблема композиційного синтезу в контексті
риторичних трансформацій вивчалася в дослідженнях
И. Азизян, И. Добрициної, Г. Лебедєвої, Ю. Легенького,
Ж. Дюбуа, Ф. Пира, А. Тринона та ін. [1; 6; 5], адже
мало визначені культурологічні аспекти композиційного
синтезу культуротворчості.
Мета статті – визначити культурологічний контекст
формування композиційних засад культуротворчості.
Втім вважають, що неориторика відома ще з
часів Арістотеля, бо він відмовився від риторики
як реліаційної гри і суто інструментальної тактики
поведінки в суді та політичних диспутах і розбудував
субстантивну модель риторики, яка власне виводить її
із середовища підручних засобів та робить поетичним
засобом формування художньої цілісності. Сутнісні
засади риторики трансформувалася протягом часу. Так
в Середньовіччі вона стає суто онтологічною, де всі
риторичні фігури, які відомі з трактатів Арістотетеля,
Гермогона,
Цецерона,
Квінтілліана,
починають
зміщувати своє ядро з доцільності і впевнення на саму
промову, на варіації норм, канонів. Домінантною стає
поетична функція риторики, яка свідчить про красоту
промови античного ритора і середньовічного схоласта,
про надлишковий канонічний устрій і мистецький
формалізм промови як спосіб артикулювання думки.
Міжситуативний і сутнісний риторичний простір
будується в ході основних сфер діяльності ритора:
invento – визначення матеріалу промови (цей розділ
має цілісну оперативну конфігурацію засобів
промови). Головна ознака invento – щойність, що
свідчить прагматика визнання, що є предметом тої
чи іншої промови. Disposito означає розгортання,
набуття системи позиціовання, що свідчить про ту
дистанцію, що виникає в контексті риторичного
простору. Disposito як модельна конструкція корелює з
transpositive – переходом, трансцензусом межі. Еlocotio
відповідає за тактику та технологію, послідовність
вираження промови як донесення змісту в тих чи в
інших фігурах і її концептах. Actia відповідає за техніку,
оперативні засоби як елементи технології доведення
інформації. Memoria або мимотехніка інтегрує весь
матеріал промови у своєрідний устрій, що свідчить про
гармонізуючу роль всіх сфер для визначення головної
думки, що несе в собі образ поведінки того, хто дійсно
промову або дискурс [5].
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Варто визначити не лише продукуючі діяльність
компоненти, а й моделювання актів поведінки, стану
акторів культурного діалогу – продуцентів та реципієнтів,
які слухають ритора, знаходяться під впливом того
стану, який продукує ритор і відповідного стану, який він
має очікувати у реципієнтів. Все це моделює культуру
як цілісність діяльності, поведінки та стану в такому
достатньо вузькому коридорі комунікації, як промова
ритора. Недарма риторика адвоката відрізняється від
звинувачувальної риторики прокурора, все це достатньо
визначені коридори і канони промови. Так, дискурс
прокурора не може підмінятися адвокатурою і, навпаки.
Розподіл соціальних ролей, специфікація масок як
визначення тих чи інших конфігурацій compositio є
достатньо очікуваним, а будь–якій прогноз і будь–
яка композитна схема промов і реакцій на промову
як формування стану, звичайно, не може зводитися до
чорно білої схеми, яку ми можемо побачити на мітингу,
в Інтернет та ін.
Дискурс комунікації в цілому визначається в
риторичному широкому сенсі як функціонування тропів
або метабол, що розгортають простір фігурації промови
в контексті її поетичної або образної презентації.
Проект неориторики повертається в простір культури.
«Загальна риторика» – відома праця з неориторики
групи бельгійських авторів Ж. Дюбуа, Ф. Пір, А. Трінон
та ін. з позначкою «Мю» (перша літера метафори). Ця
робота орієнтована не лише на вербальний дискурс,
а на інші форми донесені інформації, що пов’язані з
зображуванням, інформацію коміксу, кінематографу та ін.
[5]. Універсалізм підходу щодо осмислення риторичних
форм функціонування культурних фрагментів або
артефактів можна визначити як феноменологічний,
пов’язаний з наявністю певних механізмів трансформації
інформації, змісту повідомлення. Автори визначають такі
головні конструкти неориторики, як поетична і риторична
функція, що характеризуються в контексті метаплазмів
(рівень морфології), метатаксису (сінтаксис), метасемем
(семантичний рівень), металагізмів (рівень логіки
дискурсу). Риторична функція визначається як набір
метабол – універсальний оперативний інструментарій.
Важливо, що замість традиційного визначення тропів,
метаболи описують більш абстрактне поле семіозу
та металогіки дискурсу. Якщо тропи пов’язані з
традиційними механізмами риторики, то метаболи
виходять на невербальну трансформацію інформації.
Принцип трансформативної естетики та поетики
пов’язаний з тим, що банальна інформація, нульовий
ступінь письма, за Р. Бартом, переструктуровується,
щоб надати тексту поетичну функцію. Так, «тектонічно»
оброблена інформація, що досягається формами
порушення норм із наступною редукцією (усуненням
або виправленням порушення, зняття порушення або
вираження образу) приводить до афекту, який група
авторів «Мю» називають традиційно – ядерний етос
[2, с. 261]. Етос – нова якість, що свідчить про пафос,
якій передається від ритора до риторичного тексту
та реципієнта, що й призводить до катарсису або
породження афекту загальної риторики.
Можливість здійснення механізмів трансформації
тексту робить образ дивним, а простір стає динамічним,
зсунутим, що свідчить про те, що композиція, в
яку входить як поетична, та і естетична функція,
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в риторичному просторі метабол досягає певної
формалізації. Неориторика стає привабливим інструментом, що допомагає осмислити будь–яку інформацію
саме в рамках формального інструментарію. Більш
того, дозволяє трансформувати інформацію, починаючи
з її банального рівня, що не має поетичної функції.
Так, шляхом трансформації відбувається знаходження
привабливих рис образності повідомлення, які завдяки
перестановці, редукції та додатку сем змінюють
конфігурацію і поетичний топос дискурсу.
Теоретики неориторики сприйняли просторовий
розподіл дискурсу (сигтагматику риторичного тексту)
як домінантний, за моделлю Р. Якобсона, як примат
метонімії над метафорою [7]. Ж. Дюбуа, Ф. Пір, А. Трінон
та ін. свідчать про пафос риторики, що походить від
поетичної функції Р. Якобсона, спираються на думку
про паралелізм поетичної та риторичної функції
дискурсу. Отже, відхилення від норми як постулат
риторичної конструкції допомагає побачити банальну
інформацію в контексті інформації небанальної, у
контексті діючої функції поезису (дроблення тексту
як поетично означеного образу з визначенням його
риторичної функції), що свідчить про комунікативний
простір риторичної функції. Ця функція орієнтована
на носія повідомлення, промови, що трансформується
у морфологічному, синтаксичному, сигматичному та ін.
вимірах.
Єдність мір трансформацій інформації, де нульовий
ступінь і міра, яка є корекцією відхилення, так пов’язані
між собою, що утворюють певне поле адекватності
трансформації тексту. Так, визначають декілька
механізмів трансформації: субстаційні, коли змінюється
саме ядро носій інформації та реляційні, коли
змінюються лише зовнішні параметри носія інформації,
що зводиться лише до перестановок, декоративних
трансформацій мовного середовища. Отже, вся палітра
засобів риторичного поля трансформацій текста
презентується як єдність сигніфікату (смислу), референу
та знака, що свідчить про систему презентації сенсів
та їх означування у побудові дискурсу, а також про
семіотичну сферу узагальнення реальності як визначний
конструкт в школі неориторики. Так, можна вийти на
проектні алгоритми як композиційно–риторичні моделі,
що визначають певну темпоральність, диспозицію,
сегментування та селекцію інформації.
Тобто диспозиція форми та змісту свідчить про те,
що оформлений зміст є змістом редукованим, але він
є також натуралізованим як універсальна тотальність
наявного, тому комунікативний знак потрібен як
презентатив цілісності інформації. Головне полягає
в тому, що риторична форма інтерпретації не знищує
сенс, а лише «спустошує» його, робить більш бідним.
Так, певна міфологізація комунікації як гармонізація
відносин в соціумі дає можливість розпоряджатися
знаковими конотаціями за своїм наміром. «Можна було
б подумати, що сенс приречений до смерті, але це смерть
в розстрочку; смисл втрачає свою власну значимість, але
продовжує жити, напитуючи собою форму міфу. Сенс
є для форми чимось подібним на сховища конкретних
подій, котрі завжди находяться під рукою; це багатство
можна то використовувати, то приховувати подалі за
своїм бажанням; весь час виникає необхідність, щоб
форма знову могла пестити коріння в сенс і, увібравши
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його, прийняти обличчя природи; адже передусім форма
повинна мати можливість заховатися за сенсом. Одвічна
гра в хованки між сенсом і формою складає саму суть
міфу», – констатує Р. Барт [2, с. 82–83]. Йдеться про
рефлективний міф семіозу знакових систем.
Отже, форма тут визначається не як та, що «поглинає
зміст», за Л. Виготським. У Л. Виготського форма
буквально «вбиває» зміст. Його аналіз новели «Легке
дихання» Івана Буніна свідчить про те, що тут нульовим
ступенем або банальною системою інформації є власне
зміст, а форма як перекомбінування в часові епізодів,
подій утворює надлишок естетичного буття – поетичну
функцію [3]. Нічого подібного не відбувається в
концепції Р. Барта, у нього міф є конотативною знаковою
системою, в який концепт другої системи або означуване
робить знак першої системи означальним в системі другої
системи, тобто тою «пустою формою», що заповнюється
імперативним змістом, який презентується як метафора,
що дорівнює міфу. Втім ця метафора інтерпретується як
дві складені синекдохи, тобто понижуюча та підвищуюча
синекдоха. Це і дає можливість презентувати зміст як
універсалізацію інформації і локалізацію презентації як
натуралізованого референта.
Ми розглянули інструментарій неориторики, що
може бути задіяним в конкретному матеріалі, тих
чи інших обставинах презентації та трансформації
дискурсу. Отже, можна здійснити передпроектний аналіз
на підставі визначення головних метабол культури
та архетипів, що характеризують метакультурні
метаболи в їх еквівалентних відносинах. Презентація
цих еквівалентних відносин в метатаксисі, тобто в
процесі зміни та трансформацій синтаксису як закону
гармонізації та конструювання тексту відбувається в
контексті металогізмів, тобто смислових конфігурацій
метасемєм (риторичних тропів, які зводяться до досить
простих логічних конструкцій, починаючи з синекдохи,
метонімії і метафори), що стає трансформативним
механізмом гармонізації культурних відносин взагалі.
Важливо риторичний простір використати як
оперативний інструментарій визначення сингулярних
(атомарних,
одиничних)
складових
потенціалу
культури в кожній окремій її сфері: політичній, етичній,
естетичній, конфігурації міжкультурний відносин. Все
це спонукає до визначення того «метафоро генного
пристрою», за Ю. Лотманом, або «концепту», за
Р. Бартом, що використовується в міжкультурному
діалозі для міфологізації або метафорогізації відносин
культури.
Визначаючи текст як певну ієрархію комунікативних
актів, Т. Дрідзе пише: «Макроструктура тексту може
бути представлення в вигляді ієрархії різнопорядкових
смислових блоків – предикацій, де в якості предикації
першого порядку виступають мовні засоби, котрими
передана основна ідея повідомлення, в якості предикації
другого, третього і іншого порядку – мовні засоби
котрими переданий загальний його зміст. Останні
представляють собою підпорядковану описову частину
повідомлення, що призвана як тлумачити, так і
презентувати предмет повідомлення шляхом введення
в почуттєві та інші оцінювальні ситуації, аргументувати
«факти», що вираженні в положеннях (елементах
тексту), які підкріпляють, підсилюють авторський задум
(предикацію першого порядку).
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Мікроструктуру тексту може бути представленою в
вигляді набору внутрішньо текстових зв’язків, в котрі
вступають опорно смислові вузли тексту. Такі смислові
опори (ми називаємо їх фактами) можуть бути виділені із
тексту за допомогою спеціальної методики і утворюють
логіко–фактологічний ланцюг, що є висхідним
смисловим стрижнем тексту» [4, с. 87].
Можна стверджувати що риторика образу,
риторика дискурсу, яка здійснюється на рівні
макроструктури, визначається саме метакультурними
та культурними металогізмами або метаболами. Адже
риторика мікрорівня, риторика тексту визначається
тою внутрішньою системою технік і семіотичною
фігурацією, що пов’язана з тим чи іншим гармонізуючим
інструментарієм, тобто з метасемемами.
Важливо визначити що Т. Дрідзе характеризує
нульовий ступінь письма, банальну інформацію як
певні «штампи», смислові примітиви, які є висхідними
засобами комунікації. Залишається відкритим ряд
питань, котрі чекають вирішення.
1. Що саме мається на увазі під терміном «штамп»:
будь–яка мовна формула, яка характеризується певною
визначеністю та частотою повторення, або така мовна
формула, котра в наслідку високої частоти зустрічі з нею
несе нульову інформацію реципієнту?
2. Якщо схилятися до останнього, то таким чином
можна з’ясувати, що це кліше, якщо вони несуть
реципієнту нульову інформацію, або, іншими словами,
на яких засадах дослідник може стверджувати, що це ті
чи інші мовні кліше, штампи?
3. Зрештою, яка ж природа мовних штампів?
Внаслідок передбачення, що за своєю природою
мовний штамп – це кліше, яке засновується на тому,
що у свідомості індивіда виникають певні семантичні
асоціації, які позбавлення співвіднесення з денататом.
Мається на увазі виникає потреба ввести наступні
розрізняння в поняття «мовні кліше» і «промовний
штамп».
Мовне кліше – це завжди готова промовна формула,
критерієм для виділення котрої слугує регулярність її
появлення в певних повтореннях промов і ситуацій.
Наявність таких мовних формул є нормальною
необхідною і дозволяє доставляти відносно загальну і
загальнозрозумілу інформацію.
Промовним штампом стають мовні кліше, котрі з
тих чи інших причин втратили для інтерпретатора свою
первинну текстово–інформаційне навантаження, стали
беззмістовними, незначними для утримувача інформації.
Іншими словами, стали дисфункціональними. Такі кліше
ми називаємо «штампом свідомості». Кліше може нести
вторинну інформацію, а саме: бути знаком тої чи іншої
ситуації» [4, с. 130].
Дослідження макроструктури тексту (культурної
цілісності) пов’язано зі способом зведення тексту до
структури різнопорядкових предикацій під котрим
мається на увазі виражені в тексті і обумовленні всім
ходом діяльності змістовні смислові зв’язки. Фактично
риторична інтерпретація в плані композитної або
композиційної цілісності і є тою програмою, що дає
можливість
інтерпретувати
культурно–історичний
потенціал тих чи інших культурних сегментів, практик
культури як певну риторичну цілісність на різних рівнях
її предикації, тобто осмислення детермінації в макро і
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мікро ситуаціях культурологічного аналізу, а водночас і
гармонізації локальних генеративних та глобалізаційних
тенденцій, що відбуваються у культурі.
Мова йде про ті реалії культуротворчості, що можна
формалізувати, осмислити в знакових, семіологічних
та риторичних контекстах як означуваних, що можуть
бути формалізованими на рівні метакультурних метабол
(архетипів культури). Отже, вираз «змінити риторику»
або зміна риторики свідчить про те, що відбувається
більш системна операція зміни системи предикацій,
перехід з макро на мікрорівень або, навпаки. Все це
дає можливості інтерпретувати культурну цілісність
як з холістичної, тобто системно завданої позиції, так
і в позиції антихолізму, де домінує частина, примат
особливого. Важливо підмітити, що і та, і інша позиція є
дієвими, але риторична конфігурація є все ж таки одною
з систем, яка гармонізує як холістичні інтенції (не дає
системі зруйнувати особистість), так й антихолістичні
спонуки (не дає особистості протиставите себе
культурі), вимагає зазначити, що будь–який троп,
будь–яка конфігурація термінації думки, образу несе
в собі прото–троп – синекдоху. Отже, підвищуюча
та понижуюча синекдоха на вищому рівні поетичної
функції дають можливість здійснення відхилення від
норми, автокорекцію, тобто знайти шлях гармонізації
відхилення і досягти того ефекту, що призводить до
ядерного етосу.
Автори групи «Мю» функцію ядерного етосу
позначають як катарсис, очищення почуттів в естетичному
сенсі. Так, продукування сенсів, повідомлень, дискурсів
перетворюється на певну сцену зустрічі акторів
культурного діалогу, позиціювання композиційних
реалій гармонізації (артизації) культури повсякдення
з її баналізацією інформативного простору і водночас
призводять до генеративної емоції, генеративної реакції,
що позначається як етос (етичний образ культурної
цілісності), який має імперативні ознаки, і водночас і
прозріння перспектив, власного вибору.
Висновки. Єднання імперативу і прозріння, осягнення
цілого абсолюту в тому чи іншому конкретному
фрагменті культури є власне та гармонізація цілісності
культури, яка зараз знаходиться під сумнівом. Отже,
композиція і композитність сучасної культурної ситуації
полягає в тому, що в ній домінує просторове або часове
начало. Просторова цілісність є більш статичною та
визначається категорією «деспозитив», динамічна
система характеризується категорією «транспозитив».
Хронотоп як просторово–часова єдність є композиційна
реальність культуротворення, що стає тим проектним
алгоритмом, який розгортаються на макро і мікро рівні
текстів культури як своєрідна система предикації або
детермінації культуротворчості, що може слугувати
засадою моделювання гармонічного цілого соціальних
систем.
Список використаних джерел
1. Азизян И. А. Теория композиции как поэтика архитектуры
/ И. А. Азизян, И. А. Добрицына, Г. С. Лебедева. – М.: Прогресс–
Традиция, 2002. – 568 с.
2. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Ролан Барт;
пер. с. фр.; сост., общ. ред. и всуп. ст. Г. К. Косикова. – М.: Прогресс,
1994. – 616 [8] с.
3. Выготский Л. С. Психология искусства / Лев Семенович
Выготский. – М.: Педагогика, 1987. – 344 с.

165

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Випуск 129

4. Дридзе Т. М. Текстовая деятельность в структуре социальной
коммуникации / Т. М. Дридзе. – М.: Наука, 1984. – 268 с.
5. Дюбуа Ж. Общая риторика / Ж. Дюбуа, Ф. Пир, А. Тринон и
др.; пер с фр. – М.: Прогресс, 1986. – 392 с.
6. Легенький Ю. Г. Культурология изображения: (опыт композиционного синтеза) / Ю. Г. Легенький. – К.: ГАЛПУ, 1995. – 412 с.
7. Якобсон Р. Работы по поэтике / Роман Якобсон. – М.:
Прогресс, 1987. – 462 с.

References
1. Azizjan I. A. Teorija kompozicii kak pojetika arhitektury /
I. A. Azizjan, I. A. Dobricyna, G. S. Lebedeva. – M.: Progress–Tradicija,
2002. – 568 s.
2. Bart R. Izbrannye raboty: Semiotika. Pojetika / Rolan Bart; per.
s. fr.; sost., obshh. red. i vsup. st. G. K. Kosikova. – M.: Progress, 1994.
– 616 [8] s.
3. Vygotskij L. S. Psihologija iskusstva / Lev Semenovich Vygotskij.
– M.: Pedagogika, 1987. – 344 s.
4. Dridze T. M. Tekstovaja dejatel’nost’ v strukture social’noj
kommunikacii / T. M. Dridze. – M.: Nauka, 1984. – 268 s.
5. Djubua Zh. Obshhaja ritorika / Zh. Djubua, F. Pir, A. Trinon i dr.;
per s fr. – M.: Progress, 1986. – 392 s.
6. Legen’kij Ju. G. Kul’turologija izobrazhenija: (opyt kompozicionnogo sinteza) / Ju. G. Legen’kij. – K.: GALPU, 1995. – 412 s.
7. Jakobson R. Raboty po pojetike / Roman Jakobson. – M.:
Progress, 1987. – 462 s.
Tanska L. V., senior teacher of department of management of tourism,
Deputy Director of the Institute of Philology career guidance and
Communications of the Open International University of Human
Development «Ukraine» (Ukraine, Kyiv), tanska2008@ukr.net
Of modeling of social systems’ dynamic
The characteristic of work composition in the context of its rhetorical
reconstruction is given in the article. Rhetorical models become relevant to the
historical–genetic reconstruction of artistic integrity in the culture. Neorhetoric is
a synthetic discipline that is related to aesthetics, poetics and linguistic–semiotic
analysis of the text that appears in the era of structuralism. Post–structural interest
of rhetoric is actualized in different language centers and gradually leads to the
neorhetoric formation as interdisciplinary complex synthesis of studying of cultural
practices’ complicated space.
Purpose of the article – to determine the cultural context of the formation of
the compositional principles of cultural cultivating.
Keywords: culture, composition, rhetoric, neorhetoric, discourse, poetic
function.
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Актуальні проблеми
інформаційної сфери України
Розглядаються актуальні проблеми, пов’язані з припиненням аналогового
й переходом на цифрові стандарти телевізійного мовлення. Аналізуються
причини та наслідки кодування супутникового телебачення. Досліджуються
способи мінімізації впливу зовнішньої інформаційної агресії.
Ключові слова: інформаційна безпека, інформаційна політика,
телевізійне мовлення, державна політика, регулювання сфери інформаційних
технологій.

Держава
повинна
всіляко
захищати
свій
національний інформаційний простір та забезпечити
його розвиток і використання в інтересах суспільства.
Розвинені держави розглядають розбудову власного
інформаційного простору як основу свого соціально–
економічного, політичного й культурного розвитку та
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здійснюють цілеспрямовану державну інформаційну
політику з урахуванням стрімких змін і тенденцій
розвитку в глобальному інформаційному просторі.
Аналіз ситуації щодо реалізації державної
інформаційної політики в Україні як сукупності
напрямів діяльності держави в інформаційній сфері
свідчить, що інформаційна сфера загалом досі
позбавлена цілісної системи регулювання, зокрема
щодо розвитку національного інформаційного простору.
Така ситуація зумовлена як об’єктивними чинниками
(випереджальними темпами розвитку інформаційних
технологій і платформ поширення інформації – інтернет–
видань, мобільного та інтернет–телебачення і радіо
тощо), так і суб’єктивними (суспільною чутливістю
питань, пов’язаних з державним регулюванням
діяльності засобів масової інформації та комунікації).
Унаслідок
недостатньої
урегульованості
в
національному інформаційному просторі України нині
спостерігається низка негативних явищ, які стоять
на заваді розвитку суб’єктів ринку і забезпечення
інформаційних прав і свобод громадян, а подекуди
створюють загрози національній безпеці України.
Недостатньо врегульованими є специфічні особливості
діяльності мобільного та інтернет–телебачення. Зокрема, законодавчо не врегульовано діяльність ОТТ–
провайдерів (Over the Top–провайдерів, що призводить
до неконтрольованого поширення мультимедійного
контенту та правових колізій чи судових позовів між
учасниками ринку. Прикладом може бути ОТТ–сервіс
Divan.tv.
Актуальною проблемою є діяльність нових типів
ЗМК (скорочено – засоби масової комунікації, такі
як інтернет–видання, конвергентні медіа тощо) поза
правовим полем, зокрема визначення свого статусу та
порядку реєстрації (ліцензування) потребують і т.зв.
конвергентні аудіовізуальні ЗМК, і інтернет–видання
(електронна преса).
Окремою проблемою, зокрема через суспільну
чутливість питання, є законодавче регулювання відповідальності за розміщення в мережі інтернет інформації,
що стосується захисту авторських прав і захисту честі
та гідності. Діяльність ЗМІ останніх років актуалізує
проблему професійної компетентності та моральної
відповідальності журналістів перед суспільством,
зокрема в контексті забезпечення права та свободи
громадян в отриманні достовірної і повної інформації.
Нині різні суб’єкти законодавчої ініціативи
здійснюють спроби врегулювання окремих напрямів
розвитку національного інформаційного простору,
проте наявні проблеми вимагають загальносистемного
вирішення [1].
Як приклад, розглянемо проблеми пов’язані з
припиненням аналогового мовлення. 17 червня 2015
року, завершився період, за який Україна разом з іншими
країнами Європи, Азії та Африки мала перейти на
цифровий стандарт ефірного телемовлення відповідно
до міжнародних зобов’язань за Угодою «Женева–2006»
[2]. 19 липня 2017 року Кабінет Міністрів України
ухвалив постанову «Про внесення зміни до Плану
використання радіочастотного ресурсу України», якою
відтермінував вимкнення аналогового телевізійного
мовлення на 30 березня 2018 року [3]. Розроблений
Держспецзв’язком проект постанови Кабміну вносить
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зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу
України, затвердженого постановою Кабміну №815 від
2006 року, а саме – продовжує кінцеву дату використання
радіотехнології «аналогове телевізійне мовлення» з 30
червня 2017 року на 30 березня 2018 року.
Аналогове телевізійне мовлення є одним з п’яти
наявних способів доставки телевізійного контенту
кінцевому споживачу (телеглядачу). Крім аналогового
мовлення, контент (продукція) телевізійних каналів
доставляється до телеглядачів засобами цифрового
мовлення (DVB–Т/Т2), яке забезпечує в Україні ТОВ
«Зеонбуд»; супутникового (DVB–S/2); кабельних мереж
(DVB–C/C2) та через Інтернет (IPTV/OTT). Таким чином,
в Україні, після 30 березня 2018 року буде функціонувати
лише чотири основних способи доставки телевізійного
контенту: цифровий, кабельний, супутниковий та через
мережу Інтернет.
Припинення аналогового мовлення обумовлено не
тільки угодою «Женева–2006» і бажанням представників
ТВ–ринку позбутися застарілих технологій, а й
комерційними та політичними інтересами певних
фінансово–промислових груп. Спочатку розглянемо
об’єктивні стимули переходу на більш сучасні способи
доступу телеканалів до телеприймачів наших осель. З
усіх країн–учасниць Угоди «Женева–2006» (Люксембург,
Нідерланди, Фінляндія, Андорра, Швеція, Швейцарія,
США, ФРН, Данія, Норвегія, Іспанія, Словенія,
Австрія, Японія, Канада, Бельгія, Франція, Чехія,
Ірландія, Велика Британія, Болгарія, Італія, Південна
Корея, Польща, Білорусь, Філіппіни, Бразилія, Україна,
Російська Федерація, Китай, Мексика) лише Україна,
РФ, Китай та Мексика досі не позбулися використання
аналогового мовлення. Переважна більшість країн у
зв’язку з побудовою повноцінних цифрових мереж вже
припинила телемовлення в аналоговому стандарті.
Необхідність припинення аналогового мовлення
обумовлена нагальною потребою оптимізації розподілу радіочастот метрового й дециметрового діапазонів.
Перехід на більш сучасні цифрові технології дозволить
генерувати сигнал значно вищої якості з більш
ефективним використанням радіочастотного ресурсу
держави. Крім цього, застаріла технологія аналогового
широко–канального мовлення потребує на десятки кіловат
більше електроенергії ніж цифровий спосіб доставки
телевізійного сигналу. Вивільнення аналогових (метрових
й 1–го та 2–го цифрових дивізіонів дециметрових) частот
пов’язано з реалізацією планів впровадження мобільного
зв’язку четвертого покоління – 4G/LTE (G скорочено
від англ. – Generation) та розподілом радіочастот для
військових, авіаційних й інших цілей.
Разом з цим, крім переваг існують й певні недоліки.
Мапа цифрового (DVB–Т/Т2) покриття території України
значно поступається мережі аналогового мовлення [4].
Таким чином, система трансляції цифрового сигналу
охоплює лише частину території країни. Як наслідок,
після 30 березня 2018 року телеглядачі – в основному
мешканці населених пунктів чисельністю до 50 тис.
чоловік, будуть позбавлені можливості приймати не
тільки аналоговий, а і цифровий наземний сигнал прийом
якого є найбільш дешевим для споживачів у порівнянні
з супутниковим, кабельним чи Інтернет телебаченням.
Аналізуючи наслідки припинення аналогового мовлення, слід зауважити, що основний споживач аналогового
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прийому проживає в сільській місцевості та віддалених
від обласних центрів населених пунктах. Чисельність
телеглядачів для яких аналоговий спосіб доставки ТВ–
сигналу є основним (або єдиним), складає не менше 40%
від загальної кількості населення України [5].
Слід зазначити, що відповідно до проекту Закону
України «Про внесення змін до деяких законів України
щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення
антитерористичної операції та прикордонних районах
України» №6565 від 08.06.2017 р. аналогове мовлення
не буде припинятися на прикордонних територіях та в
зоні проведення антитерористичної операції.
Для споживачів аналогове мовлення в Україні є
безкоштовним й загальнодоступним. Для отримання
телевізійного сигналу цього типу достатньо простого
телеприймача (телевізора) й елементарної антени – на
відміну від цифрового, супутникового, кабельного чи
Інтернет телебачення, які вимагають додаткових витрат
на придбання спеціального обладнання та щомісячної
абонентської плати (абонплата поки що не стягується за
користування цифровим наземним мовленням).
Український телеглядач, у своїй більшості, звик до
безоплатного телебачення – аналогового (ще з часів
СРСР) та/або супутникового із застосуванням технології
т.зв. card–sharing – піратський спосіб прийому кодованого
сигналу. Останній дозволяє за 3–5 у. о. на місяць
дивитися більш ніж 200 різноманітних телевізійних
каналів, включаючи понад 50 платних. Наприклад, у
південно–східній Україні досі значною популярністю
користуються передачі російського телебачення, яке
пропонує доволі широкий спектр різноманітних програм
на будь–який смак. Переважна більшість російського
контенту виробляться російською мовою (більш
доступною й зрозумілою для українців ніж, наприклад,
польська, німецька чи англійська). Наприклад, крім
НТВ, ностальгуючи за СРСР українці полюбляють
дивитися Пєрвий канал, РТР, Росія, Звєзда тощо [6]. Усі
ці російські ресурси, за виключенням окремих пакетів
НТВ, є безкоштовними й загальнодоступними для
прийому засобами супутникового телебачення.
До суб’єктивних причин позбавлення від
аналогового телебачення можна віднести комерційну
зацікавленість певних учасників телевізійного ринку й
політичні інтереси окремих партій.
Після припинення аналогового мовлення аналогові
телеглядачі будуть змушені стати клієнтами кабельних
чи супутникових провайдерів. Або придбати DVB–Т/
Т2 приставку чи телевізор з відповідною функцією за
умови перебування в зоні прийому цифрового мовлення.
Доступ до широкосмугового Інтернету мають лише
4% мешканців сіл та віддалених населених пунктів,
тож, навряд чи Інтернет–телебачення у найближчі роки
зможе повноцінно замінити аналогове мовлення.
Крім припинення аналогового телебачення, в
2018 році на українців чекає ще одне нововведення.
Найбільші комерційні гравці телевізійного ринку дійшли
згоди про кодування супутникового сигналу одразу після
припинення аналогового телебачення [7]. Це означає,
що вітчизняне супутникове телебачення стане платним,
принаймні монетизувати власний контент планують
найбільші загальнонаціональні медійні компанії
України, як то Старлайт Медіа, Медіа Група Україна,
Інтер Медіа Груп та 1+1 Медіа.
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Звіт компанії Нільсен Україна свідчить, що найбільших втрат від припинення аналогового мовлення зазнає
1+1 Медіа – опозиційна, на даний час, до діючої влади
медіа група. 40% глядацької аудиторії телеканалу 1+1
складають саме користувачі аналогового телебачення.
Як ми зазначали вище, переважна більшість цієї категорії
телеглядачів проживає в селі чи віддалених від обласних
центрів населених пунктах. Після повного виконання
Україною угоди «Женева–2006» 1+1 втратить частину
своєї аудиторії й частку на ТВ–ринку, що призведе до
скорочення прибутків від ТВ–реклами і, як наслідок,
погіршення фінансового становища у порівнянні з
іншими ТВ–каналами.
Припинивши аналогове мовлення, уряд не тільки
позбавить українців доступу до безкоштовного
телебачення (не створивши при цьому умов для
швидкого й безболісного переходу на цифрове
телевізійне мовлення), а й створить ексклюзивні умови
для розвитку лояльних до влади телевізійних компаній,
основна аудиторія котрих вже зосереджена в цифровому
сегменті.
Яким чином відбудеться розподіл аналогової глядацької аудиторії? Згідно з соціологічними дослідженнями,
переважне число користувачів аналогового прийому
перейдуть на цифрове наземне та супутникове
телебачення, й незначна частина розподілиться між
кабельними та Інтернет провайдерами.
Беручи до уваги відсутність цифрового покриття
на значній території аналогової карти України, частина
глядацької аудиторії, за умов відсутності будь–якої
альтернативної можливості отримати доступ до
українського телебачення, тривалий час буде змушена
отримувати інформацію з доступних безкоштовних
джерел, що може призвести до певних суспільно–
політичних наслідків.
Телебачення є найпопулярнішим для українців
джерелом новин (82%). Новинні сайти читають 55%
українців, 52% отримують новини з соціальних
мереж, 28% з радіо й тільки 23% українців отримують
новини з друкованих ЗМІ [8]. Телевізійні новини
лідирують з перевагою майже ніж у тридцять відсотків.
Популярність телебачення, хоча й поступово згасає
(в 2015 р. телевізійним новинам перевагу віддали
85% респондентів), але ще довго буде займати першу
сходинку рейтингу.
Основна увага, телебаченню, як найбільш потужному, видовищному, легкодоступному й широко
розповсюдженому засобу масової інформації, приділяється в країнах з абсолютистським політичним
режимом. Бюджет Російської Федерації на фінансування
лише телеканалу RT (абр. від англ. – Russia Today – Росія
Сьогодні) у 2016 році сягав 250 млн. доларів США, а у 2017
вже перевалив за 300 млн. євро на рік [9]. У той час, як усі
українські телеканали використовують сім супутників
(але, в основному, супутникові антени налаштовують на
три популярних супутника – Astra, Amos і Hotbird) [10],
то лише RT має у своєму розпорядженні 12 супутників
за допомогою яких російський контент доступний
на усій території Європи – майже в кожному готелі,
кабельних мережах та пакетах супутникових операторів
[11]. Уряд КНР щороку виділяє на розвиток телевізійної
та кіноіндустрії понад 10 млрд. доларів США [12]. У
Китаї, Північній Кореї, Росії та інших тоталітарних
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країнах, телебачення є виключною прерогативою влади
– усі медіа належать пануючій державній еліті. Кількість
загальнодержавних телеканалів становить: у Росії – 28;
у Китаї – 22; у Північній Кореї – 4 [13].
В Україні функціонує лише один загальнонаціональний державний телеканал – UA:Перший. Усі
інші телеканали загальнонаціонального рівня належать
п’ятьом українським олігархам: Ренату Ахметову –
Медіа Група Україна, Віктору Пінчуку – Старлайт Медіа,
Ігорю Коломойському – 1+1 Медіа, Дмитру Фірташу
– Інтер Медіа Груп та Петру Порошенку – 5 канал.
Структура власності вказаних медіа груп розкрита на
їх веб–сторінках. Таким чином, абсолютна більшість
вітчизняних телеканалів сконцентрована в руках т.зв.
олігархату – фінансово–промислових груп, що мають
власних представників в українському парламенті, уряді,
судовій та правоохоронній системах. Враховуючи, що
медіа в Україні, перш за все, є інструментом політики,
можна припустити, що реальна політична влада в Україні
зосереджена в руках цих п’яти осіб. Потенційно, будь–
яка із зазначених олігархічних груп, з метою захисту
власних політичних / економічних інтересів, здатна
самостійно або спільно з іншою, відкрито або приховано,
впливати на формування громадської думки, створювати
в суспільстві певні настрої, цінності, пріоритети тощо.
На нашу думку, практично безальтернативне
припинення аналогового мовлення й кодування
супутникового
сигналу
вітчизняних
загальнонаціональних телевізійних каналів, призведе до
зростання популярності безкоштовних (некодованих)
російських телевізійних ресурсів доступними засобами
супутникового телебачення. Основу цього прошарку
глядацької аудиторії складуть мешканці територій
недосяжних для цифрового сигналу.
Після Революції Гідності, вплив російських медіа
на формування громадської думки в Україні значно
посилився. В соціальних мережах та різноманітних
Інтернет виданнях регулярно з’являються т.зв. фейкові
(від англ. Fake – підробка, фальсифікація) новини й
публікації, основною метою яких є формування недовіри
до влади, політичних інститутів та переконання, що
українці не є повноцінною самостійною нацією, а
Україна – державою. Вказані інформаційні повідомлення
подаються у вигляді альтернативних «експертних»
точок зору, доступною простою мовою під галасливими
заголовками. А можливість розміщення публікацій
в авторитетних європейських та американських ЗМІ
ще більше розширила поле діяльності й сфери впливу
кремлівських інформаційних агенцій, що певним чином
компенсує невпинне зниження довіри до офіційних
російських ЗМІ.
Крім зовнішніх джерел антиукраїнської пропаганди,
в нашій країні функціонує низка відомих медіа компаній,
які вважаються проросійськими: газета «Вєсті», Інтернет–
видання Strana.ua, медіа холдинги UMH та Інтер Медіа
Груп, телеканал NewsOne. Наприклад, безкоштовна газета
«Вєсті» не тільки розповсюджується на вулицях Києва,
Харкова, Одеси, Дніпра та Запоріжжя, а й представлена
як потужне Інтернет–видання – має мультимедійний сайт,
сторінки в соціальних мережах, створює власний відео
контент, проводить опитування тощо.
Основу аудиторії проросійських медіа в Україні
складають громадяни передпенсійного та пенсійного
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віку. Аналіз телевізійного контенту за популярністю
свідчить, що переважно на Закарпатті, півдні та на сході
України, не зважаючи на запроваджені обмеження,
протягом 2015–2017 років попит на російські супутникові
телеканали знизився лише на 18%.
До причин зниження популярності національного
телепродукту у Закарпатському та південно–східних
регіонах, крім мовного фактора (після запровадження
політики збільшення україномовного контенту), можна
віднести: обмежений вибір телепередач, телеканалів й
значно нижчу якість контенту у порівнянні з тим, що
пропонує телевізійний ринок Російської Федерації. Крім
іншого, це обумовлено багаторічною популяризацією
кіно– та телевізійних російських продуктів. За роки
незалежності український телеглядач настільки звик до
російських серіалів, що зміна глядацьких вподобань та
смаків потребує більш копіткої й виваженої роботи ніж
просто запровадження певних регуляторних актів. Крім
цього, попри зміни в законодавстві про кінематографію
та телевізійне мовлення, телеканали, що належать
Р. Ахметову та Д. Фірташу продовжують транслювати
дешеві (у порівнянні з вітчизняними й західними)
аудіовізуальні продукти російського виробництва [14].
Завдяки законодавчому регулюванню медійної сфери
України, російський телевізійний контент залишається
широкодоступним лише засобами супутникового
телебачення.
Кабельні
оператори,
провайдери
супутникового та Інтернет–телебачення й телевізійні
компанії, що здійснюють свою діяльність на території
України, починаючи з 2014 року, припинили трансляцію
російського телевізійного продукту. Тож основним
інструментом масового проникнення антиукраїнської
пропаганди до осель українців є супутник.
Досліджуючи це питання, варто звернути увагу й
на активність Російської Федерації щодо посилення
потужності російських передавачів аналогового та
цифрового наземного мовлення розташованих на
кордоні з Україною. Наприклад, потужності передавачів,
розміщених в Бєлгороді (РФ) достатньо для впевненого
прийому сигналу російських телеканалів в Харкові та
Харківській області. Таким чином, прикордонні з Росією,
зоною АТО та Кримом території України потребують
окремого правового регулювання щодо розподілу та
використання радіочастотного ресурсу держави.
Об’єм фінансування та кількість супутників, що забезпечують доставку телевізійного продукту російського
виробництва на території Європи – свідчать про те, що
уряд Російської Федерації приділяє досить значну увагу
позиціюванню власних медіа за межами Росії.
Формування альтернативної точку зору щодо подій у
Європі та світі, демонстрація власної імперської позиції
й пропагування цінностей т.зв. «російського світу» є
пріоритетними напрямками діяльності російських медіа.
Усвідомлюючи власну неспроможність інтеграції
у цивілізовану спільноту, влада Російської Федерації
обрала курс на посилення [процесу] ментального
й культурного відокремлення Росії від розвинутого
західного світу. Таким чином, засоби масового впливу
(ЗМІ, ЗМК, теле– та кіноіндустрія, книговидавництво
тощо) займають пріоритетне становище у формуванні
суспільно–політичного клімату Росії.
З метою невпинного впровадження демократичних
цінностей й недопущення дисбалансу в суспільстві,
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Україні не слід ігнорувати виклики зовнішньої інформаційної інтервенції, яка становить не меншу загрозу для
державної цілісності та стабільності ніж збройна агресія.
Наведемо перелік пріоритетних напрямків у
інформаційній сфері національної безпеки країни, що
були визначені науковцями Національного інституту
стратегічних досліджень ще в 2014 році [1]:
– розроблення Доктрини державної інформаційної
політики як засадничого документа державної політики
найвищого рівня в інформаційній сфері, у якій мають
бути відображені мета, основні принципи, пріоритети
та напрями, способи реалізації державної інформаційної
політики;
– розроблення керівних документів державної
політики наступного рівня: Концепції розвитку
національного
інформаційного
простору
(щодо
діяльності ЗМІ та інтернету, інформаційних агентств,
бібліотек, архівів книговидання, телекомунікацій,
забезпечення достатнього рівня присутності якісного
національного інформаційного продукту в українському
і світовому міжнародному інформаційному просторі
тощо) та Концепції розвитку офіційної комунікації
(щодо розвитку відповідного інституційного складника,
процесів інформування громадськості, формування
іміджу, здійснення брендингу, реалізації системи
державної пропаганди, спрямованої як на внутрішнє, так
і на зовнішнє інформаційне середовище тощо);
– з метою унормування діяльності з поширення
інформації у мережі інтернет, введення в правове
поле діяльності новітніх засобів масової комунікації
розробити окремий закон «Про засоби масової інформації
(комунікації) в мережі інтернет», з–поміж положень
якого доцільно передбачити визначення правового
статусу та принципів діяльності інтернет–ЗМК як
нових, нетрадиційних ЗМІ; з огляду на особливості
діяльності доцільним є визначення окремо статусу та
порядку реєстрації (ліцензування) для конвергентних
аудіовізуальних ЗМК та інтернет видань (електронної
преси); визначення прав і обов’язків вітчизняних
і зарубіжних суб’єктів інформаційних відносин у
національному сегменті мережі інтернет; недопущення
цензури інтернет–ЗМІ тощо;
– для вдосконалення захисту інтелектуальної
власності в умовах поширення інтернет–технологій,
посилення відповідальності за незаконне розміщення
та використання об’єктів авторського і суміжних прав
у мережі інтернет розробити та затвердити окремий
закон «Про захист авторських і суміжних прав у мережі
інтернет», в якому прописати не тільки загальні норми
захисту прав інтелектуальної власності в мережі
інтернет, а й механізми виявлення порушника та
притягнення його до відповідальності;
– з метою захисту честі та гідності осіб у мережі
інтернет від поширення неправдивої інформації
розробити зміни до законів з урахуванням практики
Європейського суду з прав людини, передбачивши
можливість
притягнення
до
відповідальності
адміністрації сайту, на якому розміщена неправдива
інформація, за умови неможливості встановлення автора
такої інформації;
– для підвищення відповідальності журналістів під
час виконання їх професійних обов’язків та дотримання
етичних стандартів розробити і застосувати зміни
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до чинного законодавства України, передбачивши
відповідальність за порушення професійних стандартів;
– з метою визначення єдиних принципів і підходів
до регламентування відносин в інформаційному
просторі, упорядкування в межах чіткої ієрархії законів
і єдиної системи правових норм і понять, визначення
термінів в інформаційній сфері (зокрема «національний
інформаційний простір», «державна інформаційна
політика», «інформаційно–психологічна безпека» тощо)
розробити Інформаційний кодекс України (робоча назва).
У той час, як кремлівська пропагандистська машина
удосконалює свої методи інформаційного впливу й
нарощує обороти, європейському співтовариству, до
складу якого географічно відноситься Україна, слід діяти
більш злагоджено, й передбачаючи можливі наслідки,
застосовувати превентивні заходи протидії російській
інформаційній агресії.
Країни Європи, захищаючи власні демократичні
цінності, багатовікові традиції та надбання в сфері
захисту прав людини змушені шукати шляхи
обмеження свободи слова [обмеження демократії]
з метою захисту демократії як такої. Фактично,
інформаційна агресія, наслідки від ураження якої значно
перевищують можливості звичайної зброї, спонукає до
тимчасового обмеження демократії з метою збереження
демократичних цінностей у майбутньому.
До таких заходів інформаційно–оборонної сфери,
крім зазначених вище у доповіді Національного
інституту стратегічних досліджень, можна віднести:
створення й імплементація Стратегії інформаційної
безпеки України; запровадження відкритих реєстрів
власників/розпорядників Інтернет ресурсів; створення
спеціальних національних інституцій з протидії
інформаційній агресії; впровадження державних
(національних) програм з масової медіаграмотності;
реалізація політичної освіти в навчальних закладах
усіх рівнів; створення сприятливих умов для
популяризації, розвитку й доступності вітчизняного
книговидавництва, теле– та кіновиробництва, освіти,
культури; імплементація обов’язкового використання
антивірусного програмного забезпечення; посилення
відповідальності за використання неліцензійного
програмного забезпечення.
Крім цього, окремо, варто розглянути можливість
запровадження міжнародних санкцій в інформаційній
сфері щодо суб’єктів Російської Федерації, а саме:
1) зобов’язати російські медіа компанії запровадити
геокодування власного Інтернет контенту й кодування
супутникових
сигналів
російських
телеканалів;
2) заборони європейським провайдерам супутникового/
кабельного зв’язку надавати послуги російським медіа
компаніям, які не запровадили геокодування Інтернет
контенту та/чи кодування сигналів супутникового
телебачення.
За таких умов припиниться «вільний обіг» кремлівської пропаганди, а усі бажаючі, придбавши у
провайдера відповідні тюнери, зможуть платно
споживати російський медіа продукт.
Нормами міжнародного права в сфері інформаційної
безпеки передбачено обмеження свободи слова з метою
захисту прав та репутації інших осіб та/або для охорони
державної безпеки й громадського порядку, здоров’я
чи морального стану населення. 16 травня 2011 року
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Спеціальний доповідач Організації Об’єднаних Націй
з питання про заохочення і захист права на свободу
думки та її вільне виявлення Франк Ла Рю, представив
Раді ООН з прав людини доповідь: «досліджуючи
основні тенденції та проблеми в праві всіх індивідів
шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї
будь–якого роду через Інтернет». Загальні підходи
щодо обмеження права на доступ до Інтернет також
визначені у цій доповіді: 1) обмеження повинно
бути передбачено законом – зрозумілим і доступним
кожному; 2) обмеження повинно переслідувати одну
з цілей, зазначених у п.3 ст.19 міжнародного пакту
«Про громадянські та політичні права», а саме: для
захисту прав та репутації інших осіб та/або для охорони
державної безпеки й громадського порядку, здоров’я чи
морального стану населення; 3) необхідність обмеження
повинна бути доведена й використовуватися лише як
виключний засіб необхідний для досягнення поставленої
мети [15].
Застосування цієї норми вимагає попереднього
доведення факту інформаційної агресії з боку Російської
Федерації, наслідками якої є збройні конфлікти,
терористичні акти, диверсії, що призводять до людських
жертв, тисяч поранених, зростання внутрішньої міграції,
кількості біженців тощо.
Підсумовуючи викладене, звертаємо увагу на
необхідність визначення інформаційної безпеки
країни, як одного з ключових напрямків стратегії
національної безпеки. З огляду на реактивний розвиток
інформаційних технологій, зростання впливу засобів
масової комунікації, використання соціальних мереж та
інших Інтернет ресурсів як найбільш поширених засобів
ведення інформаційної війни (інформаційної агресії),
– посиленої уваги потребує моніторинг діяльності
ЗМІ/ЗМК, електронної преси та інших інформаційних
Інтернет ресурсів й інформаційних агентств. У даному
контексті, тимчасове обмеження демократії слід
розглядати, як спосіб самозбереження демократичних
традицій у майбутньому. Демократія може бути обмежена
лише на період усунення загроз її подальшого існування.
Разом з цим, такі заходи можуть застосовуватися лише
в країнах зі сталими демократичними інституціями,
здатними виконувати функцію запобіжників можливих
зловживань правлячої еліти.
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«Україна–пам’ять» – орієнтир
національної політики

На основі аналізу літератури, присвяченої вивченню національної
пам’яті, а також сучасної гуманітарної методології, робиться висновок
про необхідність і неминучість створення «Україна–пам’яті», проекту
громадянського суспільства як мети національної політики.
Класичний підхід в гуманітаристиці ґрунтується на принципі
об’єктивізму, а некласичний визнає герменевтику існування, дискурсивну
природу соціальної реальності і знання. При вивченні такої тонкої матерії,
як нація, ми не повинні ігнорувати некласичні парадигму і вирішувати
етнонаціональні проблеми так, як ніби ми маємо справу з речами,
незалежними організмами, і наша точка зору не є результат інтерпретації.
Навпаки, соціологічне дослідження залежить від точки зору спостерігача,
яка в дійсності представляє собою дискурс, що конструюються в комунікації.
Соціальна реальність є текучою, об’єктивної соціальної істини не існує, але є
життя, що виявляє себе в дискурсивному процесі.
Національна політика нині повинна бути ускладненою прийняттям до
уваги зазначених уявлень про соціальну реальність. Сталий розвиток може
ґрунтуватися тільки на герменевтиці існування, розуміння Іншого, яким ми не є.
Ключові слова: місце пам’яті, дискурс, громадянське суспільство.
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Чи гідні ми цінностей та норм громадянського
суспільства, вищих за будь–який партикуляризм? Ні
до чого будь–які формули колективної пам’яті, методи
етнонацінальної політики, що покликані заспокоювати
пекучий біль соціальних негараздів та економічного лиха
в Україні, якщо «толерантність», «демократія», «права
людини», «закон», «нація» в масовій свідомості не
викликають довіри та готовності відстоювати ці цінності,
оскільки ці терміни є пристебнутими до лицемірства
пройдисвітів від політики, сім’ї, церкви та школи.
Повсюдною є гібридність, елементарне невігластво,
неосвіченість, божевілля, які потребують якнайбільше
світла – соціальної роботи, методичної психотерапії,
духовного спасіння, що має починатись з самопізнання
самого політика, батька, священика, вчителя.
Дослідження мікросоціальних наслідків впровадження політики національної пам’яті, керованої
спеціальним інститутом виконавчої влади країни,
зворотного зв’язку влади та суспільства є актуальним з
точки зору пошуку не тільки найефективніших засобів
декомунізації (які б враховували знаково–символічну
природу соціальної реальності), але також вивчення
процесу виникнення сучасних міфологій на місці старої
для впровадження оптимальної політики задля стійкого
розвитку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Такі
автори, як М. Альбвакс [1], П. Нора [2], А. Ассман [3; 4],
П. Рикьор [5] розробили спеціальну термінологію, яку ми
плануємо проаналізувати, аби ґрунтовно досліджувати
Україну–пам’ять, мікрорівень етнонаціонального –
продукт громадянського суспільства, до ідеї якого
нам ще треба йти через тернії побудови національної
держави.
Видатний послідовник З. Фройда у Франції
Ж. Лакан, як відомо, розробив тритопікову концепцію
ментальності, в якій Реальне (що не піддається
символізації) відіграє найсуттєвішу роль – ціль
самопізнання. Методологія Лакана (викладена в його
відомих «Семінарах») у вивченні теми пам’яті стане
в нагоді також, тим паче, що історики, як правило, не
розуміють глибини думки французького мислителя.
Етнонаціональні колізії звичайно проявляються перш за
все як дискурс, що ранить. Тему дискурсу, що збуджує
та ранить – «excitable speech», онтології агресії, мови,
що ображає – розкриває Дж. Батлер [6] – приклад для
наших студій. Концепція самоідентифікації суб’єкта в
дискурсивних просторах, запропонована В. І. Палагутою
[7], може бути використана для прояснення процесу
націотворення на макрорівнях соціального. Аналіз
витоків тоталітаризму Г. Арендт [8] – пересторога
усім тим, хто асоціює себе із жертвами, аби не впали
в небуття пихи та самозадоволення власним минулим
та не розпалювали багаття міжетнічної ненависті та
міжнаціонального протистояння.
Мета статті. В статті планується дослідити вельми
популярну серед вітчизняних політиків та гуманітаріїв
тему національної пам’яті в аспекті сучасної
гуманітарної методології.
П. Нора пам’ять протиставляє історії, створює
концепцію «місць пам’яті»: уряди та суспільні
об’єднання, каже він, створюють меморіали, щоб
зберегти пам’ять про щось, але місця пам’яті – більш
широке поняття, що означає дискурсивні конструкції.
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Нора підкреслює, що в історіографії має відбутись
революція, Кліо має орієнтуватись на мікроісторію,
переживання, актуальний повсякденний світогляд.
Ідентифікація відбувається саме в процесі розповіді
власних історій, існує стільки ж пам’ятей, скільки
політичних груп та інститутів. Та можливо, додамо,
стільки ж, скільки суб’єктів, що розповідають історії.
Якщо ми займаємось історіографією, це означає, що
ми дистанціюємось від пам’яті, деідентифікуючись із
нею. Писання історій стало на місце національної історії,
легітимність через минуле, каже французький дослідник,
заступилась місцем легітимації через майбутнє [2, с.
24–25]. Замість пам’яті залишаються місця пам’яті
(матеріальні, функціональні та символічні), які блокують
роботу забуття, перемагають смерть, на відміну від усіх
історичних об’єктів місця пам’яті не відсилають до
іншої реальності, а самі є власною референціює. Якщо
відсутнє бажання пам’ятати, місця пам’яті стають
місцями історії.
Робота Рикьора «Пам’ять, історія, забуття» (2004),
як зауважує сам автор, – спроба розробки політики
справедливої пам’яті, де основною категорією має
стати прощення. Посилаючись на Фройда, досліджуючи
історико–філософську проблему пам’яті, Рикьор
пропонує метод методичного забуття застосовувати
до меморіальної політики. Забування через побудову
меморіалів має ціллю приглушення болю, має
компенсаторну функцію [5, с. 101], колективний невроз
є наслідком скорботи, зануреної в меланхолію, психічно
хворі страждають від спогадів. Але скорбота має й
конструктивну функцію, вона може перероблятись на
символіку, життєвість. І тут мова йде вже про позитивну
скорботу за Життям (тістечко Мадлен Пруста), що завжди
висковзує з пам’яті, помирає, як метелик, до якого ми
торкаємось руками критики. Ностальгія – від «nostos»,
homecoming, дорога додому. Розповідь власної історії є
цією дорогою, свідоцтвом про те, що Я є, що існують
мої корені та продовження. Монументи є відповідями на
втрати. Рикьор посилається на концепцію П. Хоменса,
який цю дорогу називає індивідуацією як самозбиранням
(фантазуванням та розповіддю історій). Французький
філософ пропонує відмовитись як від феноменології,
так і від епістемології пам’яті на користь герменевтики
історії. Саме ця остання вимагає від нас розуміння, що
має значення місце пам’яті, тобто соціальний контекст,
а ми додамо, соціальна топологія. Існують речі, про
які в певній ситуації (часі) спільноті згадувати боляче,
принаймні дуже важко це робити спокійно, так, щоб
не впасти в громадянське протистояння. Виділяючи
такі структури пам’яті, як індивідуальна, колективна
та історична, Рикьор пояснює, що існують певні точки,
де жива пам’ять очевидців певних подій («поранений
орган політичного тіла») стикається з дистанційованим
поглядом історика або судді. І тут виникають дві спокуси:
розглядати пам’ять як матрицю історії або як простий
об’єкт історії. «Повсякчас ми маємо намір приписувати
собі роль жертви, вимагаючи компенсації збитків... але
жертва, про яку тут мовиться, це інша жертва, це не ми»
[5, с. 128]. ця остання думка Рикьора є дуже важливою в
розумінні соціальної реальності: Я завжди другий.
Морис Альбвакс ввів поняття «соціальні рамки
пам’яті». Спочатку, дотримуючись методу Дюркгейма,
він казав про пам’ять як об’єктивний феномен,
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структури якого розглядаються ззовні. Але ж вже в
другій главі висловлюється від першої особи і зазначає,
що у пригадуванні важливі інші, індивідуальна пам’ять
є джерелом колективної, а не навпаки [5, с. 168]. Тобто
велике значення має саме мікроісторія, зв’язок якої з
макроісторією є неабиякою проблемою [5, с. 325–326].
Таким чином, Альбвакс рухається до в певному сенсі
суб’єктивістської теорії пам’яті.
Певним рішенням проблеми може бути «квантова»
теорія соціального простору Палагути. Соціальний
простір вважає автор, має дискурсивну природу, існує за
правилами життя, тобто є плинним, таким, що підпадає
постійним переінтерпретаціям, є рухомою, рідкою
реальністю, що розуміється з допомогою інструментарію
теоретичного психоаналізу, а точніше, теорії Ж. Лакана
[7]. Соціальна пам’ять за цією логікою перш за все
належить простору дорефлексивного мислення, а не
знання.
А. Ассман пише, що знання є результатом забування,
вони принижують пам’ять. Рух до історичної науковості
знебарвлює пам’ять, «об’єктивність–це не тільки
питання про метод і критичні стандарти, а й умертвіння,
відмирання, вицвітання страждань і печалі» [3, с. 29].
Ідея Алейди Ассман (2016) полягає в просуванні
ліберальної теорії колективної пам’яті, що базується
на визнанні комунікації та інтеракції всіх учасників
різних спільнот, що постійно взаємодіють та вступають
в діалоги один з одним. Авторка розділяє індивідуальну
пам’ять (динамічна проробка індивідуального досвіду),
соціальну (наприклад, пам’ять сім’ї – діє знизу, є
динамічною, формується в дискусіях та спорах),
політичну (довготривала уніфікована конструкція, діє
на суспільство «зверху»: ритуали, національні свята,
меморіали, гранд–наративи; вивчення пам’яті цього
рівня конче потрібне для визнання минулих злочинів та
пророки забуття та травматичних спогадів) та культурну
пам’ять (характеризується багатоманіттям втілення в
текстах, візуальних образах, тривимірних артефактах,
таких як: архіви, музеї, бібліотеки, кінофільми, художня
література, що забезпечують її довготривалість, а
ритуали і традиції є засобами її відтворення). Головним
питанням виступає «Хто пам’ятає, переможець чи
жертва?»
Шляхи витіснення спогадів злочинців: взаємний
зарахунок провини, відмова від власної провини та
приписування її іншому, пробіли (те, що не запам’яталось
колись, тобто невідоме), замовчування, фальсифікація на
рівні сімейних історій, що розходиться з жертвенними
меморіальними наративами. Одна річ – пам’ять тих, хто
пережив Другу світову та Голокост, та інша – культурна
пам’ять на рівні репрезентації [9].
Дискурс ранить. Слова вбивають. Люди є істоти,
що розмовляють, онтологія мови має значення
для розуміння того, хто та що ми є. Дж. Батлер [6]
детально вивчає структуру образливого дискурсу, що
не є таким на погляд відстороненого спостерігача. Ми
пошкоджуємось мовою точно також, як раниться тіло.
При чому саме дискурс має значення, важливо хто, де та
як промовляє, тобто йдеться про специфічну реальність,
що відрізняється від фізичної; в одному випадку одне й
те слово може ображати, а в іншому бути не більш ніж
навколишнім шумом, те ж із пам’яттю: вона не є чимось
заданим наперед, об’єктивним.
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Наприклад, радянська соціальна реальність,
що декларувалась як однорідна, насправді такою
звичайно не була, суспільство в дійсності приховувало
конфліктогенні фактори. Так обмеження прав української
мови спричинило дисидентський рух, ув’язнення
його учасників. Діяльність Гельсинської групи
правозахисників свідчила про початок легітимізації
відцентрових сил всередині суспільства, що вже не
можна було далі декларувати як однорідне. Таким чином,
замовчувати факт існування політичної національної
опозиції було вже неможливим. «Антирадянська
пропаганда як найтяжчий злочин» – стаття, за якою
осудили Івана Сокульського – визнання існування
національної української пам’яті, як її бачив дисидент
[10].
Декомунізація зараз ріже по живому тілу старого
покоління, по вірі свідків радянського Єгови точно також,
як травмуються противники різних релігій, коли їхні
опоненти зводять святині, пам’ятні знаки, ображаються
на символіку тієї чи іншої «ворожої» партії. А в ситуації
війни на Сході проросійська символіка розглядається як
тероризм та загроза національній безпеці, знов таки «як
найтяжчий злочин». Аби уникати негуманних методів в
політиці, нам потрібна робота інтерпретації, потрібно
прояснення істини герменевтики, тлумачення певних
сенсів в певному часі та просторі, в ідеалі – діалог.
Нам треба розмовляти та слухати. Поки живі носії
минулої ідеології та існують певні місця піонерської,
комсомольської та ін. пам’яті, радикальна декомунізація є
жорстокою щодо тих носіїв, якщо з ними не проводиться
грамотна методична соціальна робота.
Іноді позитивно спрацьовує конструктивізм, коли
прізвиська ворогів стають назвою організації патріотів
«Укроп», коли місто йменують на славу річки, а не
політичних подій та особистостей, оновлений барельєф
робітниці, монумент радянського часу, трактується мером
міста як «дородна жінка», і не демонтується, а, навпаки,
реставрується і додає колориту довкіллю. Але навіть це
ранить тих, хто звик до імен, пов’язаних з радянською
владою та Жовтневою революцією та ідентифікує себе з
цими знаками, до речі, не обов’язково пов’язуючи терор
та Гулаг із ними (бо не знають про жах лагерів, біжать від
істини смерті у звичні радянські фантазми). Безумовно,
хімерами виглядають перероблені на Шевченків та
переодягнені у вишиванки Леніни в тому випадку, коли
ідея закона та прав людини, за який боровся Шевченко,
ігнорується «патріотами». Національні атрибути саме
не–суб’єктами національного будівництва розуміються
як ознаки зрадництва та шароварщини, а не як символи
належної правової української держави і жертовності
тих, хто за неї віддав своє життя. Машинам пропаганди
можна протиставити тільки уроки дійсно гуманітарної
освіти, що виводить людину з зон Уявного, вчить
розрізняти Символічне та ставить ціллю відкривати
ідеологічну наготу Реального (за Ж. Лаканом). У випадку
наявності Суб’єкта націотворення, мислячої освіченої
вільної людини знесення пам’ятників є зайвим. Заборона
та демонтаж – тоталітарні методи.
Як розуміти знищення «кулі бажань» в українському
місті самоназваним неоязичником [11]? При тому,
що мотиви людини є зрозумілими (поранені почуття
віруючого), для більшості дніпрян, що не розуміються
на релігійній символіці цей вчинок є нічим іншим,
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як вандалізмом та проявом примітивної культури.
Вдова В. Бібіхіна розповідала, що її чоловікові колись
наснилась православна армія Радянського Союзу (два
місця пам’яті в символах червоноармійської зірки
та православного хреста злилися разом) – і ось вже
пророцтво здійснюється на Донбасі. Соціальні місця
пам’яті, символи, стають місцями військового зіткнення
в фізичному просторі.
В той час, коли Перший світ демонструє відмову
від національної пам’яті, пропонуючи поняття «місць
пам’яті» в умовах заміщення національної ідеї ідеєю
громадянського суспільства (замість ідентифікації з
минулим обираючи ідентифікацію з майбутнім), ми
знищуємо монументи, ототожнюючи знаки минулого із
сучасним.
Безумовно нам ще доведеться писати власну книгу
«Україна–пам’ять» подібно тій, що зробив П’єр Нора
та його колеги в минулому столітті у Франції. Ціль
– «forget, forgive, conclude and be agreed» (Шекспір.
Річард ІІІ), зрозуміти, що громадянство не шведський
стіл, де ми обираємо щонайкраще для нас, це те, що
вимагає прийняти не тільки власні огиди, але й вину
(Алейда Ассманн).
Одна справа всміхатись власним упередженням,
ставити віру під сумнів, писати об’єктивну історію. Інша
– боротись за Реальне, не зважаючи на спокусливі пастки
Символу та «очевидність» Уявного. Одне – тверезо
дивитись ззовні на власні установки та упередження,
вимагаючи протиріч там, де все уявляється зрозумілим
та ясним, інше – розташуватись в самому Житті – поза
протиріччями, у вирії власних уявлень, в течіях, вибухах,
бульбах, – воді, огні та милі – на рівні творення мови,
конструювання протиріч, до та поза тим, що зазвичай
зветься логікою. Але тут значення має лише Реальне,
що, за Лаканом, слід відрізняти від реальності. Реальне
– це те, що робить боляче, б’є там, де ми отримуємо
додаткове задоволення від тих самих фантазмів Уявного,
від спокусливого захвату власним міфом (щодо місць
пам’яті про Другу світову – це фільм Е. Клімова «Йди й
дивись», твори С. Олексієвич).
Авторка «Витоків тоталітаризму» попереджувала
свій народ, аби він був пильним щодо власного духовного
стану по закінченні суду над Ейхманом. Епіграфом до
книги Г. Арендт взяла слова К. Ясперса про те, що ані
минуле, ані майбутнє не є тим, чим варто захоплюватись,
варто перебувати цілком у сучасності. Г. Арендт
звинувачує самих євреїв у виникненні антисемитизму:
були часи усобиць серед народу Ізраїлю, коли лідери
зрозуміли, що найкращим об’єднуючим фактором
для них може бути антисемитизм. Абсентеїзм євреїв в
германській політиці став причиною [8, с. 40–41].
Чи не наступають на ті ж самі граблі ті серед нас,
хто сподівається, що образ ворога може об’єднати націю
якнайкраще? Врегулювання конфліктів має базуватись
на герменевтиці існування, політика етнічної пам’яті
має спиратись на розуміння природи дискурсивного
(науковий підхід на відміну від доктринального
ідеологічного), педагогіка – на принципи онтології
соціального. Комунікативні можливості існування
етнічних спільностей в нашій національній домівці
обумовлюються онтологією дискурсів, самою природою
соціальної реальності, що є плинною, рідкою,
мікрорівневою.
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Прояви болісної боротьби етнонаціональних
спільностей за визнання (приклад – щорічні конференції
в Запоріжжі, присвячені питанням державної
етнонаціональної політики) є симптомом сучасної
гуманітарної кризи в Україні. Проблема в тому, що
визначаючи своє ставлення до подій минулого наші
сучасники ідентифікують себе певним чином, але
справа в тому, що вони самі не є тими, з ким вони себе
співвідносять (катами, жертвами). Проблема в тому, що
місця пам’яті (національної чи окремих груп) визначає
фантазм, а не боротьба за Реальне, якого мі біжимо.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Цивілізованість
суспільства,
рівень
культури
визначається тим, як представники різних соціальних
груп (шарів, верств, класів) можуть взаємодіяти,
викликаючи якнайменше війн та революції, соціальних
шумів та вибухів. Перетворення трайбалізму в процесі
становлення громадянського суспільства на фактор, що
не роз’єднує суспільство, а склеює окремі елементи
силами притягування, а не відштовхування від інших
та самоствердження за рахунок протиставлення себе
іншим, вимагає появи вдосконаленої відповідальної
зрілої людини (в психоаналітичному сенсі Суб’єкта
суспільних, економічних та політичних відносин), що
критично мислить замість того, щоб сліпо слідувати
колективним, національним фантазмам, що відкритий до
іншого, розуміє цінності європейської культури і готовий
діяти в напрямку впровадження цивілізованої політики;
що має в ролі Другого ідею Закона як результата
вільної інтерактивної легітимної діяльності громадян
(відповідальних, соціально свідомих).
Нам ще треба писати нашу багатосотсторінкову
Україну–пам’ять – історію як гармонію, діалог
мікроісторій. Саме з того часу, коли ми, німі, навчимось
розповідати власні історії про місця пам’яті та глухі,
– слухати історії інших так, щоб діалоги загоювали
рани, наблизиться ера громадянської культури,
постнаціональної держави, час Надлюдини. Поки
ж травма імперії ще болить, а одужання передбачає
прощення, переосмислення та комунікацію. Слід
пам’ятати, що бути громадянином – це значить не тільки
пишатись славними сторінками національної історії, але
й нести відповідальність за ті помилки, що робила та
робить нація.
Класичний підхід в гуманітаристиці базується
на принципі об’єктивізму, некласичний – полягає
у визнанні герменевтики існування, дискурсивної
природи соціальної реальності та знання про неї.
Досліджуючи таку субтильну матерію, як нація, ми не
можемо ігнорувати некласичну парадигму та розглядати
етнонаціональні проблеми так, наче ми маємо справу з
субстанціями, атомами, незалежними сформованими
організмами, дослідження яких не залежить від точки
зору спостерігача, тобто нашої та інших. Соціальна
реальність є плинною, соціуму не існує, але є життя –
дискурсивні процеси.
Мікрорівень соціального передбачає саморозуміння
нами самих себе, того, як ми називаємось (перед
поглядом інших), як відбувається йменування в
інтерактивних живих дискурсивних просторах [7],
перформативно [6], де, як відомо, слова ранять, вбивають
або лікують та оживлюють. Саме цей рівень, зазвичай,
ігнорується, бо є неусвідомлюваним при зовнішньому
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(макро)спостереженні, призводить до вельми помітних
макроєфектів, масових збочень, соціальних катаклізмів.
Масові явища в культурі мають психоаналітичну
(мікросоціальну) підкладину. Меморіальна політика є
вельми відповідальною справою, що має враховувати
конструктивно–топологічний вимір соціального.
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«Ukrainian memory» is the national policy’s reference
The article analyzes literature devoted to national memory research as well
as the contemporary humanitarian methodology and concludes that the «Ukrainian
memory» is inevitably to be the civil society project as the national policy goal.
The classical approach to humanitarianism is based on the principle of
objectivism, a non–classical one recognizes the hermeneutics of existence, the
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discoursive nature of social reality and knowledge. By studying such subtle matter
as nation, we can not ignore the non–classical paradigm and solve ethno–national
problems as if we are dealing with substances, independent organisms and our point
of view is not a construction. On the contrary, the sociological research do depends
on the viewpoint of the observer that actually is the discourse being сonstructed in
communication. Social reality is fluid, the objective social truth does not exist, but
there is life that reveals itself as the discoursive process.
National policy today is to be complicated by that presentation of the social
reality. Sustainable development may be grounded only on the hermeneutics of
existence, understanding the Other than we are.
Keywords: places of memory, discourse, civil society.
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Зміни парадигми інформаційних процесів
в сучасних умовах розвитку суспільства

Предметом дослідження статті був розгляд змін парадигми
інформаційних процесів під впливом стрімкого впровадження наукового
та технічного прогресу, в першу чергу цифрових та інформаційно–
комунікаційних технологій в усі сфери суспільства: духовну,соціальну,
економічну та політичну. Такі значні зміни у питаннях отримання,
оброблення, передавання та зберігання стали можливими завдяки
цифровізації інформації, широкому використанню цифрових технологій,
які в кінцевому результаті стали підґрунтям появи «інформаційного
суспільства» як одного із основних напрямів розвитку суспільства так
званого «постіндустріального» цивілізаційного напряму розвитку. Вказані
нововведення також вплинули на питання комунікації та комунікативних
процесів у суспільстві, тим самим створюючи передумови для трансформацій
у подальшому розвитку суспільства та окремих індивідів. На зміни підходів до
комунікації та комунікативних процесів вплинули нові тенденції у «соціальній
інформації», «соціальних комунікаціях» та «масових комунікаціях». Це стало
можливим завдяки появі Інтернету, соціальних мереж, соціальних медіа
та технологічних можливостей для засобів масової інформації. Такі зміни
впливають на «життєвий світ», «життєвий досвід», культуру, устої, звичаї
та змінюють тенденції до збереження ідентичності в умовах глобалізації.
Крім того, зміни парадигми інформаційних процесів опосередковано також
впливають на морально–етичні питання та людську гідність в сучасних
цифрових умовах.
Ключові слова: інформаційні процеси, інформація, цифровізація, цифрові
технології, інформаційно–комунікаційні технології, комунікації, сфери
суспільства, розвиток суспільства.

Розвиток та впровадження технологій, програм та
техніки сприяють подальшій цифровізації усіх сфер
суспільства, коли цифровий вид інформації поступового
витісняє з комунікаційного простору інші види кодування
інформації. Завдяки цьому суспільство підходить до
того моменту, коли цифрова інформація та цифрові
технології повністю витіснять інші (так звані аналогові),
що в кінцевому результаті впливає на зміни парадигми
сутності інформаційних процесів в умовах подальшого
розвитку суспільства. Так, необхідно відзначити, що
зміни парадигми інформаційних процесів досить дієво
впливають на засоби комунікації та комунікативні
процеси, а це, в свою чергу відображається на подальших
трансформаціях суспільства. Крім того, такі зміни також
впливають на «життєвий світ», «життєвий досвід»,
культуру, традиції, устої, відношення та ставлення до
людської гідності в рамках сучасного розвитку техніки,
технологій, суспільства тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав,
що дослідженнями питань інформаційних процесів,
трансформацій суспільства займалися філософи і
мислителі, серед яких можна виділити: З. Бауман,
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В. Кастельс, Е. Тофлер, К. Шеннон, так і сучасні
дослідники: В. Березін, В. Іванов, В. Іноземцев,
В. Юферева тощо.
Враховуючи важливість і практичну цінність
праць, варто зазначити, що питання зміни парадигми
інформаційних процесів у сучасних умовах розвитку
суспільства, будучи частиною загальної проблеми
формування сучасних сфер суспільства та комунікацій,
вимагає подальших досліджень, в першу чергу, з огляду
на постійні зміни, що відбуваються у суспільстві.
Мета статті – дослідження зміни парадигми
інформаційних процесів в умовах сучасного розвитку
суспільства під впливом широкого впровадження
результатів науково–технічного прогресу, в першу чергу
інформаційно–комунікаційних технологій, цифровізації,
«інформаційної революції» тощо.
Повсюдна цифровізація інформації та отримання
інформацією ознак товару та стратегічного ресурсу
спричиняє зміни парадигми інформаційних процесів
у
сучасних
трансформаціях
суспільства,
які
відбуваються сьогодні. Отже, на перше місце в сучасних
трансформаціях суспільства виходить інформація.
Але, не зважаючи на це, основними характерними
ознаками інформаційних процесів залишаються
такі, як: послідовна зміна стану та/або уявлення про
інформацію в результаті дій, які можна виконувати з
інформацією; під час інформаційного процесу дані
перетворюються з одного виду в інший за допомогою
певних методів; передача інформації від джерела до
приймача здійснюється за допомогою відповідного
каналу (каналів) передачі. Основні зміни відбуваються
наразі у процесах, що характеризують вказані ознаки
інформаційних процесів, які зараз змінюються не
еволюційно, як це відбувалося впродовж тривалого часу
розвитку суспільства, а революційно/лавиноподібно
(в рамках «інформаційної революції»), де головним
каталізатором виступають: загальне переведення
інформації на цифрові формати створення, оброблення,
передавання та зберігання; цифрові та інформаційно–
комунікаційні технології, а також доступність населення
до телекомунікаційних послуг (доступ до мережі
Інтернет) і кінцевого комунікаційного обладнання
(ноутбуки, нетбуки, смартфони, комунікатори тощо),
яке дає можливість оперувати величезними обсягами
інформації (даними). Так, К. Фрімен в рамках
інформаційно–технологічної парадигми відзначає, що
«сучасну зміну парадигми можна розглядати як зрушення
від технології, заснованої головним чином на вкладенні
дешевої енергії, до технології, заснованої переважно на
дешевих вкладеннях інформації, почерпнутих з успіхів
в мікроелектроніці і телекомунікаційної технології» [6,
с. 11]. Як зазначає Е. Тофлер у своїй «Третій хвилі», «всі
цивілізації мають потребу також в «інфосфері», щоб
створювати і поширювати інформацію», коли в «усіх
індустріальних суспільствах, як в капіталістичних, так і
в соціалістичних, зросла добре розроблена інфосфера –
комунікаційні канали, за допомогою яких індивідуальні
та масові повідомлення можуть розподілятися так само
ефективно, як товари і сировина», і, найголовніше, «ця
інфосфера переплелася з техно– і соціосферою, які
вона обслуговує, допомагаючи інтегрувати економічне
виробництво з поведінкою окремих людей» [9, с.
28]. Тобто, наразі ми отримуємо фабрики інформації,
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на яких готуються інформаційні продукти, готові
для споживання усіма верствами населення. Отже,
інформація перетворює на досить складний елемент, за
допомогою якого можна впливати та формувати окремих
індивідів, громадянське суспільство тощо. Так, видатний
математик та інженер К. Шеннон у своїх працях «Роботи
по теорії інформації і кібернетики» започаткував нові
галузі досліджень «в галузі загальної теорії зв’язку,
теорії автоматів, електротехніки, теорії інформації та
лінгвістики, такими, як теорія аналізу і синтезу релейних
пристроїв, теорія імовірнісних схем, теорія передачі
інформації тощо» [10]. Завдяки долученню кібернетики
та інформатики до інформаційних процесів на сучасному
рівні можна констатувати поєднання інформації з
математикою, кібернетикою та обчислювальними
системами, інформаційними технологіями і технікою.
Особливо це стало при «цифровізації» інформації та
інформаційних процесів. М. Кастельс, в своїй праці
«Інформаційна епоха: економіка, суспільство і культура»
в свою чергу відзначає, що соціальні трансформації та
інформаційно–технологічні парадигми породжують нові
характеристики цієї нової парадигми, а саме: по–перше,
«інформація є її сировиною: перед нами технології
для впливу на інформацію, а не просто інформація,
призначена для впливу на технологію, як було у
випадку попередніх технологічних революцій», по–
друге, «всеосяжність ефектів нових технологій», коли
«всі процеси нашого індивідуального і колективного
існування безпосередньо формуються (хоча, зрозуміло,
не детермінуються) новим технологічним способом»,
по–третє, «…полягає в мережевий логіці будь–якої
системи або сукупності відносин, що використовує ці
нові інформаційні технології» за умови, що «мережа
– може бути тепер завдяки новим інформаційним
технологіям матеріально забезпечена у всіх видах
процесів і організацій» та, по–четверте, «полягає в тому,
що інформаційно–технологічна парадигма заснована на
гнучкості», де «процеси не тільки оборотні; організації та
інститути можна модифікувати і навіть фундаментально
змінювати шляхом перегрупування їх компонентів»,
а отже, «конфігурацію нової технологічної парадигми
відрізняє її здатність до реконфігурації – вирішальна
риса в суспільстві, для якого характерні постійні
зміни і організаційна плинність». Отже, «поставити
правила з ніг на голову, не руйнуючи організацію, стало
можливим, так як матеріальну базу організації тепер
можна перепрограмувати і переозброїти» і на останок,
«п’ята характеристика цієї технологічної революції
– це зростаюча конвергенція конкретних технологій
у високоінтегровану систему, в якій старі, ізольовані
технологічні траєкторії стають буквально невиразними»
[6, с. 12]. Отже, можна з упевненістю стверджувати, що
в сучасних умовах побудови інформаційного суспільства
інформація займає домінуюче становище як основна
рушійна сила подальших трансформацій усіх сфер
суспільства, таких як: економічна, політична, духовна
та соціальна. Динаміка росту обсягів інформації стала
такою, що можна все говорити про «інформаційний
вибух». Коли на людину обрушується лавина інформація,
і перед нею постає проблема, що робити з такою її
кількістю, і як в ній знайти потрібну їй інформацію. У
зв’язку з цим, нова реальність сучасності «підводить
нас до проблематики інформаційної насиченості
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повідомлення (тексту), його інформативності» [3, с.
35]. Але, як зазначає В. Іванов, «це не означає, що
необхідно якось штучно обмежити потік інформації,
слід організувати її типологізацію, класифікацію
та розподіл» [5, с. 4]. Так, за словами В. Березіна,
«інформація являє собою властивість, протилежну до
невизначеності» і тому «будь–яку можливість, яка могла
б дозволити її зменшити, сучасні філософи називають
релевантною інформацією», основними носіями якої
«можуть бути повідомлення, люди, організації», де
«значна роль належить тут засобам масової інформації»,
а тому «релевантна інформація та її вільне поширення
по каналах масової комунікації відіграють велику роль в
еволюції людської спільноти». Отже, слід відзначити, що
«перехід до інформаційного суспільства, до ноосфери
(поняття П. Тейяра де Шардена і В. І. Вернадського) є
показником можливостей людини розширити горизонти
людського пізнання, надати йому систематичний,
еволюційний характер, вже зараз закласти і зміцнювати
основи збалансованих і гармонійних відносин
майбутнього» [3, с. 36]. О. Юферева відмічає, що
«інформація з філософської точки зору є особливим
типом реальності, поряд з матеріальним та ідеальним»
[7, с. 23], коли при цьому «сучасною наукою визнається,
що матеріальне начало в інформації є первинним», а
«природна інформація є незалежним явищем і може
існувати навіть тоді, коли матеріальний об’єкт вже
зникне» [7, с. 24].
Так, Е. Тофлер в рамках дослідження використання
технологій так званої «третьої хвилі» відзначає появу
нових загроз, а саме: «небезпека електронного смогу,
інформаційного забруднення тощо» [9, с. 113]. Яскравим
прикладом може слугувати ситуація із спамом (не
запрошуваною інформацією), а також із значною
кількістю інформації, яка зберігається, передається та
обробляється різними користувачами. Так, спамом (не
запрошуваною інформацію) наводнюють простір в
першу чергу торгівельні мережа та сфера послуг
(основна маса такої інформації – реклама), а також
кібернетичні злочини, коли під виглядом спаму, реклами
інших видів інформації розповсюджуються вредоносні
програми, які завдають шкоди та загрожують безпеці
інформаційних процесів. Іншим місцем продукуванням
«непотрібної» інформації виступають соціальні мережі,
де виставляється значна кількість інформації (у вигляді
фото, відео та аудіо форматах) для спілкування. Крім
того роздробленість наявних баз даних різних власників
містять одну і ту ж інформацію, тільки розтиражовану. І
тут без зміни парадигми інформаційних процесів не
обійтися, оскільки виникає необхідність розроблення
нових філософських теорій і концепцій, за допомогою
яких можна було б здійснити суспільні трансформації
відносно відношення до інформації, комунікацій тощо.
Підтвердження такої необхідності відзначав і К. Шеннон
у свій праці «Бандвагон», відмічаючи, що «за останні
кілька років теорія інформації перетворилася в свого
роду бандвагон від науки» і тому «зараз теорія
інформації, як модний п’янкий напій, кружляє голову
всім навколо» [8, с. 667]. К. Шеннон досить лаконічно та
виразно висловив своє бачення щодо переведення
кількісних показників теорій інформації у якісні
показники. Тобто, краще менше теорій інформації більш
фундаментальних, на які є суспільне замовлення, ніж
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«скороспілих», які є лише даниною сучасному тренду
та/або «моді» на теорії та концепції інформації. Водночас
слід відмітити, що сказане виступає лише інструментом
в руках суспільства, завдяки якому стають можливими
сучасні трансформації на всіх рівнях взаємодії
громадянин–суспільство–держава. Отже слід відмітити,
що потреба у нових теоріях інформації почала виникати
в рамках появи цифрових форм інформації, що призвело
до необхідності залучення до оброблення, передавання,
отримання та зберігання відповідної електронної техніки
та комп’ютерних технологій, які змінили підходи
(парадигму) самих інформаційних процесів. Наприклад,
М. Кастельс у своїй праці «Інформаційна епоха:
економіка, суспільство і культура» відзначає, що
«культурні/інституційні контексти і цілеспрямовані
соціальні дії вирішальним чином взаємодіють з новою
технологічною системою, але ця система має свою
власну вбудовану логіку, яка характеризується здатністю
переводити всю вкладену в неї інформацію в загальну
інформаційну систему і обробляти таку інформацію зі
зростаючою швидкістю, зі зростаючою потужністю, зі
зменшувальними витратами, в потенційно всеосяжної
пошукової та розподільчої мережі» [6, с. 2]. Слід також
зазначати, що сьогодні інформація виступає важливим
елементом так званої «соціальної інформації» для
забезпечення стійкості функціонування соціуму та
соціальної складової суспільства. Як зазначає Іванов,
«матеріальним носієм соціальної інформації, як правило,
виступає словообраз чи почутий, чи побачений, чи
написаний», адже «саме словообраз, а не слово, бо
передавати інформацію можуть не тільки слова, а й
відеоряд на телебаченні, музика, звукові шуми на радіо
тощо», і тому «будь–яка соціальна інформація має
ознаки
фактологічності,
концептуальності
та
нормативності» [5, с. 2–3]. Так, О. Юферева відзначає,
що «прикладом застосування інформаційного підходу
може бути соціальна сфера», де «у людському суспільстві
між його окремими елементами (індивідами,
соціальними групами та інститутами) постійно
відбувається обмін інформацією, яку прийнято називати
соціальною інформацією» [7, с. 8]. Отже, інформація,
крім усього іншого, має важливе соціальне навантаження.
При цьому подальша трансформація соціальної
інформації відбувається в так звану масову інформацію,
тим самим ускладнюючи існуючі процеси комунікації.
Так, X. Маулана, досліджуючи питання міжнародного
інформаційного обміну, відзначає, що «комунікація стає
все більш і більш складним соціально–культурним
феноменом, який в усіх країнах стосується різних видів
діяльності і який не можна відокремити від політичної,
соціальної, економічної, культурної, наукової, освітньої і
технологічної еволюції» [1]. Інший дослідник В. Березін
пропонує також уявляти «комунікацію як обмін
соціальними діями», відзначаючи при цьому, що це
«може бути і їх взаємозбагачення, що веде до більш
високого матеріального і духовного розвитку, а може
бути і об’єднання на ґрунті антигуманних цілей і
цінностей, або прихованих за помітними гаслами,
популістськими прийомами, «сміхової» масками
антинародних інтересів і цілей», яке «нерідко
трапляється нині в деяких телепередачах і публікаціях,
таємно або явно проводять курс тих чи інших політичних
напрямів». При цьому «важливо відзначити, що розвиток
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«нового змісту», «Нового» в тому широкому
філософському аспекті, який ми розглядаємо,
виникнення відповідної соціальної дії (в поведінці,
вчинках, життєдіяльності) можливо лише при
налаштованості на ціннісно–раціональну інформацію
або ж при її сприйнятті», і «тому і прогрес в його
гуманістичному, а не тільки в технократичному руслі
можливий лише при такого роду соціальних діях» [3, с.
37–38]. Ось, що пише у свої праці «Третя хвиля»
Е. Тофлер: «обробка інформації допоможе створити
осмислені «цілісності» з нескладних, що рояться навколо
нас явищ» при цьому «комп’ютер тільки в тому випадку
вплине на суспільний організм, коли його застосування
буде продуманим, співвіднесеним з характером
громадських зв’язків» [9, с. 6]. Отже, завдяки
можливостям сучасних засобів масових комунікацій
використання викиду певної інформації призводить до
того, що «Інформаційна бомба вибухає в самій гущі
людей, обсипаючи нас шрапнеллю образів і докорінно
змінюючи і сприйняття нашого внутрішнього світу, і
нашу поведінку» [9, с. 117], а враховуючи сучасні
комунікаційні можливості, вплив на суспільство стає ще
відчутнішим та ефективнішим через нові образи, чим і
користується, в першу чергу владна еліта, для поширення
свого впливу на маси. Ось що пише про це Е. Тофлер у
свої «Третій хвилі»: «Зараз Третя хвиля радикально
змінює все це. У міру прискорення змін у суспільстві
змінюємося і ми самі. Нас наздоганяє все нова
інформація, і ми змушені постійно переглядати картотеку
образів. Старі, які стосуються минулого життя, образи
повинні замінюватися новими, інакше наші дії не
відповідатимуть новій реальності, ми станемо більш
некомпетентними. Неможливо все охопити», «оскільки
Третя хвиля не просто прискорює інформаційні потоки,
вона трансформує глибинну структуру інформації, від
якої залежать наші щоденні дії» [9, с. 118]. Але, не
зважаючи на заявлені темпи зростання впливу масових
комунікацій та засобів масових комунікацій на створення
стандартних образів для значної кількості населення,
Е. Тофлер відмічає появу демассифікації, відзначаючи
при цьому: «Демассифіковані засоби інформації
демассифікують і нашу свідомість. Сьогодні вже не маси
людей отримують одну і ту ж інформацію, а невеликі
групи населення обмінюються створеними ними самими
образами» [9, с. 123]. В. Іноземцев у своїй праці «Сучасне
постіндустріальне суспільство: природа, протиріччя,
перспективи» зазначає: «відомо що індустріальний
уклад втілився в системі масового виробництва товарів»,
а отже «прикметою ж постіндустріального суспільства є
експансія сфери, що надає індивідуалізовані послуги та
інформацію» [4, с. 26]. Тобто, з одного боку нібито ми
спостерігаємо на широку глобалізацію всіх сфер
суспільства, а з іншого боку новітні засоби соціальної та
масової комунікації повністю ми бачимо переорієнтацію
із масового виробництва на рівень індивідуального (але
все–таки з використанням технологій та можливостей,
які стали доступними завдяки технологіям та процесам,
створеним в рамках цивілізаційного розвитку суспільства
так званого «постіндустріального суспільства» та/або
«інформаційного суспільства», «відкритого суспільства».
Так, Е. Тофлер розвиваючи далі свою теорію третьої
хвилі відзначає, що «демассифікація цивілізації,
відображенням і посиленням якої є засоби інформації,
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тягне за собою величезний стрибок обсягу інформації,
якою ми обмінюємося один з одним», а «у всій системі
пульсують зростаючі потоки даних, тому «форсуючи
збільшення обсягу інформації, необхідної для існування
соціальної системи, і збільшивши швидкість обміну
нею, Третя хвиля розгойдала структуру зношеної,
перевантаженої інфосфері Другої хвилі і створює нову
структуру, здатну її замінити» на «життя в
інтелектуальному
середовищі»,
що
«породжує
моторошні філософські питання. Чи не перейде все
управління до машин? Чи не виявиться, що інтелектуальні
машини, особливо об’єднані в комунікаційні мережі,
вийдуть за межі можливостей нашого розуміння і
стануть недоступні для контролю над ними? Чи не зможе
якось Старший Брат підключитися не тільки до наших
телефонів, але і до тостерів і телевізорів, взявши на облік
не тільки кожен наш рух, а й будь–яке судження?» [9, с.
124–125, 127]. Дійсно, стрімке широке розповсюдження
в усі сфери суспільства Інтернет–речей сприяє
занепокоєнню сучасних мислителів щодо появи
передумов так званого «тотального контролю» з боку
системи на національному/глобальному рівнях, коли
людина буде жити під «цифровим ковпаком». Так,
Е. Тофлер відмічає появу певних течій прихильників як
Першої хвилі (землеробство), так і Другої хвилі
(промислове виробництво) в яких пропонується як
панацея від сучасних проблем повернення до витоків.
Але на сьогодні людство готове повертатись до минулого
тільки на короткий час в рамках «релаксації та
відпочинку» від сьогодення. В свою чергу З. Бауман у
праці «Індивідуалізоване суспільство» досліджуючи
подальші трансформації суспільства у «постіндустріальний» період відзначав подальшу індивідуалізацію
суспільства, коли людина за високий рівень широкої
індивідуальної свободи поступається загальним рівнем
несвободи у рамках суспільства, коли при цьому
відбувається переосмислення цінностей, і на перше
місце виходять нематеріальні блага (духовна сфера).
Приклади таких метаморфоз з’являються на рівні певних
соціальних груп (більш заможних), де людина
відмовляється від більш оплачуваної роботи для того
щоб більше уваги приділяти сім’ї, хобі, подорожам
тощо,
створюючи
тим
самим
передумови
«постекономічного» розвитку суспільства. Але говорити
про масовість не приходиться, тому що такий підхід
можливий за умови повного забезпечення усіх
фізіологічних потреб та духовних (що зумовлюється
вихованням). Також такого дуже важко дійти в рамках
проживання у «суспільстві споживання», коли питання
наявності певних матеріальних атрибутів відповідного
соціального кругу є обов’язковим (хоча ніде офіційно і
не прописаним). Також сучасний стан значно розширив
можливості отримання, передавання, оброблення та
зберігання інформації (так звані базові інформаційні
процеси).
Отже,
подальші
зміни
парадигми
інформаційних процесів впливають на питання
«життєвого світу», а саме: культури, досвіду, устоїв
тощо. Так, завдяки новим технологіям і можливостям,
питання культури, «життєвого досвіду», національних
традицій та устоїв набули міжнародного рівня,
вийшовши далеко за межі національних кордонів та
кордонів їх існування, оскільки людина отримала
можливість обмінюватися «життєвим досвідом» з
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іншими навіть на відстані в тисячі кілометрів. У зв’язку
з цим «життєвий світ» набуває певних глобалізаційних
ознак. І тут виникає інша крайність – збереження
ідентичності в культурі, мові, устоях, традиціях, навиках
за умови глобалізації, коли інтеграція не змогла
протистояти глобалізації. Беручи до уваги те, що питання
«життєвого світу» стосується кожного індивіда як у
площині (горизонталі) соціальної групи, де проживає
індивід, так і в площині (горизонталі) професійної,
навчальної групи.
Враховуючи, що певним напрямом дослідження
«життєвого світу» є комунікативний напрям, то
можна відзначити відповідну взаємозалежність від
змін парадигми інформаційних процесів, які напряму
впливають на комунікації та комунікативні процеси, що
відбуваються в сучасних умовах розвитку суспільства.
Висновки. Новизною досліджень є поєднання
таких важливих складових елементів, як: подальша
цифровізація інформації та сфер суспільства, широке
впровадження інформаційно–комунікаційних технологій, результати «інформаційної революції», нові
комунікації та комунікативні процеси, збільшення рівня
поширення складових «інформаційного суспільства»
на національні держави, що впливають на кожного
окремого індивіда/суспільство, змінюючи надалі
парадигму інформаційних процесів.
Перспективи подальших розвідок. Взаємозалежність
та взаємовплив подальшого науково–технічного та
технологічного прогресу, розвитку суспільства лежать
на інформаційних процесах, які використовуються
для питань комунікації та комунікативних процесів у
суспільстві. Тому вироблення певних рекомендацій щодо
подальшого використання результатів змін парадигми
інформаційних процесів вимагає подальших розвідок.
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Changes in paradigm of information processes in the context
of modern social development
The subject of the study is the consideration of changes in the paradigm of
information processes under the influence of the rapid introduction of scientific and
technological progress, in the first place digital and information and communication
technologies in all spheres of society: spiritual, social, economic and political.
Such significant changes in the issues of receiving, processing, transmitting and
storing became possible due to the digitalization of information, the widespread
use of digital technologies, which ultimately became the basis for the emergence
of an «information society» as one of the main areas of development of society, the
so–called «post–industrial» civilization development direction. The aforementioned
innovations also influenced the issues of communication and communicative
processes in society, thus creating the preconditions for transformations in the
further development of society and individuals. The changes in approaches to
communication and communicative processes were influenced by new trends in
«social information», «social communications» and «mass communications». This
was made possible by the emergence of the Internet, social networks, social media
and technological opportunities for the media. Such changes affect the « life world»,
«life experience», culture, traditions, customs and change the tendency to preserve
identity in the conditions of globalization. In addition, changes in the paradigm of
information processes indirectly affect moral and ethical issues and human dignity
in today’s digital environment.
Keywords: information processes, information, digitization, digital technology,
information and communication technology, communication, social spheres, social
development.
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Комунікативні детермінанти медіадовіри
в сучасному інформаційному суспільстві
Здійснено концептуальний аналіз специфіки функціонування медіадовіри
в умовах інформатизації суспільства, зважаючи на суперечливі комунікативні
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та соціальні ефекти, підстави та наслідки довіри як ціннісної основи
соціальної взаємодії у медіапросторі. Розглянуто конструктивні та
деструктивні ефекти комунікативних практик медіадовіри в контексті
аналізу комунікативної та стратегічної дії. Особлива увага звертається
на виявлення підстав та маркерів вразливості медіадовіри, маніпулятивних
можливостей
медіавпливів,
практик
симуляції
достовірності
інформації. Наголошується також на інтегративному, мобілізаційному,
легітимативному, мережевому ефектах медіадовіри.
Ключові слова: довіра, медіадовіра, медіареальність, цінність, ідеологія,
маніпуляція, вразливість, постправда.

Відчутні зміни в глобальній конфігурації смислів,
інституцій, способів життя та ціннісно–світоглядних
настанов сучасності зумовлюють звернення до аналізу
соціокультурних підстав появи нових форм соціальних
зв’язків та особистісних модусів існування. Згідно
Е. Гідденсу, аналіз нових можливостей сучасності слід
здійснювати в термінах безпеки та небезпеки, довіри та
ризику, оскільки темп, масштаб та інституційна природа
змін сучасних форм соціального життя мають, окрім
сприятливих, невизначені та парадоксальні наслідки [1, с.
117–119]. Трансформаційні процеси в динаміці сучасного
суспільства завдяки появі нових технологій створення,
обробки, збереження та розповсюдження інформації
зумовлюють розвиток та вдосконалення засобів
встановлення інформаційного контакту на різноманітних
рівнях соціальної взаємодії, увиразнюючи проблематику
вдосконалення психологічних та соціальних технологій
ефективного впливу. Комунікативні та соціальні ефекти
нових технологій охоплюють усі сфери сучасного
соціуму: від повсякденних взаємин до економіки,
політики, науки, освіти, медицини, культури тощо,
формуючи, згідно М. Кастельсу, нову соціальну
морфологію з «мережевою» логікою та демонструючи
потужність влади інформаційних структур [2].
Радикально змінюються і самі інформаційні канали,
значно посилюючи їх вплив в аспекті трансформації
реальності як на внутрішньодержавному рівні, так і в
глобальному масштабі.
В цих умовах значно актуалізується проблематика
медіадовіри як гнучкої соціокультурної детермінанти
в суперечливій динаміці сучасного інформаційного
простору, увиразнюючи питання як його змістовного
наповнення, так і різноманітних комунікативних
ефектів. Виявляючи кризовість підстав соціальної
надійності, відкритості та інтегративності, довіра постає
своєрідним атрибутом сучасності, про що свідчить
потужний сплеск наукової зацікавленості зазначеними
проблемами, зокрема, тих дослідників, що цікавляться
інформаційними та глобалізаційними змінами сучасності
(Ф. Фукуяма, Е. Гідденс, Н. Луман, П. Штомпка
та ін.). Дослідницька стратегія концептуалізації
довіри як соціокультурного явища сучасності бере
початок у теорії «соціального простору» П. Сорокіна,
П. Бурдьє, Е. Гідденса, «соціального капіталу» та
теорій обміну Дж. Коулмена, Р. Патнема, Ф. Фукуями,
теорії «соціального становлення» та культури довіри
П. Штомпки, довіри як ознаки ускладнення сучасності
А. Селігмена, довіри як редукції соціальної складності
Н. Лумана, концепції «інкапсульованої довіри»
Р. Хардіна, теорії комунікативної дії Ю. Габермаса.
Соціокультурний
та
інституційний
виміри
медіапростору та суперечливі аспекти медіадовіри
досліджуються у працях Г. М. Маклюена, Р. Стултса,
С. Харрісона, Н. Лумана, Ж. Бодріяра, У. Ліпмана,
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В. Беньяміна та ін., які розглядають медіа не лише як
засіб передачі інформації, а й виявляють їх різнобічні
аспекти – від розширення людських властивостей
(Г. М. Маклюен) до виробництва штучної реальності
та віддалення соціальної дійсності (Ж. Бодрійяр),
увиразнюючи проблематику маніпулятивності та
вразливості медіадовіри, а також достовірності
пропонованої інформації. На методологічних засадах
структурно–функціонального
підходу
здійснюють
аналіз медіапростору представники американської
соціології (Р. Мертон, Г. Лассуел, П. Лазерсфельд),
виявляючи інституційні та політико–ідеологічні чинники
функціонування засобів масової комунікації.
Водночас слід зазначити, що безпосередніх
праць, присвячених комплексному аналізу специфіки
функціонування довіри у медіапросторі доволі мало,
переважно досліджуються тенденції та стратегії довіри
до ЗМІ, а також різноманітні ефекти масової комунікації
(Г. Лассуел, Р. Мертон, Дж. Курран, Б. Бльобаум,
Д. МакКуейл, Ф. Кіттлер, М. Назаров, А. Купрейченко,
Е. Шляхова, А. Кавєріна та ін.).
Тому метою даного дослідження є здійснення
концептуального аналізу специфіки функціонування
медіадовіри в умовах інформатизації суспільства,
зважаючи на суперечливі комунікативні та соціальні
ефекти, підстави та наслідки довіри як ціннісної основи
соціальної взаємодії у медіапросторі.
Теоретики медіального дискурсу концепт медіа
використовують для позначення опосередкування
комунікацій технічними засобами та способами передачі
інформації, фіксуючи не тільки інструментальні
чи канальні його складові, а й різноманітні
ефекти комунікативного впливу, що зумовлює
аналіз медіапростору у розмаїтті соціокультурних
впливів та контекстів. В широкому сенсі під мас–
медіа розуміються не лише засоби вертикального
розповсюдження інформації (преса, радіо, кіно,
телебачення, інтернет–видання), а й соціальні медіа як
горизонтальні онлайн–комунікації, зважаючи також
на стрімку динаміку розширення інтернет–простору.
В сучасному медіапросторі відбувається накладання
різноманітних засобів трансляції інформації (текст,
аудіо, відео) з електронними засобами комунікації,
формуючи соціокультурний простір, що забезпечує
нові формати соціального зв’язку та нові способи
продукування ціннісно–нормативних засад соціуму.
Особливо перспективними видаються наукові розвідки
у соціально–філософському аналізі особистих та
соціальних наслідків медіальних взаємодій в умовах
тоталізації впливу інформаційних технологій на всі
сфери життя сучасної людини.
Становлення сучасної медіареальності демонструє
появу такого феномена, як медіадовіра, що розуміється в
якості різновиду довіри, який «виникає в процесі масової
комунікації з використанням матеріальних, в тому числі
електронних, носіїв та засобів» [3, с. 193]. Медіадовіра
позначає формування відносин відкритої інформаційної
взаємодії та готовність сприйняття нової реальності
в опосередкованому комунікативними технологіями
соціокультурному просторі в умовах значного зниження
можливостей контролю та перевірки. Складність
у концептуальному аналізі довіри обумовлюється
тим, що даний феномен є мультифункціональним та
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всепроникним, уможливлюючи соціальні взаємодії на
міжособистісному, генералізованому, інституційному
рівнях, актуалізуючи прояви експертної та символічної
довіри.
З урахуванням властивих довірі базальних експектацій безпечності світу та інтенцій покладання на волю
генералізованого Іншого, в якості ключових виокремимо
наступні особливості медіадовіри:
– взаємообумовлене подвійне відношення –
відношення–оцінка, що характеризує позитивно–
селективне сприйняття надійності джерела інформації та її достовірності, авторитетності та
незалежності адресатів, компетентності експертної
думки; та відношення–зв’язок, що відображає стимульне формування результативної відкритості до
комунікативної взаємодії в тривалій перспективі,
активної підтримки та відповідальної співучасті з
Іншим, який отримує певні повноваження відносно
предметів довіри;
– специфічний набір соціально–комунікативних
очікувань – надійності взаємодій, компетентності,
добрих намірів, виконання добровільно взятих
зобов’язань належним чином, неопортуністичності.
В цілому різноманітні аспекти довіри до он–
лайн інформації зосереджуються навколо чинників
визначення надійності інформації та її джерел, якості
експертного середовища, особистісних характеристик
суб’єктів інформаційної взаємодії, досвіду довірчих
відносин, медіа–ідентичності, інформаційної культури
довіри тощо.
Зважаючи на розмаїття функцій медіа (серед яких
зазвичай виокремлюють інформативну, інтерпретативну,
ціннісно–нормативну,
координативну,
інтегративну,
ідентифікативну, культуротворчу, розважальну, мобілізаційну), довіра до них розглядається як важлива
частина соціалізації особистості та чинник підтримки
соціального порядку, а також доволі дієвий механізм
управління суспільною думкою. Парадоксальність довіри
обумовлюються тенденціями самопотрапляння в ситуацію
ризику та обману, оскільки люди часто приймають рішення
на шкоду власним інтересам [4, с. 25].
Зокрема, ще теоретик пропаганди Г. Лассуел
наголошував на значних маніпулятивних можливостях
технологій
медіавпливів,
вибудовуючи
теорію
менеджменту колективних уявлень за допомогою
маніпуляцій значущими символами та розробляючи дієві
стратегії пропаганди. В аспекті стратегій ідеологічної
обробки вчений вводить поняття креденди – довіри –
як сфери догматичної раціональності, що забезпечує
когнітивний вимір некритичних доктринальних підстав
довіри шляхом доводів і переконань, та міранди, що
виявляє дієвість ірраціонального, містить символічні
комунікативні засоби чуттєвої актуалізації, пробудження
чуття лояльності [5, p. 10–11].
В дослідженні принципів функціонування медіа та
їх силових ліній Г. М. Маклюен відзначає певний ефект
прихованого управління, наголошуючи, що будь–який
засіб комунікації «володіє здатністю нав’язувати занадто
довірливим свої припущення» [6, с. 19]. Механізм довіри
іманентно включений у саму суть медіа, уможливлюючи
комунікативні ефекти взаємопорозуміння та стратегічні
пріоритети пропаганди смислів. Акцентуючи увагу
на визначальній інформативній ролі масмедіа у житті
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сучасної людини, Н. Луман зауважує, що все, що ми
знаємо про суспільство і світ – через новини, рекламу,
розваги – ми знаємо завдяки масмедіа [7]. Усвідомлюючи
тотальну залежність від масмедіа рівня та стану
поінформованості, а також ціннісно–нормативної
структурації і підтримки способу нашого життя, виникає
логічна пересторога у вигляді відчуття підозри, що
долається шляхом дешифрації з орієнтацією на рівень
довіри до адресата. В той же час, зазначає Н. Луман,
навіть усвідомлюючи безпідставність довіри до масмедіа,
захищаючись та звинувачуючи їх у маніпуляціях, ми
не спроможні змінити цю ситуацію, оскільки «знання,
запозичене у масмедіа, неначе саме по собі утворює
замкнену самопідтримуючу структуру» [7, с. 8].
З метою більш глибокого осягнення механізму
функціонування масмедіа, Н. Луман пропонує
звернутись до аналізу розрізнень між повідомленням
та інформацією, увиразнюючи більш–менш об’єктивну
складову того, «що спостерігається» та переважно
суб’єктивну того, «як це спостерігається». Сама
реальність масмедіа постає як подвоєння реальності,
як реальність «спостережень другого порядку», модус
рефлексії якого базується на «спостереженні того, як
суспільство, передаючи своє самоспостереження у
володіння функціональної системи мас–медіа, приймає
такий спосіб спостереження в модусі спостережень
спостерігачів» [7, с. 134].
Масмедіа продукують мультиплікацію реальностей, значно посилюючи властивий медіа ефект
інтерпретаційного примусу, що виявляє широкі
можливості у продукуванні потрібних смислів шляхом
фрагментації та семантичного викривлення інформації,
прихованої чи відвертої неправди, ігор з контекстами та
фактами, жорсткої категоризації, відчутних ідеологічних
акцентів, упередженні, використання фантомних образів
тощо.
З радикальною критикою медіа виступає Ж. Бодріяр,
який виявляє симуляційний характер медіареальності
як систем не–комунікації, демонструючи ілюзорність у
споживанні знаків та образів, втрату достовірності та
значне віддалення від істини. Завдяки властивим медіа
технікам нагнітання страху та видовищній драматизації
руйнується
екзистенційна
довіра,
посилюється
вразливість та чутливість до небезпек, зникає реальність
та цінність справжнього, натомість постає простір
образів як «метамови відсутнього світу» [8, с. 161].
Перефразовуючи Ж. Бодрійяра, визначимо медіадовіру як статистичний вираз симуляції референцій
«мовчазної більшості», моделі яких тиражуються
медіа у полі поглинання та імплозії. Масам як
породженню інформаційної культури властива тотальна
некритична довіра: вони інволютивні, уникають
сенсу, політичного, репрезентації, історії та ідеології,
покладаючись на інерційну силу «сомнабулічної
відреченості» [9, с. 58]. Згідно Ж. Бодрійяру, соціальне,
яке завдяки раціональності руйнувало символічні
структури, заміщається масмедіа та інформацією, чий
«ірраціональний шал» руйнує соціальне [9, с. 32].
В цілому медіадовіра внаслідок наявності
специфікації та опосередкованих чинників комунікації
має посилення невизначеності та обмежений доступ
до достовірної інформації, розширюючи коло непевних
Інших: кінцевий вияв довіри до самої інформації
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обумовлюється рівнем довіри до джерела та експертної
думки, демонструючи цілковиту відкритість до
пропонованої інформації, наявність хоча б мінімальних
альтернатив якій залежить від рівня демократизації
суспільства. Відтак ключовими маркерами вразливості
та непевності у медіадовірі постають орієнтація на
непрямі обставини, невизначені підстави та покладання
на компетентність структур, які виконують функції
інтерпретації та трансляції смислових компонентів
комунікації. Саме інтенція готовності бути керованим
та передання повноважень медіа у тлумаченні смислів
і підбору способів комунікації постає технікою
спрощення соціальних взаємин, натомість увиразнюючи
проблематику співвідношення цілей та цінностей
у різноманітних площинах (зокрема, політичного,
соціокультурного, ментального, економічного вимірів).
Зауважимо, що характерною ознакою медіадовіри
постає не тільки можливість відвертих маніпуляцій,
а й спроможність встановлювати згоду та формувати
переконання в правильності існуючих порядків.
Таким чином, зростає дієвіть легітимативної функції
медіадовіри, яка визначає ціннісні детермінанти
надійності та визнання у сприйнятті медіаресурсів.
Досліджуючи процеси маніпулятивних технік
зловживання медіадовірою, необхідно звернутись до
аналізу конструктивних та деструктивних ефектів
комунікативних практик в процесі ви будови соціальної
взаємодії. Сама інтенція комунікації містить установку
на довіру та порозуміння, увиразнюючи значущість
підтримки суб’єкт–суб’єктних взаємин. Каузальний
характер довіри зумовлює її концептуалізацію в якості
умови і водночас результату смислової комунікації
як опосередкованої та цілеспрямованої взаємодії, що
реалізує потенціал ціннісної відповіді.
Розрізнення комунікативної та стратегічної дії,
запроваджене Ю. Габермасом, є модерним варіантом
втілення ціннісної та цілераціональності (запропонованої М. Вебером), що дозволяє розглянути
конструктивні та деструктивні ефекти комунікативних
практик медіадовіри. Комунікативна раціональність є
аналогом ціннісної раціональності, позначаючи суб’єкт
– суб’єктну орієнтацію на взаєморозуміння та взаємне
рівноправне узгодження інтересів та планів шляхом
аргументативного дискурсу [10, с. 54]. Стратегічна
раціональність в своїй основі має цілераціональність
індивідуальних планів дій, визначаючи суб’єкт – об’єктні
відносини, де Інший постає об’єктом панування чи
владарювання. Медіареальність сучасного суспільства
демонструє широкі можливості заміни комунікативної
раціональності стратегічною, що сприяє поширенню
маніпулятивних дій у вигляді ідеологічних та соціально–
технологічних конструктів, порушуючи узвичаєну
ієрархію цілей та цінностей.
Згідно Н. Луману, цінності є одним із найголовніших,
але не достатнім, принципом редукції нескінченності,
постаючи в якості елементарних форм досвіду та
контрфактичних стабілізуючих очікувань, які завдяки
визначеному способу інтерпретації, генералізації
та абстрагування структурують горизонти дій для
раціонального вирішення проблеми [11, с. 32]. Особливо
значущим постає питання співвідношення цінностей,
цілей та засобів. Зважаючи на співвідношення підстав,
каузальних проблем та наслідків, концептуалізація
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цінностей передбачає певні абстракції відносно
необхідності урахування множини прямих та непрямих
наслідків і супутніх впливів; принцип цілі по суті
функціонально «опановує» цінності, оскільки зазвичай
виходить з конкретних умов та постулює «обов’язковість
частини задіяних цінностей з нехтуванням решти,
наскільки йдеться про заподіяння певного впливу. Ціль
мусить виправдовувати засоби, тобто легітимувати
вигідність «ціни» діяння» [11, с. 40]. Відтак знову
піддається сумніву регулятивна сила та ієрархії цінностей
у виявленні альтернатив, що увиразнює проблематику
нескінченної соціальної складності. Концептуалізація
довіри в термінах очікуваної, вірогідної, але непевної
достовірності як способу подолання невизначеності
увиразнює також питання можливості підстав істинності
та «справжності» у вибудові соціальних взаємодій та
пошуках підстав довіри у їх суб’єктивних та об’єктивних
конотаціях. Специфіка медіадовіри полягає у посиленні
недостовірності внаслідок появи додаткових сугестивних
ефектів та засобів дистанціації і трансляції, які самі
потребують категоризації відповідно до авторитетності,
надійності, інформативності тощо. Медіадовіра в
суспільстві споживання втрачає критерії розрізнення
маркерів достовірності, супроводжуючи поширені
комунікативні практики некритичної довіри, що знаходить
своє вираження у фішингу, технологіях ідеологічної
пропаганди, психометрії, мікротаргетингу тощо.
Ілюструючи доволі небезпечні тенденції та
масштаби маніпулятивних ігор зі смислами в
сучасному інформаційному суспільстві, у публічну
сферу стрімко увірвався концепт «постправди» (post–
truth), який Оксфордський словник у 2016 році визнав
«словом року», зважаючи на рекордне зростання його
контентного вжитку порівняно з попереднім роком.
Дискурс постправди як приклад деструктивного ефекту
комунікативних практик медіареальності знімає питання
потреби у визначенні достовірності інформації, нівелює
базове для медіадовіри очікування надійності джерел
інформації, демонструючи дієвість практик заміни
процесів пошуку об’єктивних фактів обґрунтування
правдивості інформації на технології «створення
реальності» шляхом тиражування брехні, пліток, чуток.
Політика постправди відображає нормативну основу
прийнятності практик ідеологічних маніпуляцій з
пріоритетами емоційного, некритичного, керованого
сприйняття належним чином оформленої викривленої
інформації з відповідним візуальним рядом, формуючи
публічний дискурс шляхом численних повторень у
всіляких дебатних шоу, газетах, на новинних радіо–
та телеканалах, у соціальних мережах тощо. Дискурс
постправди постає деградацією самого суспільно–
політичного дискурсу, що свідчить про свідоме
ігнорування та симуляцію комунікативної раціональності.
По суті постправда постає комунікативною технологією
спекуляції медіа довірою за рахунок руйнації базових
основ довіри до світу, порушуючи стандарти професійної
етики, нівелюючи авторитет експертного середовища та
свідомо ігноруючи факти.
В той же час, глобалізаційні виміри сучасності
надають і значні можливості для появи конструктивних
ефектів медіареальності, адже завдяки розвитку
інформаційних технологій та просторово–часової
дистанціації з’являються додаткові переваги для
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збільшення продуктивних соціальних контактів та
стимулювання самореалізаційної динаміки. Поява
широкої мережі медійних платформ сприяє активізації
та розширенню громадянської участі, уможливлює
підтримку репутаційного капіталу, формує свого роду
медіа–культуру інформаційного суспільства. Яскравими
прикладами «економіки медіадовіри» є розповсюджені
практики спільного користування товарами, ініціація та
підтримка благодійницьких програм, прозорих платформ
для унеможливлення та розкриття корупційних схем,
надання житла для тимчасового перебування туристів
у іншій країні, знаходження супутників у поїздках,
електронна торгівля, розмаїта мережа он–лайн послуг,
поява криптовалют та безліч іншого, виявляючи значні
переваги медіадовіри як засобу економії соціальних
витрат та редукції соціальної складності, але лише за
умови дотримання певного ціннісно–нормативного рівня
надійності соціальних взаємин та порядності учасників.
Висновуючи зазначимо, що в контексті аналізу
ціннісних
підстав
«цифрових
дивідендів»
та
структурно–функціональної специфіки медіадовіри
в он–лайн середовищі виявляються наступні медіа–
ефекти: інтегративний (в сенсі кумулятивності
колективних зусиль), мобілізаційний (як можливості
миттєвого
об’єднання
однодумців
на
основі
горизонтальних соціальних зв’язків), маніпулятивний
(в аспекті прихованого впливу на формування потреб,
смаків, поглядів, цінностей та ін.), легітимативний
(як можливості організації і вияву підтримки та
визнання, а також засудження відвертих зловживань
і некомпетентності), мережевий (завдяки створенню
«мереж довіри» формуються зони безпеки та
забезпечуються простори для самореалізації, в яких
знижуються ризики зловживань та розповсюджується
репутаційний капітал), симулятивний (як спроможності
впливати на сприйняття та конструювання реальності,
зокрема, в напрямку ментальної моделі симуляції
реальності, знепотрібнення підстав достовірності).
Метасоціальні ефекти медіадовіри базуються на
визнанні певних гарантів соціального порядку, що мають
ціннісно–нормативну природу, сприяючи заохоченню
вияву продуктивної медіадовіри та її підтримки.
Концептуалізація медіадовіри в термінах вразливості
та відкритості медіа–впливам особливо посилює
проблематику ризиковості довіри та її маніпулятивних
ефектів, посилюючи в умовах невизначеності
мотивів, джерел та носіїв інформації (фейків, блогів,
коментарів, природної реклами тощо) значущість
формування медіакультури – критичного мислення,
інфо–грамотності, інфо–безпеки, інфо–відбору, інфо–
відповідальності тощо. Суттєвих трансформацій
зазнають інституційні засоби підтримки довіри, зокрема,
репутаційний капітал, надійність джерел інформації та
наявність їх альтернатив, якість самих інформаційних
повідомлень, міра їх достовірності.
Відтак значення «цифрових дивідендів», що
виявляють нові можливості у зростанні ефективності
соціальної взаємодії та сприяють людському розвитку,
слід розглядати з урахуванням нових ризиків та небезпек,
що також є супутніми наслідками розповсюдження
інформаційно–комунікативних технологій, зумовлюючи
нагальну потребу у формуванні медіакультури та етики
цифрової доби.
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Communicative determinants of mediatrust in the modern
information society
A conceptual analysis of the specificity of the functioning of media trust in the
conditions of society’s informatization has been made, taking into consideration the
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contradictory communicative and social effects, the causes and consequences of
trust as a valuable basis for social interaction in the media space. The constructive
and destructive effects of communicative practices of media trust in the context
of analyzing communicative and strategic actions are analyzed. Particular
attention is paid to identifying the bases and markers of vulnerability of media
trust, manipulative opportunities of media influences of media effects, practices of
simulating the reliability of information. The integrative, mobilizative, legitimate,
network effects of media trust are also considered.
Keywords: trust, media trust, media reality, value, ideology, manipulation,
vulnerability, post–truth.
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Влада у сучасній соціально–політичній
системі координат

Предметом дослідження статті був розгляд питань влади у контексті
сучасної соціально–політичної системи координат з огляду на трансформації,
які відбуваються в усіх сферах суспільства під впливом стрімкого розвитку
та впровадження інформаційно–комунікаційних та комп’ютерних
технологій, подальшої широкої цифровізації інформації та інформаційних
процесів, а також відповідних змін у питаннях комунікації та комунікативних
процесів. Завдяки цьому відбуваються кардинальні зміни в частині появи
соціальних мереж, соціальних медіа, так званого «кібернетичного простору»
та «кібернетичної реальності», нових соціальних та масових комунікацій.
Що в свою чергу відкриває нові можливості для впливу, формування та
маніпулювання масовою свідомістю, використовуючи сучасні технології та
техніку як з боку влади, громадських організацій, так і суспільства. Крім
того було звернуто увагу на те, що і на саму владу та владні відносини
впливають сучасні інформаційно–комунікаційні та комп’ютерні технології.
Також важливим моментом, який впливає на питання влади можна
відзначити глобалізацію. А це, в свою чергу, змінює підходи та парадигму
влади та владних відносин. Крім того потребують уваги питання впливу та
взаємозв’язку, такі як: «життєвий світ», «життєвий простір», культура,
звичаї, морально–етичні норми, свобода та людська гідність (в першу чергу
це стосується збереження ідентичності в умовах глобалізації) при здійсненні
влади. У зв’язку з чим і виникає актуальність дослідження влади у сучасній
системі соціально–політичних координат.
Ключові слова: влада, владні відносини, розвиток суспільства та
його сучасні трансформації, інформаційно–комунікаційні та комп’ютерні
технології, соціальні та масові комунікації, соціально–політичні відносини у
суспільстві.

Бурхливий розвиток науково–технічного прогресу
разом із стрімким темпами впровадження у повсякденне
життя його результатів, в першу чергу, інформаційно–
комунікаційних та комп’ютерних технологій, результатів
«інформаційної революції», цифровізації інформації,
інформаційних процесів та усіх сфер суспільства,
переходу на нові формати питань комунікації та
комунікативних процесів стали основним каталізатором
усіх змін, які відбуваються на сьогодні в частині розвитку
суспільства, влади та відносин між ними.
У зв’язку з цим питання влади у контексті сучасної
соціально–політичної системи координат виходять на
новий рівень і потребує нового додаткового осмислення
для вироблення практичних рекомендацій впровадження
в дію теоретичних напрацювань для подальшого
використання в умовах прискореного розвитку
суспільства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав,
що питаннями влади у контексті соціально–політичних
відносин приділялося достатньо уваги з боку філософів,
мислителів і дослідників, серед яких можна виділити:
Аристотель, З. Бауман, Д. Белл, Н. Бердяєв, І. Берлін,
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П. Бурд’є, А. Велмер, М. Кастельс, Н. Мак’явеллі,
Платон, А. Сен тощо.
Враховуючи важливість і практичну цінність
праць, варто зазначити, що питання влади у контексті
сучасної соціально–політичної системи координат,
будучи частиною загальної проблеми філософського
осмислення подальших шляхів розвитку суспільства,
вимагає подальших досліджень, в першу чергу, в частині
взаємодії та впливу між владою та суспільством з огляду
на ті зміни, що відбуваються.
Таким чином, метою цього дослідження є вивчення
теоретичних підходів до розуміння питання влади
у контексті сучасної соціально–політичної системи
координат під впливом на цей процес сучасних змін
та тенденцій щодо соціально–політичних відносин у
суспільстві.
На початку нашого дослідження пропонуємо
детальніше зупинитись на самому питанні, що таке
«влада», оскільки впродовж усього свого існування
людство завжди стикалося з її різними формами та
проявами, починаючи від влади в сім’ї та закінчуючи
владою держави. Досліджуючи питання влади,
Аристотель у своїй праці «Політика» відзначає
таке: «володарювання і підпорядкування не тільки
необхідні, але й корисні, і прямо від народження
деякі істоти різняться [в тому відношенні, що одні з
них як би призначені] до підпорядкування, інші – до
володарювання», а отже, «чим вище стоять підлеглі,
тим досконаліша сама влада над ними; так, наприклад,
влада над людиною більш досконала, ніж влада над
твариною», і тому «чим вище стоїть майстер, тим
більш досконалою є виконувана ним робота; але, де
одна сторона панує, а інша підпорядковується, там
тільки й може йти мова про будь–яку їх роботу» [1, с.
379]. Розмірковуючи далі, Аристотель відзначає, що «у
всякій живій істоті насамперед можна угледіти владу
панську і політичну», там де «душа панує над тілом, як
пан, а розум над вашими прагненнями – як державний
муж», тому «звідси ясно, наскільки природно і корисно
для тіла бути в підпорядкуванні у душі, а для схильної
до афектів частини душі – бути в підпорядкуванні у
розуму і розумового елемента душі і, навпаки, який
завжди отримує шкоди при рівному або зворотному
співвідношенні» [1, с. 379–380]. Платон у своїй праці
«Держава» відзначав, що «У кожній державі силу має
той, хто при владі. ... Встановлює ж закони всяка влада в
свою користь: демократія, демократичні закони, тиранія
– тиранічні, так само і в інших випадках. Встановивши
закони, оголошують їх справедливими для підвладних –
це і є якраз те, що корисно владі, а того, хто їх переступає,
карають як порушника законів і справедливості» [10]. В
свою чергу, відносно володарювання Н. Мак’явеллі у
своїй праці «Державотворець» зазначає таке: «найбільше
володаря починають ненавидіти тоді, коли він зазіхає
на майно і жінок своїх підданців. … доки в народу не
віднімають ні майна, ні честі, доти він спокійний»,
а «зневажають тоді, коли він має славу непостійної,
легковажної, зніженої, слабодухої, нерішучої людини»,
коли «у стосунках зі своїми підданими бажано, щоб
його присуд завжди був непохитний і щоб усі знали,
що його годі комусь ошукати чи перехитрувати» [9, с.
463], тому «держава міцна й мудрий володар там, де
намагаються не озлобляти панство і водночас годити
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народові» [9, с. 465] Враховуючи представлені вище
бачення влади від античних часів до сьогодення, можна
констатувати, що сама сутність та принципи влади
залишаються практично однаковими впродовж усього
існування людства, змінюються лише форми, методи та
інструменти. Тобто влада постійно еволюціонувала разом
із еволюцією (цивілізаційним розвитком) суспільства.
Такі еволюційні ознаки змін влади та владних
відносин відбувалися впродовж усього традиційного
суспільства і лише в рамках сучасних цивілізаційних
змін вказані зміни отримали революційний характер.
Ось що з цього приводу визначає М. Кастельс у своїй
праці «Інформаційна епоха: економіка, суспільство і
культура»: «технологічна революція з інформаційними
технологіями в центрі заново і прискореними темпами
формує матеріальну основу суспільства», коли «нова
комунікаційна система, все більше говорить на
універсальній цифровій мові, одночасно інтегрує в
глобальному масштабі виробництво і поширення слів,
звуків і зображень в нашій культурі і пристосовує
їх до персональних смаків і настроїв індивідів» при
цьому «інтерактивні комп’ютерні мережі ростуть по
експоненті, створюючи нові форми і канали комунікації,
формуючи життя і формуючись життям в один і той
же час» [8]. Підтвердженням цих слів може бути
приклад широкого використання інформатизаційних
процесів під час здійснення влади, коли інформатизація
соціально–політичних процесів докорінно змінює
форми, методи та інструменти здійснення влади.
Яскравим прикладом цього є так зване «Електронне
урядування», яке перевело взаємовідносини влади
та суспільства на зовсім інший рівень – віртуальний,
знеособивши тим самим представників влади і давши
їм завдяки цьому безмежні важелі влади. Так, П. Бурд’є,
досліджуючи питання соціального простору, у своїй
праці «Соціологія соціального простору» відзначає,
що «одна з переваг, яка дає владу над простором, –
можливість встановити дистанцію (фізичну) від речей
і людей, які обмежують або дискредитують…» [6, с.
57–58]. Наступним важливим сучасним фактором, який
впливає на владу є збільшення рівня мобільності для
окремих соціальних груп суспільства (започаткувавши
формування нового типу суспільства, такого як «кочове
суспільство»). З. Бауман у своїй праці «Глобалізація.
Наслідки для людини і суспільств» визначає таке: «після
закінчення війни за простір самим потужним і жаданим
фактором розшарування в світі стала мобільність: це та
субстанція, з якої щодня будуються і перебудовуються
нові, все більш глобальні соціальні, політичні,
економічні та культурні ієрархії» [2, с. 21] при цьому
«мобільність, придбана «тими, хто інвестує» – людьми,
що володіють капіталом, грошима, необхідними для
інвестицій – означає для них воістину безпрецедентне
в свій радикальності беззастережне відділення влади
від зобов’язань: обов’язків щодо своїх підданих, щодо
молодих і слабких, ще не народжених поколінь, і
самовідтворення умов життя для всіх – одним словом,
свободу від обов’язку брати участь у повсякденному
житті і розвитку спільноти», завдяки чому «виникає нова
асиметрія між екстериторіальною природою влади і, як
і раніше, територіальним «життям в цілому», яку влада,
яка знялася з якоря і здатна переміщатися миттєво і без
попередження, може вільно використовувати, а потім
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залишити наодинці з наслідками цього використання»
[2, с. 21]. Таким чином, фізична мобільність та перехід
у віртуальний простір створюють передумови переходу
на новий рівень здійснення влади. Такий стан речей
обумовлений «інформаційною революцією» та широким
впровадженням Інтернету–речей. Тобто, суто технічно–
технологічними факторами впливу.
Наступним важливим індикатором змін є свобода.
Так, А. Сен у своїй праці «Розвиток як свобода»
зазначає, що «соціальне облаштування суспільства
досліджується з точки зору його ролі в розширенні і
гарантуванні основних індивідуальних свобод, при
цьому особа розглядається швидше як активний рушій
змін, ніж як пасивний споживач розподілюваних благ»
де під «соціальним облаштуванням суспільства»
розуміється об’єднання таких інститутів, як: «держава,
ринок, правова система, політичні партії, засоби масової
інформації, громадські об’єднання, громадські дискусії
тощо» [11, с. 18].
У своїх поглядах на свободу, М. Бердяєв відкидає
нав’язуваний поділ людей за різними ознаками (в першу
чергу матеріальними/майновими) в частині утиску їх
морально–етичних устоїв, особистої свободи (волі) та
людської гідності, відзначаючи при цьому: «основне
протиріччя моєї думки про соціальне життя пов’язане з
суміщенням в мені двох елементів – аристократичного
розуміння особистості, свободи і творчості і
соціалістичної вимоги утвердження гідності кожної
людини, самої останньої з людей і забезпечення її права
на життя» [4, с. 2]. В цьому випадку можна відзначити,
що розуміння «свободи» є досить широким та складним
і залежить від багатьох факторів як економічних, так і
духовних, а також залежить від внутрішнього стану
особистості і зовнішніх умов, так званого «життєвого
світу» та «життєвого простору», людського буття.
Також необхідно відмітити, що на свободу також
цивілізаційний розвиток суспільства. Так, сучасні
трансформації суспільства, руйнуючи старий поділ на
соціальні групи, створюють нову соціальну групу до
якої увійшли представники нової еліти – інформаційної.
Вказаний поділ не має расових, національних та інших
відзнак, притаманних попереднім поділам суспільства
і його можна назвати – космополітичним. А тому,
формування нової парадигми влади відбувається на фоні
змін підходів до самого поняття свободи. Так, І. Берлін у
своїй праці «Дві концепції свободи» пропонує до нашої
уваги два напрями свободи, такі як: «негативна» свобода
(«свобода від») та «позитивна» свобода («свобода для»),
відзначаючи при цьому таке: «перше з цих політичних
значень свободи я буду … називати «негативним», і це
значення мається на увазі у відповіді на питання: «Яка
та галузь, в рамках якої суб’єкту – будь то людина або
група людей – дозволено або має бути дозволено робити
те, що він здатний робити, або бути тим, ким він здатний
бути, не наражаючись на втручання з боку інших
людей?», а «друге значення свободи я буду називати
«позитивним», і воно мається на увазі у відповіді на
питання: «Що або хто служить джерелом контролю
або втручання і змушує людину здійснювати цю дію, а
не якусь іншу, або бути таким, а не іншим?» [5, с. 1].
Тобто в рамках «свободи від» розуміється створення з
боку держави (через законодавчу та інституційну базу)
таких умов для громадян, виконання яких впливає
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на ступінь рівень свободи особистісної (фізичної) та
групової (соціальної), коли держава залишає за собою
право контролювати громадянина. В таких умовах
буття людини було повністю зарегульовано державою
і повністю контролювалося. Прикладом можуть
слугувати країни в епоху «індустріального» розвитку
суспільства, коли індустріалізація вимагала мобілізації
значної кількості людей для виконання робіт з масового
виробництва, а також країни із тоталітарним режимом
правління. Сучасне становлення режиму «свободи
для» почало відбуватися в умовах подальших змін
цивілізаційного розвитку суспільства через зміни
парадигми відношення/ставлення держави до людини/
громадянина, коли людина отримує досить значний
рівень особистої (фізичної свободи) свободи і стає
фізично вільною і починає більше жити для себе, а тому
можна говорити про появу так званої «свободи для» себе
або «позитивної свободи». Це стало можливим в умовах
переходу від традиційного суспільства до сучасних
форм таких, як: «постіндустріальне», «інформаційне/
цифрове суспільство», «глобальне суспільство» та інші
з префіксом «пост–».
Подальше дослідження феномену свободи приводить
нас до іще однієї грані, а саме «економічної свободи».
Але, на жаль, ХХІ століття відзначається посиленням
оперування таким поняттям, як «економічна несвобода»,
яка навіть переросла у «економічне рабство» та/або
«економічну сегрегацію», коли людина будучи фізично
вільною, має постійне місце роботи і при цьому є
економічно залежною через розбалансованість таких
понять, як: оплата праці, ефективність праці та вартість
базових предметів фізичного існування (житло, їжа,
медицина, товари першої необхідності, дозвілля тощо).
Тобто, мова йде про те, що економічна політика багатьох
країн формується таким чином, що більшість населення
все більше зубожіє, а менша – багатіє. І, на жаль, така
тенденція тільки поширюється і дійшла вже навіть до
розвинених країн із «золотого мільярду». Таким чином,
у світі стає все більше багатих і зникає середній клас.
Так, А. Сен зазначає, що «економічна несвобода здатна
породжувати соціальну і політичну несвободу, так само
як соціальна і політична несвобода здатна випестувати
несвободу економічну» [11, с. 24]. Тобто, на глобальному
рівні збільшується кількість людей, які залишаються за
«муром», за «стіною» нової касти нового суспільства
(глобального), яка не має кордонів, національності,
віросповідань, але при цьому фактично стає власником
усього валового продукту, що виробляється у всьому
світі. Так, в свою чергу, М. Кастельс у рамках так
званого «просторового панування» піднімає проблему
існування «багатих кварталів» та «гетто», відзначаючи
при цьому таке: «шикарні квартали, що функціонують
як клуби, засновані на активному виключенні небажаних
осіб, символічно присвячують кожного зі своїх
мешканців, дозволяючи йому брати участь у капіталі,
акумульованому сукупністю жителів, гетто символічно
розкладає своїх мешканців, об’єднуючи в деякій
резервації сукупність агентів, які, будучи позбавлені
всіх козирів, необхідних для участі в різних соціальних
іграх, можуть ділитися тільки своїм відлученням.
Крім ефекту «таврування», об’єднання в одному місці
людей, схожих один на одного в своїй обділеності,
призводить до подвоєння цього позбавлення, особливо,
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в сфері культури і культурної практики (і навпаки, ефект
«таврування» зміцнює культурні практики найбільш
забезпечених)» [8]. Як зазначає З. Бауман, «еліти самі
вибрали ізоляцію і платять за неї охоче і щедро», а
«решта населення «відсікається» насильно і змушене
платити високу культурну, психологічну і політичну ціну
за свою знову придбану ізоляцію». Тому «ті, хто не здатні
зробити відокремлене існування предметом вільного
вибору і оплатити вартість його безпеки, виявляються
жертвами сучасного еквівалента «обгородження»
періоду пізнього Середньовіччя та раннього нового
часу» [2, с. 37]. З такою проблемою нерівномірного
поділу суспільства погоджується і М. Кастельс, який
зазначає, що «ми спостерігаємо паралельно вивільнення
гігантських продуктивних сил інформаційної революції
і концентрацію в глобальній економіці «чорних дір»
людської убогості, будь то Буркіна–Фасо, Південний
Бронкс, Камагасакі, Чіапас або Ла Курнев» [8]. Тільки
тепер роль «багатих районів» та «гетто» отримали
цілі країни та/або регіони. Але в умовах глобалізації
ми отримуємо таку еліту, яка, відгородившись від усіх
«інформаційним муром» та вийшовши на кібернетичний
рівень, виходить за фізичні межі кордонів та територій,
тим самим отримуючи практично безмежні можливості,
в першу чергу владу.
Вказані фактори мають комплексний взаємодоповнюючий характер впливу на соціально–політичну
складову зміни парадигми влади. Так, М. Кастельс
зазначає: «соціальні зміни настільки ж драматичні, як і
процеси технологічної та економічної трансформації»
і «хоча суспільство і не задає курс технологічних змін,
воно може, використовуючи міць держави, задушити
розвиток технології» і «навпаки, також шляхом
державного втручання воно може почати прискорений
процес технологічної модернізації, здатної за кілька
років змінити економіку, підвищити військову міць
і соціальне благополуччя» [8]. Прикладами такої
точки зору є країни, які за досить короткий проміжок
часу зробили якісний стрибок у верх цивілізаційного
розвитку, а є такі, що навпаки деградували або просто
залишаються на одному місці свого розвитку (у так
званому періоді стагнації).
Досліджуючи сучасний стан соціальної сфери
суспільства, окремі дослідники вбачають появу нових
класів. Так, Д. Бел досліджуючи «майбутнє постіндустріальне суспільство», розглядаючи «соціальну
структуру постіндустріального суспільства» відзначає,
що «основний клас в соціумі, що народжується –
це, перш за все, клас професіоналів, що володіє
знаннями, а не власністю», а тому «система управління
суспільством визначається не передачею влади у
спадок, а політичною системою, і питання про те, хто
стоїть біля її керівництва, залишається відкритим» [3,
с. 8]. При цьому Д. Бел визначає клас професіоналів
з таких напрямів, як: «наукового, технологічного,
адміністративного і культурного», де «класи можуть
бути розташовані горизонтально по статусному
принципу (очолювані чотирма професійними станами),
суспільство організовано вертикально за принципом
поділу на сітуси, які є дійсним фокусом професійної
активності та інтересів» [3, с. 9–10]. Отже, «у
капіталістичному суспільстві власники або бізнесмени,
взяті як клас, зосереджені виключно в комерційних
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фірмах або корпораціях, і, таким чином, статусні і
сітусні групи збігаються», а в «постіндустріальному»
суспільстві «члени чотирьох професійних станів входять
до складу різних сітусів», тим самим відзначається
зменшення «чистої корпоративної свідомості» [3,
с. 9–10]. Все це накладається на нові реалії, в яких,
за словами З. Баумана відбуваються значні зміни,
коли «геофізичні фактори, природні або штучні межі
територіальних одиниць, неповторна ідентичність
кожного народу і культурної спільності, а також
відмінність між поняттями «всередині» і «зовні» – всі
традиційні предмети географічної науки – були по суті
лише концептуальними похідними або ж матеріальними
проявами «обмежень швидкості», а в більш загальному
плані, тимчасових і вартісних обмежень свободи
пересування» за умови, що «поняття «відстань» – це не
об’єктивна безособова фізична «даність», а соціальний
продукт; її протяжність залежить від швидкості, з
якою ми її долаємо (а в монетарній економіці – ще й
від того, у скільки обходиться така швидкість)». Тобто
«всі інші соціально обумовлені фактори визначення,
поділу та підтримки колективних ідентичностей – на
зразок державних кордонів або культурних бар’єрів –
в ретроспективі представляються лише другорядними
наслідками цієї швидкості» [2, с. 11]. Завдяки цьому ми
отримуємо новий тип соціальних груп, які живуть в одній
географічній точці, працюють в другій, а відпочивають
в третій, коли їх цікавить комфортність створених
умов проживання, праці та відпочинку, виходячи з їх
фінансових уподобань та спроможності за це сплатити
і їм байдуже до суспільства та влади, які існують на цих
територіях. У зв’язку з чим виникає слушне запитання,
як місцева влада може впливати та/або залучати їх до
місцевого соціального та політичного життя, а також
здійснювати владу та владні відносини над ними.
Наступною особливістю, яку принесла сучасність,
є зміна характеру влади. Так, З. Бауман відзначає:
«вироблення нових технологій влади, полягає якраз у
спостереженні більшості (величезного, як ніколи раніше
в історії, більшості) за меншістю», коли «розвиток
засобів масової інформації – особливо телебачення –
… веде до створення, …, іншого механізму влади»,
який отримав назву Сіноптікон» [2, с. 78], за умови
якого спостереження більшості над меншістю ведеться
на основі «методу спокуси», де визначеній меншості
(акторам, спортсменам, журналістам тощо), яких
вибрано/обрано та дозволено доводити до більшості
певні меседжі. Такиим чином «у Сіноптіконі місцеві
спостерігають за «глобалістами», де авторитет
останніх забезпечується самою їх віддаленістю; про
глобалістів можна сказати, що вони «не від світу
цього» в буквальному сенсі слова, але їх польоти над
світами місцевих куди більш помітні, повсякденні і
нав’язливі, ніж польоти ангелів, … вони у всіх на виду
і в той же час недоступні, піднесені і земні, вони є
гігантською перевагою, і в той же час є для «нижчих»
блискучою дороговказною зіркою, за якою ті йдуть або
мріють піти; вони викликають захоплення і бажання
одночасно – це влада, яка подає приклад, а не наказує»
[2, с. 80] при цьому «місцеві, сегреговані і відокремлені
від глобалістів на землі, регулярно зустрічають їх
на телевізійних картинках раю», а «відлуння цих
зустрічей розноситься по всій земній кулі, заглушаючи
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всі місцеві звуки, але відбиваючись від місцевих стін,
демонструючи і посилюючи тим самим їх неприступну,
тюремну, міцність» [2, с. 81]. Дійсно, сучасні технології
та засоби масових комунікацій створили глобальні
інформаційні продукти, за допомогою яких взаємний
вплив між владою та суспільством виходить на зовсім
новий рівень, порівняно із традиційним суспільством.
Що збільшило спектр інструментів моніторингу дій
влади з боку суспільства. Наприклад, за допомогою
квадрокоптерів можна заглянути за будь–який паркан
і передати звідти картинку на тисячі кілометрів, а
відкриття доступу до баз даних (в першу чергу майна, е–
декларування тощо) стало можливим в он–лайн режимі
отримувати доступ до інформації, яку раніше можна
було отримати тільки за допомогою письмового запиту.
А саме головне те, що суспільний контроль над владою
виходить за рамки національних кордонів, оскільки
доступ до відкритої інформації, яка знаходиться
на офіційних веб–сайтах центральних та місцевих
органів влади, є відкритий для всіх, хто має технічну
можливість доступу до Інтернету. Такого до цього часу
не було. Отже, розширення інформаційного простору до
глобального рівня спричинило зміни парадигми таких
важливих елементів, як: «життєвий світ», «життєвий
простір», культура, звичаї, ідентичність, морально–
етичні норми, ставлення до свободи та людської
гідності. Крім того, іншою новизною є те, що це можна
робити як переміщуючись (за лічені години) та/або
не виходячи із свого помешкання у реальному часі
(практично в он–лайн режимі) завдяки засобам масової
комунікації, мережі Інтернет, віртуальному просторові
(через соціальні мережі та медіа). В таких умовах стало
можливим не тільки отримувати, а і обмінюватися
досвідом, людським буттям, інформацією, висловлювати
своє ставлення до подій та речей через соціальні мережі
та Інтернет практично із усім світом. І найголовніше, що
це може відбуватися практично в он–лайн режимі. Тобто,
людина отримала однакову можливість взаємовідносин
на рівні «життєвого світу» як на рівні сім’ї, вузької
соціальної групи, так і на глобальному рівні. Такий стан
речей кардинально змінив саму сутність «життєвого
світу» у порівнянні із «життєвим світом» традиційного
суспільства (в доінформаційну епоху).
Далі можна відмітити появу мегаполісів, побудованих
на рівні інформатизації усіх складових, широкого
використання можливостей Інтернету–речей та повної
цифровізації і комп’ютеризації процесів управління
містом, соціально–політичних, соціально–культурних та
соціально–економічних взаємовідносин всередині нових
мегаполісів. Яскравим прикладом можуть слугувати
країни Азії та Китай. Наприклад, у Південній Кореї
урбанізація досягла таких масштабів, що в цій країні
не залишилося традиційних поселень, які там були ще
якихось років тридцять тому назад. Іншим прикладом
може бути Китай, у якому є певні конгломерати, в
яких проживає двадцять, тридцять мільйонів жителів.
Як зазначає М. Кастельс, «нове суспільство, що
народжується в процесі подібної трансформації, є і
капіталістичним, і інформаційним, утворюючи в різних
країнах безліч специфічних варіацій відповідно до
особливостей національної історії, культури, інститутів
і специфічних відносин з глобальним капіталізмом і
інформаційною технологією». При цьому «інформаційні
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мережі, мережі капіталу, робочої сили і ринки по
всьому світу зв’язуються технологіями, корисними
функціями, людьми і територіальною близькістю і в
той же час роблять себе недоступними для населення і
територій, які не становлять цінності та інтересу з точки
зору динаміки глобального капіталізму. За цим пішов
соціальний і економічний остракізм окремих суспільних
прошарків, районів у містах та регіонах і навіть цілих
країн, які» можна назвати «четвертим світом» [8].
Висновки. Підсумовуючи проведене дослідження
влади у сучасній соціально–політичній системі
координат було відзначено зміну парадигми форм,
методів та інструментів здійснення влади та
взаємовідносин між владою та суспільством за умови
широкого впровадження інформаційно–комунікаційних
технологій, цифровізації та «інформаційної революції» в
рамках подальшого поширення впливу «інформаційного
суспільства» та інформатизації. Також було відзначено,
що інформатизація та глобалізація створили передумови
кардинальних змін в усіх сферах суспільтсва, що
сприяло зміні парадигми, в тому числі і на рівні
соціально–політичних відносин як на національному,
так і на глобальному рівнях. Також, незважаючи на
технократичні основи подальших трансформацій
моделей цивілізаційного розвитку суспільства, було
відзначено, що поряд із економічними факторами
постають духовні та соціальні, які, змінючись
самі, починають впливати на питання влади та
владних відносин. До таких неекономічних факторів
запропоновано віднести: «життєвий світ», культуру,
ідентичність, відношення до свободи тощо.
Перспективи подальших розвідок. Отже, подальший науково–технічний прогрес («інформаційна
революція») та розвиток суспільства залишаються і
надалі каталізаторами для подальших трансформацій
соціально–політичних складових влади, що може
виступати орієнтиром для подальших розвідок.
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Power in contemporary socio–political system
of coordinates
The subject of the study was the consideration of power issues in the context
of the current socio–political system of coordinates in view of the transformations
that take place in all spheres of society under the influence of the rapid development
and implementation of information and communication and computer technologies,
further broad digitalization of information and information processes, and as well
as relevant changes in the issues of communication and communicative processes.
Due to this, there are radical changes in the appearance of social networks,
social media, the so–called «cybernetic space» and «cybernetic reality», new
social and mass communications. This in its turn opens up new opportunities
for influence, formation and manipulation of mass consciousness, using modern
technologies and techniques from the side of the authorities, public organizations
and society. In addition, attention was drawn to the fact that modern information
and communication and computer technologies influence the power and power
relations themselves. Also, an important moment that affects the issues of power
is globalization. And this, in turn, changes the approaches and paradigm of power
and power relations. In addition, the issue of influence and interconnectivity needs
to be addressed: the «life world», «living space», culture, customs, moral and
ethical norms, freedom and human dignity (first of all it concerns the preservation
of identity in the conditions of globalization) when exercising power In this regard,
there is an urgency of the study of power in the modern system of socio–political
coordinates.
Keywords: power, relations of power, social development and its modern
transformations, information, communication and computer technologies, social
and mass communication, social and political relations in society.
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Специфіка «res» та «realitas»
у філософії 19 століття
Дослідницький інтерес спрямований на процес еволюції формули «від
речей до реальності». Показано, що ця формула має чималий евристичний
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потенціал, щось на зразок формули «від Космосу до безмежного простору».
Відзначається, що перетворення світу речей на світ реальності належить
Декарту, Ньютону та Ляйбніцу. Підкреслюється, що марбуржці виключають
з концептуального каркасу поняття «існування», «буття», «дійсність» та
замінують їх на поняття «реальність». Дано аналіз ідеям Когена, Брентано
і Пірса, які стали ключовими у подальшому розвитку проблеми реальності у
філософії й науці та можуть трактуватись як своєрідні ідеальні типи, які
сформулювали основні схеми побудови онтологій у різних галузях науки.
Ключові слова: річ, реальність, ідея, буття, реалізм, номіналізм.

У сучасній філософії надзвичайно поширеними є
спроби визначення центральної філософської проблеми,
характерної для певної історичної доби. Народжуються
різноманітні формули типу «річ – властивість –
відношення», або «від субстанції – до процесу». В один
ряд із ними можна поставити ще одну – «від речей – до
реальності». Насправді, в основі всіх запропонованих
формул лежить поняття реальності, яке в різні історичні
періоди розвитку філософії та науки було актуальним.
Про що б не міркували філософи, в основі їхніх
рефлексій завжди була категорія «реальність». Часто,
звертаючись до неї, філософи намагалися виразити свої
уявлення про реальність у вигляді складних абстракцій
і умоглядів.
У методологічному плані значним є внесок у
дослідження цієї проблеми представників реалізму
– М. Головко, І. Ніінілуото. Серед українських
філософів проблема реальності, тією чи іншою мірою,
порушувалась у дослідженнях О. Кравченко, В. Лук’янця
та С. Повторевої.
Метою нашої розвідки є спроба провести
лінію демаркації між поняттями річ та реальність у
філософських ідеях 19 століття.
На першому етапі філософських рефлексій проблеми
реальності передусім увагу привертає процес історичної
еволюції формули «від речей – до реальності», оскільки
саме з поняттям речі пов’язують основні ключові
метафори та аналогії, уявні експерименти і всі інші
дискурсивні практики античної та середньовічної
філософії. Наочно поєднуючи в собі поняття та уявлення,
річ була сполучною ланкою між концептуальними
конструкціями і здоровим глуздом.
Проте з настанням епохи Нового часу інтерес до
проблеми речі зникає. Поняття речі було замінене
поняттям реальності. На перший погляд, ця заміна не
мала якихось істотних наслідків. Насправді ж перехід
від «res» (речі) до «realitas» (реальність) радикально
вплинув на всі сторони філософії, ставши своєрідною
межею між інтелектуальними епохами.
Особливої уваги заслуговує Дунс Скот, який намагався
розробити теорію розрізнення речі та речовинності.
Зауважимо, що «res» з латинської перекладається як річ,
предмет, щось існуюче, наявне, справа, стан справ, дія
[див.: 5, с. 30]. У цій традиції «res» є терміном ширшим,
ніж «realitas». «Реальність, – зазначає Д. Скот, – це щось
у самій речі. Адже в кожній речі можуть міститися
багато реальностей. Але треба відрізняти ці реальності
від речі, в якій вони перебувають. Наприклад, у людині
є такі реальності, як раціональність, душевність,
субстанціальність» [5, с. 32].
Традиційно вважається, що таке перетворення
поняття речі потрібне було філософам для подолання
схоластичної метафізики, яка спиралася на Аристотеля,
з її прихованими якостями і сутностями, нескінченними
суперечками, які стали здаватися непотрібними.
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Декарт, який стверджував, що в тілах немає нічого,
крім руху, числа та фігури, вказував на зручність такого
трактування речі, тобто на продуктивність цієї гіпотези.
Ньютон, який вже не називав уявлення про річ гіпотезою,
запропонував ототожнити тіла з точками, центрами мас.
Думки Декарта, Ньютона, Ляйбніца та інших мислителів
того часу, які постійно сперечалися стосовно простору,
були єдині в тому, що саме речі задають образ і
структуру реальності.
Для того, щоб виявити основні раціональні
ініціативи, які б уможливили перетворення світу речей
на реальність, потрібно відповістити на запитання: в
чому полягає головна відмінність між «res» і «realitas»?
Самі учасники перевороту (Декарт, Ньютон, Ляйбніц)
були єдині в тому, що їм вдалося виявити і запропонувати
зручніший спосіб опису подій і явищ, аніж той, яким
користувались їхні попередники.
Річ у тім, що вчені не дуже турбувалися про
онтологічний статус геометричних репрезентацій і
алгебраїчних формул. Так, Ляйбніц у своєму «Листі до
Якоба Томазіо про можливості примирення Аристотеля
з новою філософією» писав, що «якщо можливе те і
те пояснення – і схоластиків, і новітніх (філософів),
то з двох можливих гіпотез потрібно завжди обирати
зрозумілішу» [9, с. 88].
Ляйбніц доходить висновку, що погляди схоластів
і новітніх філософів є рівноправними гіпотезами, одна
з яких містить істотні переваги і тому приймається.
Результатом цього є те, що постало питання про джерело
людського знання та уявлень про реальність. Знаменита
дискусія раціоналістів і сенсуалістів тільки тоді й могла
розгорітися, коли в центрі уваги філософів опинилися
не речі, а реальність. Однак, схоже, що вони цього не
усвідомлювали.
Канту так і не вдалося зовсім відмовитися від
поняття речі, оскільки німецькі університети багато
в чому ще зберігали вірність традиційній метафізиці.
Тому Канту довелося запропонувати спеціальний термін
– своє знамените «Ding an sich» (річ у собі) – щоб було
зрозумілим те, що говорячи про речі, він має на увазі
феномени, тобто фрагменти реальності, що перебувають
у полі нашого зору [див.: 8, с. 321].
З цього приводу Кант, відповідаючи на критику і
звинувачення в соліпсизмі, визначає своє ставлення до
реалізму та ідеалізму. Як відомо, Берклі розрізняє два
види ідей: ті, що відповідають реальним речам і ті, що
утворені нами самими. Мислитель навіть називає другий
тип ідей химерами, при цьому не заперечуючи те, що
реальні речі також є ідеями. Цю позицію Кант називає
не суб’єктивізмом, а трансцендентальним реалізмом,
або емпіричним ідеалізмом. Своє ж учення він іменує
емпіричним реалізмом, або трансцендентальним
ідеалізмом, прагнучи при цьому зберегти речі та
не відкинути поняття реальності. Понад те, Кант
робить очевидним її справжній онтологічний статус,
підкреслюючи її «рукотворний» характер.
Людський розум конструює реальність завдяки
синтезуючій взаємодії розуму та відчуттів. Протиставлення реалізму і номіналізму змінилось у Новий
час протиставленням реалізму та ідеалізму. Світ речей
перетворився на світ, який складається з просторово–
геометричних властивостей. Так розпочалося протиставлення реального й ідеального. Кант був також тим, хто
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завдяки прикметниковим визначенням започаткував
значення терміна реальність, яке сьогодні є найбільш
звичним: реальним у розумінні, що так само міститься
у терміні «реальність», вважається те, що є автономним,
незалежним від суб’єктивних умов і процесу пізнання
[див.: 5, с. 39].
До труднощів, які виникли завдяки такому
розумінню поняття «реальність», потрібно віднести те,
що реальність здатна подвоюватися. Кант переконаний
у тому, що варто розрізняти реальність феноменальну
і ноуменальну [див.: 6, с. 199]. Це роз’яснення наочно демонструє суперечності, що виникають при
спробі визначення реальності. Крім цього, категорія
«реальність» у філософії того часу використовувалася не
як філософське поняття, а як засіб апеляції до здорового
глузду. Багато філософських категорій визначалися
через поняття «реальність», у той час як сама реальність
не мала чіткого визначення.
Потребу в уточненні змісту поняття реальності
усвідомлював Гегель, який уперше спробував дати
історико–генетичне визначення цього поняття. На
його думку, філософське мислення, переходячи від
осмислення речей до пізнання духу (тобто самого
себе), спочатку приписує йому ті ж властивості, що й
речі. Пізніше, вважає мислитель, свідомість здійснює
перехід до іншого пізнання реальності – через її власну
активність. Він переконаний: «категорія, що пройшла
у спостереженні через форму буття, встановлена
тепер у формі для–себе–буття; свідомість більше не
хоче знаходити себе, а хоче породжувати себе своєю
діяльністю» [3, с. 185].
Те, що Гегель визначає реальність як феномен,
породжений свідомістю, взагалі не дивно, адже, для
нього, як для послідовного ідеаліста, щось, породжене
свідомістю, тотожне з буттям у тому розумінні, що
природа також породжена ідеєю. Річ у тім, що Гегель,
як і Кант, чітко відрізняє реальність від дійсності, яка,
як відомо, відрізняється від реальності тим, що в ній
збігаються можливість і доконечність.
Можна припустити, що описані ще в аристотелівській
метафізиці «модуси буття» і є джерелом пізнання
реальності. Досить лише виявити закони чи принципи,
які зумовлюють співвідношення можливості та
доконечності, щоб знати все про реальність. Але всі
подібні «метафізичні проекти» не мали успіху серед
філософів і науковців. Поширеною стає формула:
«реальність належить речам, які не мають потреби у
доведенні». І тоді проблема реальності переходить у
сферу епістемології.
Варто зазначити, що саме неокантіанство в подальшому визначило долю поняття «реальність».
Концептуальне протиставлення ідеального та реального
(як відлуння платонівського протиставлення ідеї та речі) –
одна з головних проблем філософії Г. Когена. Визначний
представник марбурзької школи неокантіанства залучає для
її розв’язання поняття безмежно малої величини. На його
думку, це поняття є пов’язуючою ланкою між ідеальним
і реальним, оскільки воно є певним першоелементом,
який не містить характерних особливостей як першого,
так і другого. Тобто безмежно мала ідеальність тотожна
безмежно малій реальності. І зробивши основним елементом аналізу це поняття, Коген зводить два якісно різні
феномени до «єдиного» знаменника [див.: 7].
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Наступним кроком марбуржців стає виключення з
концептуального каркасу понять «існування», «буття»,
«дійсність» як надмірно залежних від відчуттів і
досвіду. Всі ці поняття пропонується замінити на
поняття «реальність». Варто зауважити, що цей проект
неокантіанців по суті дуже схожий з проектами Миколи
Кузанського та Галілея. Очевидно, що Коген усвідомлює
це, але його проект має стосунок до філософії, тоді як у
згаданих мислителів – до сфери природознавства.
Реальність, яка складається з безмежно малих
величин, є безсумнівною модифікацією кантівського
поняття «інтенсивна реальність», під якою розуміється
передусім реальність «усередині відчуття», тобто як
неподільна, тому що в емпіричному сприйнятті предмет
не дається нам як сукупність роздрібнених відчуттів. На
думку Канта, предмет, будучи результатом безперервного
синтезу, завжди є визначеним цілим, тобто дає нам
реальність у відчутті. Та Г. Коген бачить потребу в тому,
щоб обґрунтувати реальність уже не у відчутті, а в
чистому мисленні, тобто в понятті [див.: 5, с. 39–41].
У цілому марбуржці створили складну й оригінальну
філософську систему, що містить чимало цікавих ідей,
зокрема неокантіанське вчення про судження. Відомо, що
неокантіанці вважали судження головним інструментом
пізнання. Кант, оцінюючи належно судження як форму
мислення та створюючи свою класифікацію суджень,
усе ж таки вважав, що вони є другорядними і похідними
від основних тверджень чистого розуму. Г. Коген же
вибудовує модель мислення у такий спосіб, що головним
її елементом є саме судження.
На думку марбуржців, річ не просто породжується
свідомістю. Для здійснення цього акту потрібно
використати засоби метафізики і математики, адже
неокантіанці обґрунтовують судження за допомогою
категорій. Це дозволяє їм поділити всі судження на
чотири види: судження законів мислення, судження
математики, судження математичного природознавства
і судження методології. Показово, що судження
реальності трактуються марбуржцями як різновид
суджень математики. Ця, на перший погляд, цілком
несподівана новація в подальшому стала виглядати
досить логічною. Як відзначає Т. Длугач, «інтерпретація
поняття реальності в неокантіанців більше відповідає
духу науки Нового часу, ніж у їхніх попередників. Адже,
реальність, за Когеном, визначається не внутрішніми
характеристиками предмета, а тільки актами взаємодії
з іншими предметами» [4, с. 199]. Тобто не річ сама
собою, а річ фактично «розчинена» у властивостях, які
виявляються через взаємодію.
Нове розуміння реальності дало змогу неокантіанцям
позбутися поняття «даного». Потреба звернутися до
«даного», тобто до вихідних умов, була головною
перешкодою на шляху до суто логічного обґрунтування
науки, тому що таке розуміння породжувало емпіричну
інтерпретацію реальності. Це у свою чергу вступало у
суперечність із вихідними умовами неокантіанської
дослідницької програми.
Але що ж таке реальність для неокантіанців? Як
Зазначає П. Гайденко, «уявлення Когена про реальність є неодмінною передумовою мислення. Раніше
мислили субстанцію як щось реальне, а науку як
метод дослідження цієї реальності. Неокантіанці ж
проголосили реальним сам метод, а субстанцію – лише
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корисною метафорою. Тож те, що вважали реальністю,
виявилося тільки логічним постулатом, а справжньою
реальністю постали відношення, рух, метод» [2, с. 236].
Таке розуміння реальності виявилося надзвичайно
продуктивним у формуванні онтологічних схем як для
природознавства, так і для соціально–гуманітарних
наук. Фактично, неокантіанці запропонували науковому
співтовариству можливість участі філософії в дослідницькій діяльності: філософія трансформується в
гносеологію та методологію науки.
Одночасно з неокантіанським ученням про реальність у європейській філософії з’являється інше
оригінальне вчення, що отримало назву неореалізму.
Його засновник Франц Брентано пропонує теорію
судження, що ґрунтується на відмові від «радикального
сумніву» Декарта і скепсису його послідовників. Будучи
фахівцем з філософії Аристотеля та зазнавши впливу
його метафізики, він відкидає суб’єктивізм загалом як
вихідний принцип теорії пізнання [див.: 8, с. 327].
Брентано піддав критиці вчення Дж. Мілля та
інших дослідників, які шукали «внутрішні джерела»
інтелектуальної активності, психологічні за своєю
природою. Австрійський мислитель запропонував повернутися до класичної диференціації видів психічної
діяльності, що ґрунтується на різному ставленні їх
до об’єктів. Відроджуючи середньовічне поняття
інтенціональності, Брентано дістає можливість розрізняти
способи, якими об’єкт дається нашій свідомості.
У своїй фундаментальній праці «Психологія з
емпіричного погляду», він піддає психологізм нищівній
критиці. Передбачаючи знаменитий лінгвістичний
поворот у філософії XX століття, Брентано вважає,
що головним джерелом оман є природні мови. На його
думку, саме ці мови позначають уявлення й судження
одним словом. «Адже мова часто веде до поєднання
того, що немає жодної тотожності, й до розрізнення того,
що немає ніякої відмінності» [1, с. 165], – зазначає він.
У теорії судження Брентано, на нашу думку,
неправильною є теза про те, що воно є звичайним
поєднанням сприйняттів або уявлень. Це дає право
припустити, що судження можуть мати довільний
характер. Брентано відкидає уявлення про судження як
другорядне, вважаючи його одним із головних джерел
філософських дискусій не лише новоєвропейської,
а й схоластичної філософії. Він не погоджується з
середньовічними реалістами, вважаючи, що вони
помилялися не менше від номіналістів. Знамениті
дискусії схоластів про сутності (essentia) та буття (esse),
про буття сутності (esse essentae) та буття існування (esse
existentae) може свідчити лише про невміння збагути
істинну природу судження.
Для того, щоб усунути зазначені проблеми, потрібно,
на думку засновника неореалізму, вважати, що справжнім
існуванням володіють лише речі, їх родове поняття –
реальність. Реальне обов’язково індивідуальне, а об’єкт
нашого уявлення, що не має ознаки індивідуальності,
не може вважатися реальним. Таке існування Брентано
називає інтенціональним.
Головним змістом брентанівського реалізму є те, що
присутність предмета в думці (в судженні) здатне бути
аргументом у дискусії щодо його реальності. Будь–яке
атрибутивне судження автоматично припускає наявність
відповідного екзистенціального судження. На думку
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Брентано, вони не настільки достовірні, а властивості та
відношення навіть не володіють реальністю. Лише самі
речі, «прямо» дані нашій свідомості, мають справжню
реальність і безпосередню очевидність.
Ще одну цікаву концепцію реальності, що вплинула
на подальший розвиток філософії та науки, запропонував
засновник прагматизму й семіотики, американський
філософ Чарльз Пірс. На відміну від Когена і Брентано,
він не вважав, що дискусія реалістів і номіналістів
завершена, стверджуючи, що сам є схоластичним
реалістом. На думку Пірса, номіналізм характерний
не тільки для сенсуалістів, а й для раціоналістів,
характеризуючи всю новоєвропейську філософію. Однак,
як відзначає Ю. Мельвіль, «у Пірса немає завершеної
доктрини реалізму, є тільки своєрідна «регулятивна
ідея» реальності загального, якою він і користувався для
розв’язання різних проблем» [цит. за: 8, с. 329].
Ця позиція дозволяє йому вважати реальними і закони,
які відкриваються в тих або тих науках. Наприклад, Пірс
обґрунтовує реальність наукових законів у такий спосіб.
Закон не може бути просто результатом узагальнення,
тому що він містить у собі не тільки твердження про
те, що вже відбулось, а й передбачення того, що має ще
відбутися. Це передбачення, що породжує «домішку
потенційності», не може бути виведене з досвіду.
Засновник прагматизму докладно аналізує різноманітні значення поняття «реальність», розуміючи
особливу складність і значимість цього питання.
Для того, щоб здійснити експлікацію цього
поняття, Пірс звертається до власної теорії знання
як різновиду вірування. Дихотомія реального та його
альтернативи трансформується в дихотомію правдивого
вірування (віри в реальне) і помилкового вірування
(віри в оману). Таке переміщення зі сфери онтології в
площину епістемології фактично пом’якшує твердження
про реальність як про абсолютно незалежний від
свідомості вид буття. Реальність розуміється як об’єкт
доконечної думки членів наукового співтовариства, як
результат достатнього дослідження, спрямованого в
нескінченність.
Можна побачити, що у Пірсовій та Когеновій
концепціях реальності присутні схожі мотиви.
Їх об’єднує повернення до діяльності наукового
співтовариства, що водночас творить і відкриває
реальність. У протилежному випадку відмінність
між творчістю та відкриттям стало би принциповим.
Головною ж відмінністю між ними стало те, що Пірс
розумів реальність як макрооб’єкт, описуваний засобами
створеної ним семіотики, а Коген, подібно до Галілея,
шукав геометричні образи реальності.
У чому ж полягають специфіка семіотичного підходу
до опису реальності? Головною відмінністю є сам спосіб
вираження через знак, а не через образ. І хоча в теорії
Пірса іконічний знак здатний містити наочний образ,
інші види знаків (індекси і символи) позбавлені цієї
властивості. Але ж саме символ визнається ним знаком
у справжньому значенні слова. У ньому немає нічого,
що пов’язувало б його з об’єктом. Цю функцію виконує
інтерпретація.
Отже, ідеї Когена, Брентано і Пірса стали ключовими
у подальшому розвитку філософії та науки. Всі три
концепції можуть трактуватись як своєрідні ідеальні
типи, які сформували генеральні схеми побудови
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онтологій у різних галузях науки. При цьому проблема
дефініції та експлікації поняття реальності часто
відступала на другий план, а сама категорія вважалася
фундаментальною. Відомо, що філософи позитивістської
орієнтації оголосити проблему реальності метафізичною, тобто псевдопроблемою. З іншого боку,
поняття реальності та реалізму входять у природну мову
і стають частиною широкого використання.
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Specification «res» and «realitas» in philosophy 19th century
Research interest is directed at the process of evolution of the formula «from
things to reality». It is shown that this formula has a considerable heuristic potential,
something like the formula «from space to boundless space». It is noted that the
transformation of the world of things into the world of reality belongs to Descartes,
Newton and Leibniz. It is emphasized that the Marburgists exclude the concept of
«existence», «being», «reality» from the conceptual frame and substituting it for the
concept of «reality». An analysis of the ideas of Cohen, Brentano and Pierce, which
became key in the further development of the problem of reality in philosophy and
science, and can be interpreted as original ideal types that formulated the basic
schemes for the construction of ontologies in various fields of science.
Keywords: thing, reality, idea, being, realism, nominalism.
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Життєвий світ як умова можливості ідентичності,
справедливого та гідного буття людини

Сучасний стан розвитку суспільства, окрім притаманних йому
позитивних та негативних складових, постійно трансформує соціокультурну
реальність та основні засади її існування, що потребує постійного соціально–
філософського осмислення. В статті досліджено життєвий світ як умову
можливості ідентичності, справедливого та гідного буття людини. Аналіз
означеної проблеми крізь призму комунікативної та феноменологічної
філософії уможливив низку нових висновків про структуру життєвого світу,
який складається насамперед з певної суми безпосередніх очевидностей, які
задають найістотніші форми і способи людської діяльності і поведінки.
Наголошуючи на інтерсуб’єктивно–ексзистеційному характері життєвого
світу, як сплетінні, тісній мережі міжлюдських взаємин, автор доводить,
що життєвий світ постає перед нами як складний багатогранний комплекс
елементів, які формують людське буття та істотно впливають на
ідентичність, справедливість та людську гідність. Завдяки послідовному
зверненню в статті до комунікативного та феноменологічного дискурсу
життєвого світу, виокремлюються такі його важливі риси як цілісність
та безпосередня очевидність, інтуїтивна, суб’єктивна та інтерсуб’єктивна
достовірність його феноменів, які постають в якості горизонту усіх
людських намірів та інтересів.
У зв’язку з цим сучасні зміни життєвого світу прямопропорційно
змінюють та трансформують ідентичність, впливають на справедливість
і відношення до людської гідності. Отже, незважаючи на свою видиму
простоту, життєвий світ постає перед нами досить важливим виміром
подальшого філософського осмислення людського буття та існування
суспільства.
Ключові слова: життєвий світ, ідентичність, культура, комунікативна
філософія, інтерсуб’єктивна сутність, феноменологія, інформаційна
революція, людське буття, ідентичність, гідність, суспільство.

Поширення інформаційно – комунікаційних
технологій, інформатизація усіх сфер суспільства
та їх глобалізація досить істотно впливають на
функціонування та осмислення проблем ідентичності,
справедливості та гідності людського особливо крізь
призму трансформації життєвого світу. Таким чином,
процеси, які відбуваються із особистістю та суспільством
у сучасних умовах, потребують нового осмислення
сучасного життєвого світу. Така затребуваність викликана
не лише змінами, що відбуваються в суспільстві під
впливом сучасних техніко–технократичних процесів,
а і пов’язана з актуальністю проблеми життєвого світу
в контексті необхідності розв’язання конфліктів між
різними життєвими світами та пошуками механізмів
виходу із ситуацій, які виникли сьогодні.
Зауважимо, що до осмислення проблеми життєвого
світу, як однієї з важливих засад розбудови справедливого
та гідного життя окремої людини і суспільства в цілому,
звертаються як західні (Б. Вальденфельс, Ю. Габермас,
Е. Гуссерль, А. Гонет, Т. Лукман, Т. Парсонс, А. Шюц),
так і вітчизняні дослідники (Є. Бистрицький, Н. Бусова,
А. Єрмоленко, В. Кебуладзе, М. Култаєва, М. Мінаков,
Л. Ситніченко, Д. Усов), які досить широко досліджували
увесь спектр цього поняття.
Враховуючи важливість і практичну цінність
праць, варто зазначити, що питання життєвого
світу як важливої умови існування ідентичності,
справедливого та гідного буття людини, будучи
частиною загальної проблеми філософського осмислення подальшої ролі та місця людини у подальших
трансформаціях моделей розвитку, вимагає подальших досліджень.
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Таким чином, метою статті є осмислення сутності та
структури життєвого світу як істотної умови збереження
ідентичності, дотримання справедливості та людської
гідності в контексті сучасних суспільних змін та
тенденцій.
Одним із перших, хто звернувся до поняття
«життєвого світу» був німецький філософ Е. Гуcсерль,
який відзначав, що у своїй природній настанові
свідомість постає як світ людського досвіду, що є світом
суб’єктів, інтереси яких спрямовані на реальність,
а «життєвий світ» виступає безмежним обрієм, де й
розгортаються прагнення та настанови людей, що
виходять з припущення існування спільного життєвого
світу як сукупності певних сенсів, на які можна опертися
чи спростовувати. Завдяки такому розумінню сутності
життєвого світу, можна, за Е. Гусерлем, розкрити
процес виникнення з нього різних систем знань,
зокрема об’єктивних наук та зрозуміти їх людський
сенс. Звідси постає також розуміння такої особливості
«життєвого світу» як його цілісність та безпосередня
очевидність, інтуїтивна, суб’єктивна та інтерсуб’єктивна
достовірність його феноменів, які розуміються і
приймаються індивідом як горизонт усіх його намірів та
інтересів.
Послідовник Е. Гуссерля А. Шюц, розглядаючи
життєвий світ крізь призму феноменологічної філософії,
зазначав, що «під повсякденним життєсвітом слід
розуміти ту царину дійсності, яку неспляча і нормальна
доросла людина в настанові здорового глузду сприймає
як просто данину», коли «повсякденний життєсвіт є
регіоном дійсності, в який людина може втручатися
і який вона здатна змінювати завдяки тому, що вона
діє в ньому через своє тіло», при цьому «лише в
повсякденному життєсвіті може конституюватися
спільний комунікативний світ ближнього довкілля
(Umwelt)», а «тому саме життєсвіт повсякденності є
передусім дійсністю людини» [20, с. 16–17].
Важливою в цьому сенсі стала праця А. Єрмоленка
«Комунікативна практична філософія», у якій він
не лише досліджує сенс цього, започаткованого
Е. Гуссерлем, поняття «життєвий світ», але й наголошує
на його засадничій інтерсуб’єктивній сутності,
а також на тому, що «життєвий світ споруджує з
гарантій, які ми отримуємо лише з досвіду, мур проти
несподіваностей, які знову ж походять з досвіду», а
парадокс полягає «у тому, що в підґрунті життєвого
світу знання про світ і знання мови інтегровані одне в
одне» [10, с. 315]. В межах (одного з перших в Україні)
осмислення комунікативної філософії А. Єрмоленко
зауважує, по–перше, що «незважаючи на певні кроки
до інтерсуб’єктивності, Е. Гуссерль, так само як і
М. Вебер в концепції цілераціональної дії, лишається в
межах монологічної позиції філософії суб’єкта: інші
свідомості, інші «Я» виводять із трансцендентального
«Его», трансцендентальної свідомості» [10, с. 41–42]. А
по–друге, він, так само як і Ю. Габермас та К.–О. Апель,
послідовно «наголошує на необхідності пошуку інших
підвалин для раціонального обґрунтування моральних
нормативів і цінностей за доби «індустріального
суспільства», коли «може стояти питання про моральну
відповідальність за наслідки діяльності людини в
сучасному світі?», а отже, «зрозуміло, по–перше, що
мораль, яка спирається на архаїчні інституції та традиції,
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не здатна стримати homo faber, по–друге, що вільне від
цінностей сцієнтистсько–технократичного поєднання
теорії та практики не може бути відповіддю на поставлене
питання» [10, с. 29]. А тому «і смислові, й соціальні
джерела усвідомлення глибинного значення комунікації
та інтерсуб’єктивного виміру буття виявляються повною
мірою тільки у життєвому просторі XX століття»,
де «справжньої філософської глибини проблема
інтерсуб’єктивності набуває в Е. Гуссерля», коли «він
прагне проникнути у таїну людської здатності виходити
за межі індивідуальної свідомості (славнозвісного
декартівського Ego) й осмислено говорити про інше Я»
[18, с. 5].
Продовжуючи свої роздуми, Е. Гуссерль відзначає,
що «природне пізнання починається з досвіду і
залишається в досвіді», а отже, «в тій теоретичній
установці, яку ми називаємо «природною», сукупний
горизонт можливих досліджень позначений одним
словом – світ», завдяки чому «всі науки з такою
початковою установкою суть науки про світ, і поки така
виключно панує, обсяги понять «буття», «дійсне буття»,
тобто реальне буття, і – оскільки все реальне зводиться
в єдність світу – «буття в світі» збігаються» [7, с. 4–5].
Таку позицію Е. Гуссерля підтверджує і П. Прентхль,
який у «Вступі до філософії Гуссерля» зазначає: «як
значимий колективний горизонт, життєвий світ має
статус погодженого» так званого когерентного досвіду,
а тому, «життєвий світ означає сферу випробувань, яка
задає смислові межі людського життя, що направляється
інтересами, в усіх його цілепокладаннях» [15, с. 45].
Отже, як наголошує М. Мінаков, «концепція життєсвіту
як універсального горизонту досвіду засвідчує наявність
історичного виміру досвіду, який є умовою можливості
фактичності досвіду» [13, с. 261]. Продовжуючи свої
роздуми над проблемою життєвого світу, дослідник
також говорить про істотність взаємозв’язку його
суб’єктивного та інтерсуб’єктивного вимірів. Варто
зазначити, що життєвий світ складається з певної
суми безпосередніх «очевидностей», які задають
форми орієнтації і людської поведінки. При цьому
такі «очевидності» виступають дофілософським,
донауковим та первинним у логічному плані шаром
будь–якої свідомості, а також відповідною засадою,
умовою можливості свідомого прийняття індивідом
теоретичних настанов. Такий стан справ набуває
особливої актуальності з огляду на інформатизацію
усіх сфер суспільства, перетворення останнього в
«індивідуалізоване»,
«відкрите»
«інформаційне»
суспільство, в якому зростає сенс свободи та соціальні
складові.
Осмислюючи «Структури життєсвіту» А. Шюца,
В. Кабуладзе зазначає: «в екзистенціалізмі та
філософській
герменевтиці
пропонуються
нові
варіанти розгляду інтерсуб’єктивної проблематики,
в яких велике значення мають поняття комунікації
та історії», адже «у цьому процесі феноменологічна
соціологія Шюца відіграє дуже важливу роль»,
тому «саме прикутість його уваги до повсякденного
досвіду змінює трансцендентальний акцент у
феноменологічній концепції інтерсуб’єктивності на
комунікативний». При цьому «сам Шюц називає свою
концепцію конститутивною феноменологією природної
настанови», де «соціальність, яка є емпіричним
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проявом інтерсуб’єктивності, з одного боку, є
універсальною предметною сферою всіх соціальних
наук, з іншого – ставить перед феноменологом
нові завдання і модифікує вихідні феноменологічні
позиції щодо інтерсуб’єктивності людського досвіду»
[20, с. 543]. Вказане досить помітно корелюється з
баченням Е. Гуссерля в праці «Криза європейських
наук і трансцендентальна феноменологія», де він не
відмовляється від трансценденталізму, але водночас
звертає дослідницьку увагу на емпіричний світ
історії, культури та соціуму» і тому, «з огляду на цю
інтелектуальну передісторію, назва праці А. Шюца та
Т. Лукмана «Структури життєсвіту» звучить як відповідь
учнів на запитання вчителя» [20, с. 543]. Отже в рамках
дослідження життєсвіту А. Шюцом, цей світ повинен
«розглядатися на тлі перетину двох стратегічних
ліній», де «перша з них – це рух від феноменології як
трансцендентальної філософії до проблем соціальних
наук і соціології зокрема», коли «феноменологія постає
тут як методологія соціального пізнання, яка здатна
подолати труднощі дослідження соціальної реальності,
пов’язані з її позитивістським тлумаченням», а друга
лінія це «трансформація самої феноменологічної
доктрини, яка зумовлена як внутрішніми проблемами
цього філософського вчення, так і зазначеними вже
спробами застосування феноменологічної методології
в конкретних гуманітарних дослідженнях» [20, с. 541].
Варто погодися з точкою зору про те, що феноменологія
виокремлює у життєвому світі ряд особливих життєвих
світів (рівнів) зі своїми особливими рисами, такими як:
«ядро життєвого світу – тілесний світ, психофізична
організація людини», де «саме цей світ виступає в
якості фундаменту всіх подальших смислових побудов,
так як його структура незмінна для всіх історично
можливих світів; життєвий світ у повному сенсі цього
слова як горизонт, в якому дано і конструюються інші
світи – сукупність апріорних структур, які зумовлюють
зразки будь–якого досвіду, «архетипи» просторовості і
тимчасовості, горизонтності і історичності, притаманні
будь–якій культурі; дооб’єктивний світ сприйняття, світ
безпосередніх переживань та інтуїтивно передбачуваних
орієнтирів, що передбачають подальший досвід;
численні світи, обумовлені специфічними професійними
інтересами, сферою зайнятості, роботою; світ наукової
об’єктивності, об’єктивований світ, обумовлений
об’єкт–суб’єктною парадигмою сприйняття» [4, с. 9–10].
Змістовне наповнення запропонованого поділу на умовні
складові (рівні) показує усе багатство і багатогранність
реального життєвого світу, в якому ми живемо, де на
перше місце виходить світогляд людини, її духовний
стан, а також відношення до людської гідності в умовах
змін, які відбуваються у суспільстві на рівні соціально–
комунікативних процесів. Отже, життєвий світ постає
перед нами «в різноманітних, культурно і суб’єктивно
відносних формах живої даності, існує у формі думок,
переживань, цінностей, багатства чуттєвого сприйняття
речей». При цьому «світ» даний як «світ–горизонт»,
що обіймає «всі наші можливі цілепопокладання,
життєві проекти, підсумки минулого досвіду, як
універсальне «поле» смислового віднесення наших
минулих, справжніх і майбутніх дій» і тому «ми завжди
вже виходимо з деякого «самоочевидного» для нас
розуміння світу і властивостей речей», і завдяки цьому,
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«складаються, формуються, творяться різноманітні
типи відношення людини до дійсності, і усі вони
супроводжуються певною свідомістю такого ставлення»
[4, с. 10]. Так, серед усього різноманіття таких типів,
як приклад, можна привести такі: залежної людини і
незалежної, владної та підвладної, віруючого та атеїста,
бідного та багатого, селянина та науковця тощо.
З огляду на зазначене вище, досить плідним є
осмислення життєвого світу на засадах феноменологічний методу, як можливості убезпечення
від домінування теоретичного світобачення, яке
оперує поняттями, за якими не видно «фарб, тонів,
запахів життєвого світу, що, мовляв, характерно для
європейських наук, що знаходяться тому в кризі,
в лещатах формалізму, сциентизму і техніцизму» і
при цьому необхідно зауважити, що «якнайповніше
життєвий світ даний суб’єктові не в ідеалізаціях і взагалі
в поняттях, а в ейдосах, що утворюють потік свідомості»,
а тому «феноменологія закликає повернутися «назад до
речей», не піддавати забуттю життєвий світ», і тому
«подолання кризи наук можливе не інакше як на основі
феноменологічних рецептів» [16].
Плідними видаються на сьогодні й дослідження
життєвого світу в межах комунікативної філософії
Ю. Габермаса, де «життєвий світ не лише формує контекст
комунікативної дії, але це і резервуар, з якого учасники
комунікації черпають переконання, щоб у ситуації
потреби, яка виникає, у взаєморозумінні запропонувати
інтерпретації, придатні для досягнення консенсусу. В
якості ресурсу життєвий світ – конститутивний для
процесів розуміння. ... Ми можемо уявити собі життєвий
світ, оскільки він залучений до розгляду в якості ресурсу
інтерпретацій, як мовний організований запас первинних
допущень, переваг, які відтворюються у вигляді
культурної традиції» [17]. Саме Ю. Габермас наголошує
на тому, що «культурні взірці, легітимні лади й структури
особистості можна тлумачити, як затвердіння і усталення
цих, здійснюваних завдяки комунікативній дії, процесів
взаєморозуміння, координації діяльності і усуспільнення
(Vergesellschaftung)», а «те, що із сукупності підвалин
життєвого світу входить у комунікативну дію, що
просочується через шлюзи тематизації і уможливлює
оволодіння ситуацією, становить рівень перевіреного
комунікативною практикою знання» [5, с. 317].
Розглядаючи структуру життєвого світу, Ю. Габермас
зазначає: «Я використовую термін культура для
позначення запасу знання, з якого учасники комунікації
забезпечують себе інтерпретаціями, коли вони
приходять до взаєморозуміння щодо чого–небудь у світі.
Я використовую термін суспільство для легітимних
порядків, за допомогою яких учасники комунікації
регулюють своє членство в соціальних групах і тим
самим забезпечують солідарність», а «під особистістю я
розумію компетенції, які дозволяють суб’єкту говорити і
діяти, що дає йому можливість брати участь у процесах
досягнення взаєморозуміння...» [1, с. 12]. Вважає
культуру в якості структурного елементу життєвого світу
і Т. Парсонс. Адже, на його думку, «культура – містить
найзагальніші зразки дії, цінності, вірування, знання та
символічні способи передачі цих зразків» [14, с. 15–16].
Поглиблюючи філософсько–комунікативне бачення
життєвого світу, А. Єрмоленко наголошує, що «життєвий
світ (якщо не абсолютизовувати згадану суперечність)
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треба розуміти як культурний і соціокультурний процес
прогресуючого вивільнення потенціалу раціональності,
що наперед закладений у комунікативній дії», а тому
«це означає, що теоретичне витлумачення світу (картини
світу) і практичні (нормативні) орієнтації діяльності,
як і суспільні інституції, поступово позбавляються
(матеріального) міфологічно–релігійного і традиційного
змісту і перетворюються у більш послідовні форми
аргументативного досягнення консенсусу, тобто згоди
щодо загального смислу, норм та цінностей» [10, с.
47]. Схожої точки зору дотримується й Н. Бусова, яка
стверджує, що «в ході соціальної еволюції здійснюється
також диференціація життєвого світу на культуру,
суспільство і особу» [3, с. 137], і через те люди все більше
зважають у своїй діяльності не традиції, а на взаємно
досягнуту згоду. З огляду на наведе вище, життєвий
світ може виступати і виступає засадою формування
ідентичності, а також справедливого та гідного буття
людини в умовах стрімкого розвитку сучасного
суспільства. У зв’язку з чим з’являються нові тенденції,
вимоги та умови для існування загальноприйнятих
морально–етичних норм, дотримання та встановлення
людської гідності тощо. Крім того, відбуваються зміни
на рівні традиційних цінностей. А тому є дуже слушним
таке запитання: «Чи означає це, що раціоналізація
життєвого світу суперечить самому життєвому світу і
що життєвий світ провінціалізується і витісняється на
периферію людських взаємин, стає непотрібним для
макрорівня сучасного надскладного і надкомплексного
суспільства?» [10, с. 46]. Відповідаючи на поставлене
питання, варто погодитися з тим, що люди вважають
життєвий світ прийнятним та безсумнівним «доки його
культурний запас знання і соціально–структурні можливі
сфери інтеракції зберігаються, щоб забезпечити згідно
із стандартом традиції достатньою мірою особистісну
ідентичність і соціальну інтеграцію, а також і ціннісні
орієнтації» [10, с. 45]. Ось чому на сьогодні досить
актуальним і важливим є питання культури, її збереження
та ідентичності в умовах подальших трансформацій
суспільства,
комунікацій,
комунікативних
та
інформаційних процесів. При цьому культура впливає
на два інші структурні елементи життєвого світу такі, як
суспільство та особистість/індивід.
Наступним важливим аспектом дослідження питання
життєвого світу є умовний поділ сучасного суспільства
на дві сфери: «життєвий світ» та «систему», який
був запропонований Ю. Габермасом для поділу сфер
соціального відтворення (матеріальної і символічної)»,
коли «система інтегрує розрізнені дії відповідно до цілей
адаптації до зовнішнього світу» тим самим «регулюючи
ненавмисні наслідки стратегічної дії за допомогою
ринкового і бюрократичного механізмів, що обмежують
межі вільного волевиявлення», тоді як «життєвий
світ» спрямований на підтримку індивідуальної та
соціальної ідентичності, організовуючи дії навколо
прийнятих цінностей, встановлюючи можливість згоди
в критичних ситуаціях» [6]. Отже, виокремлюючи
особливості людської діяльності в межах «системи» та
«життєвого світу», варто зауважити, що для діяльності
людини в межах першої «немає необхідності, щоб вона
керувалася переконаннями, досить сигналу у вигляді
цін або директив, за якими стоять загрози (розорення,
звільнення, застосування санкцій) і нагороди (збагачення
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або кар’єрне зростання)» і «оскільки при такому способі
координації взаємодій від учасників не потрібна оцінка,
критика і захист домагань на значущість, остільки значно
збільшується свобода цілеспрямованої дії» [3, с. 130].
Так, певний життєвий світ присутній як у
багатого, у бідного, у столяра, у академіка. І навіть
в межах однієї спільноти одній особистісні життєві
світи дуже відрізняються. Ось чому дуже вразливим
поняття життєвого світу стає в умовах глобальних
змін традиційного суспільства, оскільки сьогоднішній
наступ на життєвий світ (культуру, особистість,
суспільство) є досить значним. Саме в аспекті істотних
соціокультурних змін «перехід до нової суспільної
формації, що виявляється у зміні форм власності,
утвердженні
ринкових
механізмів
регулювання
господарства, системних форм суспільної інтеграції,
потребує розв’язання проблем взаємовідношення
цілераціональності та ціннісної раціональності,
життєвого світу та системи традиційних і універсальних
цінностей», але «розв’язання цих проблем залежить
від розвитку даних сфер, цивілізаційних та культурних
процесів» і «для того, щоб визначити, до якої системи
цінностей нам слід звернутися, слід усвідомити, на
якому щаблі суспільного розвитку й розвитку моральної
свідомості ми перебуваємо» [10, с. 222]. Ось чому
життєвий світ як умова збереження культурної та
персональної ідентичності, а також важлива засада
справедливого та гідного людського буття людини
потребує нового переосмислення з огляду на ті виклики,
що виникають перед суспільством та індивідом за
нових глобальних економічних, комунікаційних,
інформаційних процесів. Таким чином, «субстанціальна
моральність та матеріальна система цінностей утворюють
«закриту», чи «внутрішню», конвенціональну стадію
моралі (Л. Кольберг) соціальної самостверджувальної
системи, що ґрунтується на компромісі комунікативної
та стратегічної дій (К.–О. Апель, Ю. Габермас)» але,
не зважаючи на це, «виникає конфлікт життєвих
світів, «конфлікт інтерпретацій» світоглядних уявлень
і ціннісних уподобань, які не вміщуються в звичні
очікування, що призводить до непорозуміння» і тому
«безсумнівним видається людині цей первинний
життєвий світ доти, доки його культурний запас знання
і соціально–структурні можливі сфери інтеракції
зберігаються, щоб забезпечити згідно із стандартом
традиції достатньою мірою особистісну ідентичність і
соціальну інтеграцію, а також і ціннісні орієнтації», а отже,
коли «традиція втрачає свою всеосяжну інтегративну
силу; нова спільність смислів, або згода щодо проблем,
які виникли, може бути відтворена в процесі досягнення
скерованого розумом взаєморозуміння», і «тоді потрібні
соціальні структури, які знімали б з комунікації
обмеження, потрібна раціоналізація миттєвого світу, що
історично проступає в західноєвропейському процесі
модернізації» [10, с. 46].
Висновок. Життєвий світ на перший погляд постає
перед нами у простій безпосередності, але подальше
його дослідження показує усі труднощі такого, дещо
спрощеного підходу. Насправді життєвий світ має
багато складових, які також, своєю чергою, мають
складний характер. Підтвердженням цього припущення
є наше дослідження. Так, життєвий світ розглядався
через призму комунікативної теорії (інтерсуб’єктивної
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сутності), трансцендентальної феноменології, тому
можна не лише стверджувати, що життєвий світ
складається з певної суми безпосередніх очевидностей,
які задають форми орієнтації і людської поведінки, а й
наголошувати на інтерсуб’єктивно–ексзистеційному
характері життєвого світу, як сплетінні, тісній мережі
міжлюдських взаємин. Саме в цьому річищі виникає
проблема захисту свого та визнання інших життєвих
світів, коли сучасний стан розвитку суспільства разом із
доступністю широким верствам населення результатів
інформаційної революції та інформатизація створюють
передумови універсалізації життєвого світу.
З одного боку, сучасність сприяє позитивним
трансформаціям життєвого світу (можливість обміну
досвідом, культурою, традиціями, незважаючи на
кордони та відстані, налагодження комунікацій
сучасного цифрового рівня), коли людина отримала
можливість знаходитись і взаємоіснувати (одночасно
і в реальному часі) не лише в межах свого життєвого
світу (близького), а й у межах іншого (далекого), а також
– подорожувати фізично і віртуально. Незважаючи на
позитивні моменти, необхідно відзначити і негативні
– це втрата ідентичності та самобутності культури,
традицій, життєвого досвіду і простору, які притаманні
окремим спільнотам, народам, країнам.
Перспективи подальших розвідок за даним
напрямом. Подальший вплив науково–технічного
прогресу, результати «інформаційної революції»
на розвиток суспільства визначатимуть подальші
трансформації життєвого світу через зміни ідентичності,
справедливості та відношення до гідності людини.
Означені в статті процеси свідчать про необхідність
уникати крайнощів в тлумаченні життєвого світу, а
запропонований в статті соціально–філософський аналіз
проблеми життєвого світу може виступати орієнтиром
для подальших розвідок в царині соціальної, політичної
філософії та філософії моралі.
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Petrenko M. O., postgraduate student, Kyiv University of tourism,
economics and law (Ukraine, Kyiv), petrenko_m_o@i.ua
Life world as a condition of the possibility of identity, justice
and dignity of human behavior
The current state of development of society, in addition to its inherent positive
and negative components, constantly transforms socio–cultural reality and the
basic principles of its existence, which requires constant socio–philosophical
comprehension. The article explores the life world as a condition for the possibility
of identity, just and worthy being of man. The analysis of this problem through
the prism of communicative and phenomenological philosophy has allowed a
number of new conclusions about the structure of the world of life, which consists
primarily of a certain amount of direct evidence, which specify the most significant
forms and methods of human activity and behavior. Stressing the intersubjectively
existential nature of the world of life, as a wreath, a close network of interpersonal
relationships, the author argues that the world of life appears to us as a complex
multifaceted complex of elements that shape human beings and significantly affect
identity, justice, and human dignity. Due to the consistent reference in the article
to the communicative and phenomenological discourse of the world of life, its
important features are drawn as integrity and direct evidence, intuitive, subjective
and intersubjective authenticity of its phenomena, which appear as the horizon of
all human intentions and interests,
In this regard, modern changes in the world of life are directly proportional to
changing and transforming identity, affecting justice and respect for human dignity.
Consequently, in spite of its apparent simplicity, the world of life appears to us quite
an important dimension of further philosophical understanding of human existence
and the existence of society.
Keywords: life world, identity, culture, communicative philosophy,
intersubjective essence, phenomenology, information revolution, human being,
identity, dignity, society.
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Маргіналізація та універсалізація
як засади артизації культури

Сучасна рефлексія фіксує контекст культурної праксиології, що
визначає людяність, абсолютність пріоритетів людської діяльності, яка
визначає практики культури як можливість формоутворень тих реалій
культури, які оточують людину у вигляді об’єктів її діяльності. Системне
бачення культури характеризується розумінням маргінальності відносин
до абсолюту в контексті досистемної, системної та надсистемної або
полісистемної реальності культуротворення. Тобто маргінальність
розуміється феноменологічно, естетично як те, що презентує самоданість
центру (носія абсолютних цінностей і вимірів культури) і периферію (носія
антисистеми, контрпозицій культурного будівництва). Відношення до
центру як до периферійної сфера діяльності поведінки і стану свідчить про
його маргіналізацію. Це часто–густо пов’язано з масовістю, тиражованістю
комунікативних актів та естетичною актуалізацію практик передання
досвіду маргінального образу світу окремих спільнот тощо. Локалізм і
універсалізм стають епіцентрами формотворення. Це особливо стає
актуальним в контексті глобалізаційних відносин культур, що потребує
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осмислення проблема маргінального як єдності локального і універсального
модусів культуротворення, як трансформації маргінальності до рівня
актуалізації маргінального, тобто його універсалізації і, навпаки, осмислення
маргіналізації як локалізацію універсального, як усунення за рамки ціннісних
акцентацій культури.
Ключові слова: артизація культури, маргіналізація, універсалізація,
система, цінність, формотворення.

Діяльнісна концепція культуротворчості, що була
певний час горизонтом в рамках марксистської теорії
діяльності або тоталлогії практики, коли практика
розумілась як одна єдина обумовленість будівництва
культури, замінюється розумінням культурної практики
як системної єдності діяльності (праксіологічний аспект),
поведінки (етичний аспект) та стану (естетичний аспект).
Ця модель в українській філософській школі опрацьована
в роботах В. Лобаса, Ю. Легенького. Домінанта стану
фіксує естетичний модус культуротворення, що формується вкрай антиномічно, в рамках автентики смаку,
естетичної рефлексії та образного сприйняття світу.
Так, суб’єктний модус культуротворення визначається як єдність поведінки діяльності і стану,
об’єктний модус формотворень визначається всіма
тими артефактами, які актуалізують об’єктні реалії
в медіумах, посередниках, тобто тих об’єктах, котрі
стають носіями як діяльності – поля опредмечування
людської діяльності. Досвід передачі естетичних потреб,
мотивів, образів у вигляді художніх образів, чуттєвих
патернів, моральних кодексів поведінки пов’язаний з
регуляцією людської активності в просторі культури,
діалогу культур, зокрема активної естетичної динаміки
центру і периферії культуротворення.
Проблема культурних практик у контексті їх
маргіналізації та універсалізації вивчалася в роботах
З. Баумана, В. Бичкова, В. Кизими, Ю. Легенького,
В. Лобаса та ін. [1; 2; 4; 5], адже мало визначені
філософсько–антропологічні та культурологічні аспекти
культурних інституцій в просторі глобалізації культури.
Мета статті – визначити механізми маргіналізації
та універсалізації культурних практик як фактора
гармонізації глобалізаційних проблем сучасності.
Діалог культур не є сучасним і, більш того, не є
радикально новітнім витвором, він так чи інакше фіксує
єдність поведінки, стану діяльності як гармонізуючий
принцип культуротворення. Спочатку треба визначити
«діалог» культури та природи, після того, коли він
вичерпує себе (після античності) виникає власне діалог
культури та іншої культури (середньовічна модель
культуротворення), коли заперечується античність, а
вже потім виникає більш генеративний діалог культури
та природи, опосередкований відношенням «культура–
культура». Екологічна модель культуротворення
постсучасності виникає як відношення до природи,
збагачене баченням культурних відносин, коли природа
існує не просто як передумова обробки створення
якихось там екологічних моделей, але формується у
контексті, який можна зазначити як надлишковий, що
створюється і формується в рамках не просто діалогу, а
розсіювання, спонук до гармонії, тобто тої месіаністської
діяльності, яка виникла в середньовіччі.
Такі дослідники як П. Бергер, С. Хантінгтон,
намагаються визначити діалог культур власне в рамках
соціокультурних і соціологічних концепцій, але вони
не допомагають осмислити цілісність культури, лише
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вводять ще один вимір тої каторіальної матриці, яка
свідчить про те, що культура взагалі не може бути
горизонтом осмислення сучасних глобальних проблем.
Отже, не релігія, не цивілізація з її надзвичайно
розвиненими, матеріальними структурними матрицями
модернізації, трансформації, макдоналізації, якщо
вже там кожна визначити, прискорюють лише процес
руйнації культури пострадянського простору.
Можна стверджувати, що в аспекті так званої пост–
культури, за В. Бичковим, або культури постмодернізму
практика радикально маргіналізується. Так, вся сфера
людської діяльності стає маргінальною по відношення
до Абсолюту, але вона є радикально системотворчою
і характеризує механізми самоідентифікації масової
культури, що свідчать не про маргінальність а про широту
трансформативних
можливостей
комунікативних
відносин людини, пов’язаних з Інтернет, медіа, ТБ і
іншими засобами передання інформації. Отже, все це
свідчить про те що сама проблема маргінальності та
універсальності культурних практик є надзвичайно
актуальною, бо вона є проблемою культуротворчості.
Відтак, субстантивну модель культури та її
феноменологічну інтерпретацію варто доповнити
генетичною моделлю, де по вертикалі визначають
культуру як єдність етнокультуру, культури «серединного
рівня» (В. Прокоф’єв), аматорської культури. Аматорська
культура в більшій мірі є маргінальною, островною
онтологією (Е. Морен), що стає засадою формування
цілого спектру субкультур як маргінальних практик
культуротворення. Отже, світ самодостатньої естетичної
творчості, не пов’язаної з професіоналізмом, презентує
маргінальність, що зосереджується на рівні культури
серединного рівня. Так, аматорська культура як культура
серединного рівня є проміжною ланкою між «високою»,
вченою, професійною культурою і етнокультурою,
тобто культурою донною, глибинною. Цей прошарок
є найбільш трансформативним, вільним простором
формотворення. Так, дуже багато митців, художників,
музикантів, композиторів однаково черпають образи як з
етнокультури, так і з культури урбанізованого фольклору,
культури серединного рівня.
Однак багато аматорів швидко виростають до рівня
професіоналів, зокрема це відбувається в естраді,
виходять на рівень професійного виконавства. Тобто ця
модель вертикалізму формотворення, де ідеал виноситься
на верхівку культуротворчості, а нижня частина
маркується етнокультурою, що належить до родового
досвіду всіх культурних еонів, де культурна практика є
космологізованою в родовому етнічному вимірі, зараз
стає, однак, ще одним маркером маргінальності, коли
етнокультура зникає як формотворчий і культуротворчий
імпульс. Це відбувається на межі ХІХ – ХХ століть в
Європі, у 20–30–ті рр. в Україні і Росії.
Можна дійти висновку, що маргінальність як
реальність культури є надзвичайно складною системною
(полісистемною) цілістністю, формується як певний
системогенез практик культури. Визначається в рамках
перманентної маргіналізації як усунення на периферію
тих практик, які застарівають під час високих технологій
і, навпаки, актулізацією маргінальних практик, що стають
знов потрібними в контексті новітньої міфолізації та
новітніх звернень до етнокультури, до родового досвіду
культуротворення, що допомагає визначити культурне
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поле як певну локальну цілісність. Родовий досвід
культуротворення свідчить про чуттєву генералізацію
образу світу, про естетичну складову культуротворчості
в цілому.
Гармонія як естетична категорія, звичайно має
свій культурологічний потенціал, адже завжди його
визначають у рамках або надзвичайно широких
концепцій або його звужують до вузького. Суто
орієнтованого на зміст і досягнення певних рішень
гармонізації тієї чи іншої структури. Можна говорити
що як і естетика культурологічна сфера гармонізації,
гармонії в цілому може визначатися як еспліциду. Тобто
яка презентує цілу низку заходів, досягнення того чи
іншого результату програмування, прогнозування,
соціального дизайну. Може існувати експліцитна
як певна реальність яка так чи інакше описується
категорією гармонія але не зводиться до засобів і низки
естетичних категорій. Отже, ми потрапляємо в ситуацію
коли власне потрібно весь потенціал категорії культури
спрямувати в рамки категорії гармонії. Тобто культура
як єдність діяльності, поведінки і стану несе в собі
власне гармонізацій ні принципи та діяльність має бути
означена як культурологічний аспект. Тобто гармонія
праць в широкому розумінні яка ж тут виходить на всі
сфери владних політичних інтенцій. Поведінка визначає
етичні сфери гармонізації, які так чи інакше описуються
нормами етосу, а естетичний аспект описує власне
категорію гармонію в її вільному просторі естетичних
адеквацій.
Тоталлогія стає модним трендом культурологічної
рефлексії. «Концепція оновлення тоталогії, – пише
В. Кизима, – спрямована на аналіз трансформативних
цілісностей, тотальностей, які розгортаються в
собі, залишаючись ідентичними собі. Таким чином,
ідентичність у змінах має еволюційний, природний
характер, що належить природним і соціальним об’єктам,
які ототожнюються життєвому шляху людського «я»,
яке зберігає наслідування пізнавальних процесів,
що розгортаються, але не втрачають єдності форм
спілкування, наприклад, діалогу, гри тощо» [4, с. 15].
Здається, що потрібно звернутися до історико–
філософського сенсу категорії «гармонія», щоб означити
більш адекватні перспективи культурного розвитку.
Саме категорія «гармонія» виводить на реальність
культуротворення як цілісність і дає необхідні і достатні
умови для самовизначення проблем гармонізації
культурних практик. Можна говорити, що гармонія з
давніх часів – це завжди був певний синтез маргінального
та
універсального
модусів
культурологічного
(експліцитного та імпліцитного) підходу до соціальних
трансформацій, де естетичне так чи інакше описує
реальність подій чутливого синтезу, що свідчить про
визначення гармонії як єдність людини та світу.
Як відомо, поняття «гармонія» походить етимологічно від «цвяхів», якими поєднували дошки на
давньогрецьких кораблях, тобто свідчить про єднання в
ціле. Перші відомості про гармонію в культурі Давньої
Греції пов’язують з міфологемою числа у Піфагора. Ця
давня традиція свідчить про музику сфер, говорить про
єдність людини і космосу, її буття, що визначаються як
краса, число, істина, порядок, симетрія. Так чи інакше,
визначається той лад, устрій, космос, що в певній мірі
характеризує категорію «гармонія», але в певному
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вимірі. Потрібно зазначити, що давньогрецький космос
не дорівнює категорії «гармонія». Космос лише тоді стає
гармонією, коли специфікується, універсилізується як
поєднуююча міць і стає диференційною реальність, за
О. Лосєвим.
Згодом гармонія універсалізується та стає
надкатегорією до якої ми звикли. Так, якщо говорити про
постпіфагорійський простір, то виникає надзвичайно
багато різних тлумачень категорія «гармонія». Отже,
за Гераклітом, – це теж космос, адже завершений,
бажественим нескінченний, який існує як єдність
протиріч, що складають певне ціле. Гармонія є не
просто числом, за Піфагором, а стає етосом – тим
місцем, де можливе божество, характеризує єдність
протиріч як своєрідну завершену світозабудову.
О. Маковельський, який дає опис категорій філософії
досократиків пише: «Насправді, як ми казали,
цей термін у Геракліта є багатозначним і тому не
піддається точному перекладу. Сам Геракліт замість
терміну «Логос» інколи говорив «всесвітній світовий
порядок», думка що править усім і скрізь, «єдина
мудрість», «всезагальний закон». Називаючи його також
Блискавкою, світлом, ніколи не зникаючою мірою,
прихованою гармонією (підкреслюючи естетичний
момент), Вічністю, Необхідністю, Долею, Богом,
Правдою і Зевсом. Зустрічаються також назви: загальне
та єдине (у протилежність всьому різноманітному,
власному та індивідуальному) і, зрештою, інколи
первоначало позначаються одною або декількома парами
протилежностей (наприклад, «насичення та голод»,
«війна та мир» та ін.)» [3, с. 243].
Понятті «хорея» презентувало єдність мистецтв.
«Греки, – пише В. Татаркевич, – власне, почали лише
з двох мистецтв: одне з них було експресивним, інше
конструктивним. Причому кожне з них включало багато
складових частин. В експресивне мистецтво входили
поезія, музика і танок, а в конструктивне – архітектура,
скульптура, живопис. Основою конструктивного
мистецтва ставала архітектура, до котрої у процесі
створення храму приєдналися скульптура і живопис.
Основою експресивного мистецтва був танок, якому
вторили музичні звуки і слова. Танок з одночасною
музикою і поезією поєднувалися в єдине ціле, яке
презентувало єдине мистецтво – «триєдину хорею», так
її називає ще Т. Зелинський. Це мистецтво виражало
почуття людини як за допомогою звуків, так і рухів, як
за допомогою слів, так і мелодії та ритмів. Слово «хорея»
підкреслює сутність ролі танцю, бо походить від «choros»
– хор, що первинно означало колективний танок, до того,
як стало означати колективний спів» [6, с. 13–14].
Гармонія у Татаркевича описується традиційно
як єднання мистецтва і вміння. Тобто те, що сьогодні
визначаються як «арт», то в Давній Греції, Середньовіччі
навіть в Новому часі визначали як «вміння» щось робити,
що й говорить про творчість окремого суб’єкта, але це
власне змагання з богами для архітектора, скульптора,
кравця, гончара ставали найголовнішим принципом.
Тобто категорія «прекрасне» частіше всього визначалося
не як естетична характеристика, а як етична. Отже,
цей синкретизм, а також єдність вміння, майстерність,
навичок, змагання (грецького агон) в певній мірі були
визначені як єдність протиріч і мали своїми генеруючими
принципами такої категорії, як «евритмія», що є тою
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ж «симетрією», а також такі категорії, як «ентелехія»,
що уособлювалися категорією «пайдейя» – виховний
принцип мистецтва.
Тобто домінували пластичні види мистецтва, а за ними
стояла реальність, яку можна зазначити як драматичне
мистецтво, а фактично воно все більше й більше несло
в собі категорію «гармонія» як порядок, устрій, те, що
є надзвичайно характерним для світу як космосу. Ці
питання у Платона розв’язуються у першообразі, ведуть
до осмислення, або двоосмислення (еквівокації) світу як
матеріального, божественного, абсолютного, одвічного,
що продукується замкнутою, одвічною формою
(пропорційною та гармонійною), а також плинною течією
метаморфоз форм, що переходять в інше.
У Арістотеля антелехія є породжуючим принципом.
Ентелехія як породжуюча причина сутності речей у
Платона було розгорнуто як трансцендентателія, стає
більш казуальним, більш диференційним та більш
специфічним принципом. У неоплатоників теорія
стікання (еманації з Єдиного) інтерпретується досить
широко, як універсальна креаціоністська система. Майже
у всіх культурах фіксується акт креації як нескінченний
прояв божественних енергій, що завжди орієнтовано
на діяльність творчого суб’єкта. Творчий суб’єкт вже
дає можливість визначити ці форми абсолютного в
культурі. Це надзвичайно гостро визначається в східних
тенденціях, які можна назвати панєнтеїстськими. Так,
як у неоплатонізмі, де Бог існує «тут» і «там», так і в
індійській філософії він існує скрізь.
Тобто можна стверджувати, що цей принцип
культурологічної гармонізації, коли абсолют існує
скрізь, є найбільш адекватним сучасній ситуації
культуротворення, зокрема в культурі посткомуністичного
простору. Орієнтуючись на панєнтеїзм, на той же
індуїзм та неоплатонізм, так чи інакше сучасний
художник–культуролог як певний медіум трансформує
уміння у творчість, у форми не лише естетичного
переживання, а наскрізного культурологічного виміру
стікання, еманації, ентелехії. Отже така культурологічна
ретрореконструкція є правомірною, бо допомагає
зрозуміти феномен тотальної естетизації як реальність
споглядання, що нагадує давньогрецький естезис.
Важливо зазначити, що всі ці експлікації, а також цей
весь контекст гармонізації має не лише мистецьке, а й
естетичне значення, що в певній мірі переходить в простір
природничої рефлексії, космологічної міфотворчості.
Отже, платонізм, неоплатонізм і креативізм стають
в певній мірі тим гармонізуючим принципом, що
говорить про всезагальну гармонію, яка досягає свого
універсального розвитку в теорії всеєдності митців
серебряного століття, зокрема Вол. Соловьова та ін.
Можна стверджувати, що той досвід, який сформувався
в інтерпретації античності у О. Лосєва, інтерпретаціє
Середньовіччя у П. Флоренського, досвід визначення
софійності у Вол. Соловьова, С. Булгакова та ін., так чи
інакше несе в собі вимір того універсалізму, який можна
зазначити як універсалізм Новітнього часу або доби
пізнього модерну.
Висновки. Постмодерністська рефлексія виносить на
поверхню теорію «складки» Ж. Дельоза, яка свідчить
про те, що інтерпретація набуває ще більш радикального
принципу, ніж посткреаціоністські теорії срібного
століття. Вона (інтерпретація) вже несе в собі більш

199

диференційний вимір структурування світу на основі
тих чи інших засобів формотворення. Теорія складки
спирається на теорію «різоми», образ світу, коли
світове дерево перетворюється на кореневище, яке несе
повітря. Все це водночас свідчить про ту гармонію, яка
є можливою та неможливою. Отже, весь цей простір
говорить про те, що такі ознаки гармонії, естетичні,
будемо говорити, конфігурації, як прекрасне, грандіозне,
піднесене, витончене та ін. пов’язані з моральністю,
а також характеризуються як піднесене, трагічне,
драматичне, що в тій чи іншій мірі свідчить про втрачену
гармонію.
Втрачена гармонія сучасних культурних практика
спрацьовує як своєрідний антропогенний простір
продукування антицінностей, що свідчать говорять про такі
практики, які не можуть використати категорії «трагічне»,
зокрема рекламу. Тобто гармонія як естетична категорія
є надзвичайно евристичною, а власне гармонізація стає
одним із принципів, одною з парадигми антропного
підходу щодо культури. Тобто можна стверджувати, що
новітній натуралізм, який приходить зараз в практику
мас–медіа, довіра до картинки, візуальний поворот – це
відродження натуралізму античності, що модифікує
пластику візуальних, антропологічних категорій, що
ми зараз називаємо «картинка», «зображення» та інше.
Можна прослідкувати наскрізну синтетичну проблему
антрополінгвістичної і візуальної парадигми гармонізації
культури, де власне гармонія стає одною із головних
категорій, яка презентує соціокультурний проект і
потенціал естетики, етики формотворчості як певної
цілісності культури.
Список використаних джерел
1. Бауман З. От паломника к туристу; пер. с англ. / З. Бауман //
Социологический журнал. – М., 2003. – №4. – С.19–27.
2. Бычков В. В. Триалог / В. В. Бычков, Н. Б. Маньковская,
В. В. Иванов. – М.: Прогресс–Традиция, 2012. – 840 с.
3. Досократики. – Мн.: Харвест, 1999. – 784 с.
4. Кизима В. В. Тоталлогия / В. В. Кизима. – К.: Парапан, 2005.
– 272 с.
5. Лобас В. Х. Українська та зарубіжна культура / В. Х. Лобас,
Ю. Г. Легенький. – К.: ВІПОЛ, 1997. – 272 с.
6. Татаркевич В. Античная эстетика / В. Татаркевич. – М.:
Искусство, 1977. – 327 с.

References
1. Bauman Z. Ot palomnika k turistu; per. s angl. / Z. Bauman //
Sociologicheskij zhurnal. – M., 2003. – №4. – S.19–27.
2. Bychkov V. V. Trialog / V. V. Bychkov, N. B. Man’kovskaja,
V. V. Ivanov. – M.: Progress–Tradicija, 2012. – 840 s.
3. Dosokratiki. – Mn.: Harvest, 1999. – 784 s.
4. Kyzyma V. V. Totallogyja / V. V. Kyzyma. – K.: Parapan, 2005.
– 272 s.
5. Lobas V. H. Ukrai’ns’ka ta zarubizhna kul’tura / V. H. Lobas,
Ju. G. Legen’kyj. – K.: VIPOL, 1997. – 272 s.
6. Tatarkevich V. Antichnaja jestetika / V. Tatarkevich. – M.:
Iskusstvo, 1977. – 327 s.
Ponomarenko Yu. V., postgraduate student of the Kiev National
University of Culture and Arts (Ukraine, Kyiv),
ponomarenkoyura@i.ua
Marginalization and universalization as the basis
of the artisation of culture
Modern reflection captures the context of cultural praxeology that defines
humanity, the absolute priority of human activity, defines the practices of culture
as the possibility of forming the realities of culture which surround a person in
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the form of objects of its activity. The system vision of culture is characterized by
an understanding of the marginality of relations to the absolute in the context of
the pre–systemic, systemic and supersystemic or polysystemic reality of cultural
development. That is, marginality is understood phenomenologically, aesthetically
as presented by the selflessness of the center (the bearer of absolute values and
dimensions of culture) and the periphery (the carrier of the antisystem, the
counterpositions of cultural construction). The attitude to the center as to the
peripheral sphere of behavior and state indicates about its marginalization. This is
often associated with the mass, duplication of communicative acts and the aesthetic
actualization of the practice of transferring the experience of the marginal image
of the world of certain communities, etc. Localism and universalism become the
epicenter of formative creation. It becomes especially actual in the context of the
globalization of cultural relations, requires an understanding of the problem of
marginal as the unity of the local and universal modes of cultural development, as
the transformation of marginality to the level of actualization of the marginal, that
is, its universalization and, conversely, the conception of marginalization as the
localization of the universal, as elimination beyond the scope of value accentuations
of culture.
Keywords: cultural artisation, marginalization, universalization, system,
value, form formation.
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Чому ми не мислимо як Шерлок Холмс?
Розглянуте питання побудови людського міркування. Автор показує,
що застосування чисто логічних методів: дедукції, індукції, абдукції –
для прийняття певних рішень чи конструювання певних умовиводів в
реальному житті не завжди здійсненне. Суттєвий час в логіці панувала
антипсихологічна позиція, та на сьогодні стало ясно, що такі штучні моделі
нормативної раціональності, запропоновані формальною логікою, не завжди
відповідні в своєму відображенні реальності. Тож, прийшов час логіці також
відійти від ідеальних моделей до вивчення емпіричного світу. На прикладі усім
відомого уявного британського детектива Шерлока Холмса автор показує
дію Першої і Другої системи мислення (за Канеманом) і розкриває секрет
Холмівської успішності в «віднаходженні» завжди вірних висновків.
Ключові слова: міркування, дедуктивне міркування, дедукція, індукція,
абдукція, перша і друга системи мислення, швидке і повільне мислення,
раціоналізація.

Наука логіка вивчає мислення і правильну побудову
міркувань вже понад дві з половиною тисячі років. Серед
них: Аристотель, П. Ніколь та А. Арно, або логіки Пор
Рояля, Ф. Бекон – творець індуктивної логіки, Д. Скотт,
У. Оккам, які розвивали ідеї логічного слідування,
Дж. Буль з його працею «Дослідження законів мислення»
та інші. Однак чи ми, люди, стали за цей час більш
логічнішими, чіткішими, раціональнішими у плині своїх
міркувань чи прийнятті рішень? Чи ми хоча б більшу
частину свого часу міркуємо, як відомий Шерлок Холмс,
послідовно виводячи із наявних засновків єдиний вірний
висновок?
Давайте почнемо із того, що розберемося, чим є
міркування взагалі, та які особливості дедуктивного
міркування зокрема. Тож, з одного боку, міркування –
це когнітивний процес, у ході якого людина осмислює
певну ситуацію, вирішує певне питання, приймає якесь
рішення. З іншого, з точки зору логіки, це не що інше, як
спосіб зв’язку висловлювань [4]. У будь–якому випадку
важливим є те, що людина на основі тієї інформації чи
знання, яке в неї є, продукує нове. Чи, якщо говорити
мовою логіки, на основі певних засновків А та В, людина
будує можливий висновок C. Формалізовано це можна
показати таким чином: А, В ⇒ С.
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Дякуючи таким видатним постатям, як Е. Гуссерль,
Л. Вітгенштайн, Г. Фреге, Б. Рассел, Р. Карнап та інші,
в науці і особливо в філософії сформувалася жорстка
антипсихологічна позиція. Саме логіка, а не психологія,
мала просвітити людей у тому, як вони реально мислять
та пізнають. Тому логіки, занурившись у вивчення мови:
як буденної, так і штучної – намагалися вибудувати
систему, відповідну «справжньому стану речей у нашій
голові». Утім на сьогодні стало ясно, що такі штучні
моделі нормативної раціональності, запропоновані
формальною логікою, неадекватні в своєму відображенні
реальності.
Шалена кількість емпіричних досліджень (Д. Каменан і А. Тверски, Д. Аріелі, Р. Талер, Г. Саймон, Р. Шиллер
та інші) виявила, що існує значне розходження між
стандартами теорії раціонального вибору, заданими в
термінах теорії ймовірності, та реальною економічною
поведінкою людей. Як це не дивно, та люди систематично
порушують приписи нормативної моделі раціональності,
приймаючи навіть банальні повсякденні рішення.
Тобто їх реальна поведінка не відповідає раціональним
очікуванням. Звичайно, можна було б вважати такі
відхилення від нормативної системи лише випадковими
помилками – і на Сонці все ж бувають плями –, та, на
жаль, ці відхилення настільки систематичні в своєму
прояві, що їх самих можна вважати шаблонними.
Щоб багато не говорити, краще розглянемо приклад.
У не такому вже і далекому лютому 1975 р. містер
С. Селвін, американський громадянин і професор
біостатистики в Каліфорнійському університеті в Берклі,
надіслав статтю у American Statistician, яку назвав
Проблемою ймовірності. У ній він описав проблему,
яка згодом стала називатися проблемою Монті Голла
[7]. У чому вона полягала? Уявіть собі, що ви берете
участь у телешоу і перед вами знаходиться три замкнені
двері. Ведучий каже, що за одною з цих дверей схований
автомобіль, за двома іншими – кози. Якщо ви правильно
зможете вказати на двері, що ведуть до авто, то воно
стає вашою. Отже, ваш шанс отримати машину (тобто
відгадати правильні двері) дорівнює 1/3.
Однак, коли ви робити свій вибір, ведучий замість
того, щоб відкрити ті двері, які обрали ви, відчиняє
одні, за якими схована коза, і запитує вас, чи не хотіли
би ви змінити свій вибір. Після такого жесту зі сторони
ведучого більшість людей вважає, що ймовірність має
тепер дорівнювати 1/2, але це не так. Ведучий знає, де
знаходиться автівка, а тому не відкриває «золоті двері».
Ймовірність була б 1/2 тільки у тому випадку, коли
б ведучий сам не знав розташування призів. А тепер
уявіть, що ви знали, що після вашого вибору ведучий в
будь–якому випадку відкриє двері одні з козою і в будь–
якому випадку запропонує вам змінити вибір. Таким
чином для вас вчинення таких дій не дає ніякої нової
інформації про те, чи правильним, чи ні був ваш вибір. А
отже, ймовірність так і залишається 1 до 3.
Проте і це не так, наполягає пан Селвін. Він каже,
що якщо гравець залишається при своїй позиції, то його
шанс так і дорівнює 1/3, однак, якщо він її змінює, то тим
самим збільшує вдвічі ймовірність свого виграшу, тобто
його шанси стають 2 до 3. І він це доводить математичним
шляхом, використовуючи теорему Баєса. Та в житті,
найчастіше, лише людина, що звикла прислухатися до
думок інших, змінює двері, коли самовпевнена особа
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залишається при своїй думці. У їхніх головах замість
математичних розрахунків виникає думка, або «ведучий
знає, де знаходиться автомобіль, і хоче мені допомогти»,
або «ведучий знає, де знаходиться автомобіль, і хоче
мене заплутати, збити з вірного шляху». Це так звані
когнітивні упередження, які підсвідомо впливають
на наш вибір. У першому випадку це «покладання на
авторитет» Монті Голла, у другому на своє Его.
Звичайно, ви можете заперечити мені, сказавши,
що це парадокс, який спокійно вирішується логіко–
математичним методом, просто треба вміти правильно
застосовувати останній. І що, можливо, те, що більшість
людей допускається інтуїтивно цієї помилки, означає не
більше, ніж низький рівень математичної обізнаності
людей, або їх небажання вдумуватися чи рахувати, тобто
банальні лінощі. Добре, можливо і так. Однак, що ви
скажете про наступний приклад?
Д. Канеман, американо–ізраїльський психолог та
економіст, у свої праці «Мислення швидке й повільне»
описує такий експеримент [1, с. 43–44]: на офісній кухні
одного респектабельного британського університету
співробітники самі оплачували чай або каву, яку пили
протягом дня, складаючи гроші в загальну скарбничку.
Ніхто це не контролював, покладаючись на чесність
співробітників. І ось одного дня над скарбничкою
для «пожертв» біля списку цін вивісили фотографію.
Протягом десяти тижнів фотографія щотижня
оновлювалася: одного тижня це були квіти, наступного
очі, що спостерігають та стежать за процесом – а разом
із картинкою, як це не дивно, мінялися і розміри внесків.
Тож у перший тиждень експерименту на співробітників
дивилися широко розкриті очі і середній внесок становив
70 пенсів на літр молока. У другий тиждень на фотографії
були зображені квіти і середній внесок впав аж до 15
пенсів. Відчуваєте різницю? Ця тенденція зберігалася і
надалі. У середньому в «очні» тижні внески виявилися
майже втричі більше, ніж в «квіткові». Виходить, що
навіть чисто символічне нагадування про те, що за нами
можуть спостерігати, підштовхує нас, людей, вести
себе більш пристойно. Так чи можна таку дію не можна
назвати логічною чи раціональною? Зрозуміло, що ні. Бо
насправді фотографія очей не несе ніякого матеріально–
смислового навантаження, окрім як психологічного
тиску. І цілком очевидно, що цей тиск так і залишається
несвідомим для людей, бо якби вони стали і замислилися,
то, можливо, прийшли б до висновку, що картинка
насправді не змінює стану речей на університетській
кухні: вона не спроможна стежити, у неї не вмонтовані
мікро– чи нано–камери, вона вас не покарає чи осудить,
якщо ви покладете менше потрібної суми.
Такий ефект психологи називають праймінгом або
ефект передування. Це явище імпліцитної пам’яті, яке
впливає на швидкість або точність рішення задачі, або
на підвищення ймовірності спонтанного відтворення
інформації у відповідних умовах. В наведеному вище
експерименті видно, що у людини в голові без її відома,
без затрати її сил і енергії, саме собою відбувається
несвідоме поєднання образу очей із реальними очами
людей. Таким чином, намальованим чи сфотографованим
очам надаються атрибути біологічного ока. Наша чимось
за своєю суттю міфологічна свідомість просто домальовує
штучним очам функції справжніх очей і посилає у мозок
сигнал «будь обережний, за тобою стежать».
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Ця реакція, як наполягає Канеман, називається
«швидке мислення». Воно виконується першою системою людського мислення, яка відповідає за миттєве
пізнання світу і каталогізацію інстинктивних відчуттів.
Ця система автоматична і потрібна нам для виживання.
Вона «набута» нами: або в процесі еволюції, або в процесі
звикання і вивчення на практиці чогось. Так, наприклад,
уловлювання руху очей нам дісталося еволюційно, а,
розпізнання настрою людей за виразом їхнього обличчя –
привчена звичка. Таким чином за рухом очей ми можемо
прослідкувати хід думок людини. «Ага, він подивився на
годинник, мабуть, поспішає кудись або просто нудьгує зі
мною». Це висновки, які моментально можуть з’явитися
у нас у голові. Вони несвідомо формуються на підставі
минулого досвіду, проте, не завжди є вірними.
Тож перед нами постають такі питання:
1. Чи ми справді приречені постійно несвідомо
допускатись помилок, через активний вплив першої,
інтуїтивної, системи, у наш процес конструювання
міркування?
2. У чому ж секрет чарівного Холмівського методу,
що в ньому такого особливого, що завжди приводить
детектива до істинної розгадки навіть найплутаніших
справ? Може в нього притуплена перша система чи він
не дозволяє їй «розкрити» себе?
3. І чи можливо мислити як Холмс?
Отож, перш за все нам належить дізнатися, які
логічні прийоми і інші вимоги до процесу мислення
застосовував детектив, аби вирішувати поставленні
перед ним задачі. Сам сер Артур Конан Дойль
казав, що секрет успішності його «Бейкірівського
слідчого» в правильному застосуванні дедукції. «Далі,
використовуючи свій метод, який Холмс називає
дедуктивним, він обчислює злочинця. Звичайний хід
його міркувань такий: «Відкиньте всі неможливе, то, що
залишиться, і буде відповіддю, яким би неймовірним він
не здавався» [2, с. 142].
Тож, для початку вияснимо, чим є це поняття.
Дедукція – це спосіб мислення, при якому конкретне
знання виводиться логічним шляхом із загального.
Дедуктивне міркування в свою чергу є міркуванням, в
якому між засновками та висновком існує відношення
логічного слідування, це означає, що кожного разу як
А є істинною, то і В, яке логічно слідує з А, має бути
також істинною. Наприклад, якщо людина померла,
людина більше не дихає. Однак, це не діє в зворотному
плані, а саме, що, якщо людина не дихає, отже людина
померла. А саме так найчастіше і намагається мислення
людини викривити хід думок. В реальному світі треба
завжди брати до уваги й інші навколишні фактори та
обставини. Таким чином, людина може не дихати, бо
затамувала подих або бо, тонучи, вона наковталася води
і тепер потребує реанімації. Отож, щоб уникнути цієї
невідповідності, логіки вирішили ділити дедуктивні
міркування на: прямі та непрямі –, тобто такі, в яких
висновок безпосередньо випливає з засновків, і ті, які
потребують допомоги додаткових висновків. Тож, перед
тим, як заключити, що людина мертва, окрім дихання, в
неї, наприклад, перевіряють наявність пульсу.
Ви можете покривитися і виправити мене, що відомий
детектив насправді збирав конкретні данні, аби отримати
загальне уявлення про становище, і будете праві. У «Етюд
у багряних тонах» Шерлок Холмс говорить: «Усяке життя
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– це величезний ланцюг причин і наслідків, і природу його
ми можемо пізнати за однією ланкою» [2, с. 17]. Цей вислів
якнайкраще описує те, як вів розслідування детектив, і це
індуктивний метод. Та деякі вчені взагалі наполягають
на тому, що Шерлок використовував абдукцію. Так,
наприклад, за Пірсом, «абдукції представляє собою
процес формування пояснювальної гіпотези. Вона – єдина
логічна операція, за допомогою якої вводиться нова ідея,
бо індукція тільки визначає істинне значення гіпотези, а
дедукція використовується для виведення з неї необхідних
наслідків. Дедукція доводить, що щось повинно бути,
індукція доводить, що це щось дійсно існує і діє; абдукція
передбачає, що дане щось може мати місце» [3, с. 175].
Таким чином, Чарльз Пірс вважав, що «до дедукції слід
віднести всі види математичних доказів, ... до індукції
– згоду, що іноді вимагає кількісної модифікації, з уже
висунутим висловлюванням, ... тоді як до абдукції – всі
операції, за допомогою яких створюються теорії та
поняття» [6, с. 471].
Насправді Холмс, як і будь хто з нас, міркуючи, не
притримувався чітко одного методу. І так само детектив
не пригнічував власну першу систему. Навпаки швидке
мислення в Холмса буду досить розвинуте! Саме
завдяки ньому детектив міг за декількома деталями
зовнішності людини дізнатися про неї більше, ніж вона
взагалі планувала б розповісти. Саше швидке мислення
допомагає нам фіксувати, наприклад: міміку лиця чи
жести, розпізнавати літери чи символи, визначаючи
до якої мовленнєвої групи вони належать і т.д. Друга
система – це саме раціональне осмислення того, що
зафіксувала перша, інакше кажучи раціональний аналіз
наявних даних. Так, за допомогою другої системи
ми вирішуємо складні логічні задачі, обчислюємо,
знаходимо вбивцю, навіть якщо він здавався найбільшим
неможливим з усіх підозрюваних. Тобто саме в другій
системі діють будь–які логічні методи, бо саме вона є
умисним і усвідомленим формування думок, рішень,
висновків і оцінок.
Вся відмінність методу Холмса полягає у тому,
що детектив ніколи не залишався задоволений тими
інстинктивними відповідями, які підкидає перша
система. Він завжди прокручував їх далі у свої голові,
передаючи під контроль другої. Тобто у Шерлока в голові
постійно відбувається процес раціоналізації отриманих
засновків для логічного виведення раціональних
висновків. Коротко його метод можна описати, як
«ніщо ніколи не залишається не обміркованим». Навіть
маленькі деталі не залишаються непоміченими і
непроаналізованими! Тож, якщо ви бажаєте мислити, як
Шерлок Холмс, відайте перевагу «повільній системі», а
також тренуванню логічного мислення.
Це в кінці 19 століття, англійський психолог і «батько
психометрії» (і до речі двоюрідний брат Дарвіна),
Ф. Гальтон, вважав що швидкість дорівнює розумності
[5]. Тому важливо, як–то кажуть англійці, «take your time»
(не треба поспішати). Ось Шерлок, аби сконцентруватися
на справі, курив трубку чи грав на скрипці. Детектив
ніколи не робив поспішних висновків, якщо вони не були
очевидні, як ті наприклад, що він зчитував із зовнішності
своїх клієнтів. Тож, коли ви приймаєте якесь рішення: за
якою з дверей схований автомобіль, чи заплатити мені
неповну суму за чай сьогодні, щоб було на чому доїхати
додому, чи будь–яке інше рішення – просто прокрутіть
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його декілька раз в голові, спитайте себе, як було б
раціональніше і логічніше поступити в цій ситуації, а
потім сміливо дійте!
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Why do not we think of Sherlock Holmes?
This article is devoted to the consideration of the question of constructing
human reasoning. The author shows that the use of purely logical methods:
deduction, induction, abduction – for making certain decisions or constructing
certain inferences in real life is impossible. For a long time, anti–psychological
position prevailed in logic, but it has become clear today that such artificial models
of normative rationality, proposed by formal logic, are inadequate in their reflection
of reality. Thus, it is time for logic to move away from ideal models to studying the
empirical world. By the example of the famous imaginary British detective Sherlock
Holmes, the author explains the action of the First and Second systems of thought
(by Kahneman) and reveals the secret of Holmes’ success in always «finding» the
right conclusions.
Keywords: reasoning, deductive reasoning, deduction, induction, abduction,
first and second systems, fast and slow thinking, rationalization.
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Выбор ценностей
и обуславливающие его факторы
Анализируются проблема выбора ценностей и ее основные
методологические принципы. Автор приходит к такому выводу, что в
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ряду нравственных детерминантов деятельности большое значение
приобретают ценностное сознание человека и формируемая на этой основе
система ценностей. С этой точки зрения, для определения ценностного
аспекта деятельности человека, прежде всего, следует определить главные
методологические принципы данной проблемы.
Особое внимание в статье обращено исследованию Западных и
Восточных ценностей. Автором осуществлен научный анализ сущности
и содержания категории ценности и выдвинуты интересные факты об ее
природе.
Ключевые слова: человек, ценности, сознание человека, деятельность,
методологические принципы.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Ценностное сознание человека и формирующийся
на этой основе выбор ценностей занимает важнейшее
место среди нравственных, духовных детерминантов
его деятельности. Для определения аспектов ценностей
человеческой деятельности необходимо, прежде
всего, установление его основных методологических
принципов.
Важнейшая роль системы ценностей в деятельности
человека объясняется, прежде всего, тем, что материальные трансформации, свойства познавательного
опознавательного и оценочного характера выступают
как одно единое, неотъемлемое [1, с. 14]. Роль ценностей
в процессе деятельности главным образом отражается
в том, что его субъект оценивает соответствующие
предметы естественной и социальной действительности
с точки–зрения самих событий и деятельности.
Именно поэтому, мир выступает перед осознающей
и обновляющей его личностью как многостороннее
и многоступенчатое творение. Это очень важный
методологический принцип. Данный методологический
принцип требует наличие независимых качеств сознания
и дифференциацию от познавательных отношений.
Руководствуясь упомянутым методологическим принципом можно раскрыть с одной стороны, сущность
оценивающего вида человеческой деятельности, с
другой стороны, анализировать проблемы, связанные с
системой ценностей в таких его видах как материальная
трансформация, познавательно – осознавательное,
социально – политическое и другие. Человеческая
деятельность является предметом не только рационально–
теоретического познания, но и ценностного сознания,
разрабатывающего и оценивающего определенное
отношение к действительности.
Ценности создаются как феномен реальности, в
процессе человеческой деятельности, поэтому, они
составляют своеобразный «смысл» социальной жизни
и отражаются в общественных отношениях. Каждый
человек выражает определенное оценивающее отношение
к окружающим его проявлениям действительности.
Такое отношение, говоря иными словами, нужные
для нас выбор и отделение от других оцениваемые
нами предметы являются необходимыми действиями
индивида. Без этого невозможна как деятельность,
так и сама жизнь человека, обладающего различными
потребностями, интересами и целями [2, с. 16–17]. На
самом деле, формы жизни и деятельности человека
без исключения обуславливается системой ценностей
различного вида и неотъемлема от них; высокие
человеческие качества, принадлежащие личности,
как социальному существу, являются результатом
усвоения им существующих и действующих в обществе
прогрессивных ценностей и руководства ими. Именно
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поэтому, смысл гуманистической, общечеловеческой
жизни, изучение таких высоких ценностей, как свобода
и пр. никогда не приобретали такой актуальности,
как сейчас. Человечество сегодня вступило в фазу
поиска новой стратегии цивилизационного развития,
ориентации новых фундаментальных ценностей.
На современном этапе данный вопрос стоит перед
человечеством и каждой личностью как самая актуальная
и серьезная проблема. Это наглядно демонстрирует,
что ценностное сознание и выбор ценностей играют
исключительно важную роль в структуре личности.
По сути, выбор ценностей является проявлением
целостного отношения человека к миру и самому себе.
В прямом смысле слова, в ходе изучения общественных
явлений, деятельности человека, аксиологическая
проблематика, аксиологическая сущность ценностей
постепенно расширяются и приобретают новый размах.
С этой точки–зрения, к личности можно подходить
как его аксиологической организации. Само существо
личности обладает природой системных ценностей.
Ценности играют для человеческой деятельности роль
регулирующего, направляющего, интегрирующего и
мотивирующего источника. Любая целесообразная для
человеческого общества деятельность основывается на
ту или иную систему ценностей. Ценности помогают
человеку различать добро от зла, красоту от уродства,
справедливость от несправедливости [3, с. 106].
Еще с детских лет человек начинает усваивать
существующие в его среде ценности, а в зрелом возрасте
закрепленные в его мировоззрении система ценностей
играет решающую роль в выборе жизненного пути.
До создания ситуации выбора жизненного пути не
существует никакой ценности. В процессе выбора
жизненного пути ценность не только создается, но даже
превращается в реальность, как образец практического
значения. В. И. Плотников обращает особое внимание
на данную сторону вопроса и отмечает: «Ценность,
выбранная после закрепления линии выбора жизненного
пути (например, эталон власти) принимает идеальную
форму, регулирует действия и поведение личности, он
усваивает способность сравнивать положительные и
отрицательные стороны, количественные и качественные
свойства предметов и явлений» [4, с. 769].
При анализе роли ценностей и выбора ценностей
в процессе деятельности личности следует обратить
особое внимание нижеуказанному методологическому
принципу.
Одним из главных методологических принципов в определении роли ценностей и выбора
ценностей в деятельности личности является процесс
переосмысления ценностей. Коренные трансформационные процессы. диалог цивилизаций происходящие
в Азербайджанском обществе и в мировом масштабе
создают новшества качественного характера в
общественной сущности, аксиологической организации
и функциях, сознании и поведении личности. Эти
новшества отражаются, прежде всего, в таком глубоком
и многостороннем процессе, как переосмысление
существующих в современном мире ценностей.
В упомянутом выше процессе с одной стороны,
подвергаются коренным изменениям и постепенно
исчезают ценности, унаследованные от тоталитарного
строя, возрождаются исторические, национально–
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духовные ценности, прогрессивные обычаи и традиции
нашего народа, с другой стороны, разрушаются большая
часть ценностей в азербайджанском обществе и мире,
а другая часть дополняется новым содержанием,
наконец, создается и постепенно расширяется
совершенно новая система ценностей, отвечающих
требованиям и реалиям современного мира. В данном
вопросе мы соглашаемся с такой мыслью, что главное
направление переосмысления ценностей составляет
непрерывный рост превосходящей роли гуманитарной
стороны во всех направлениях общественной жизни.
«Ценности, занимающие основное место в поведении
и деятельности людей в недавнем прошлом (например,
пролетарская солидарность, классовый подход, верность
делу социализма и коммунизма и т.д.) не подходят для
сегодняшнего дня, они устарели на фоне современных
реалий. Общая солидарность человечества стоит выше
всех особых принципов» [5, с. 224].
В изучении ценностей и выбора ценностей
в деятельности человека особое значение с
методологической точки–зрения приобретает внимание
к ценностям Запада и Востока. Так как, современный
Азербайджан занимает место на стыке обоих регионов,
необходимо увязать ценности, свойственные для каждого
региона. Согласно мнению З. Гаджиева в менталитете
восточных народов коллективистические ценности
традиционно занимают обширное место и опора на них
полезно в целях укрепления социальных связей между
людьми. С другой стороны, необходимо уделять особое
внимание расширению роли характерной для Запада
индивидуальности, ценностям, связанным ростом его
активности и независимости [6, с. 615].
В азербайджанском обществе, уверенно шагающем
по пути независимости и добившемся больших
успехов во всех сферах общественной жизни, человек
считается наивысшей ценностью, достоянием и
капиталом. Личность является достоянием народа,
сущностью национальной духовности. «Настоящей
личностью является тот человек, который всю
свою жизнь и творческую деятельность посвящает
просвещению народа. Такие личности являются
народным достоянием, сущностью национальной
духовности» [7, с. 5]. Действительно, духовно богатые,
высоко интеллектуальные личности, обладающие умом
планетарного масштаба, способные сделать ценный
вклад в счастливое будущее являются истинным
достоянием,
сокровищем
народа.
Непрерывно
расширяется круг влияния поведения и деятельности
личности на прогрессивное развитие цивилизаций,
глобального мира, будущую судьбу человечества.
Растет и зависимость судьбы развития исторического
процесса от системы ценностей отдельной личности, его
правильного решения.
Как можно формировать человеческий капитал, какие
стадии должен пройти этот трудный, многосторонний и
сложный процесс, какие социально–психологические
механизмы необходимо применять, в чем заключается
роль выбора ценностей и прочие вопросы такого рода
входят в ряд ожидающих своего решения проблем. Мы не
намерены полностью и всесторонне изучить эту важную
научно–теоретическую и практическую проблему,
так как она не входит в предмет наших исследований,
является темой для других исследований. Учитывая
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это, мы ставим главной целью всестороннее и глубокое
изучение социально–психологических механизмов,
т.е. места и роли системы ценностей в человеческой
деятельности, составляющей важнейшую стадию
формирования человеческого капитала и находящейся с
ней в неразрывной связи. Естественно, что формирование
человеческого капитала требует для личности создания
нормальных экономических условий, обеспечения в
обществе политической стабильности, справедливости,
общественной
безопасности,
усовершенствования
демократического, открытого общества, урегулирования
рыночных
отношений
государством,
реального
обеспечения прав и свобод человека. Настоящий
процесс требует также оказание личностью интереса
окружающему миру и существующим общественным
отношениям, привлечения в информационный поток,
осуществления им выбора ценностей и деятельности. Личность, проживающая и действующая в
информационном обществе, добывает определенные
сведения из информационного потока, отправляет их в
память для соответствующей обработки, в результате
проведенного анализа принимает решения и наконец,
начинает исполнять принятое решение. Выбор
личностью ценностей и вида деятельности играют
особенную и существенную роль в реализации вчех
указанных выше операций.
Можно утверждать, что для человека, социальной
группы, в целом общества ценности подразумеваются
как значение материальных, социальных, духовных
предметов или явлений, а также норм, идеалов и т.д.
Однако исследователи неоднозначно принимают термин
«значение предметов или явлений, норм и идеалов»,
отстаивают по этому поводу различные мнения и
подходы.
Высказанные в научной литературе мысли о
сущности, содержании категории ценностей, проведенные теоретические анализы выдвинутых по
этой части идей показывают, что все они выдвигают
на передний план определенные свойства, признаки
ценностей и опираются на них, как на основу. Однако
при подходе к этим рассуждениям, теоретическим
положениям во взаимосвязи и как совокупность
основных положительных признаков, раскрывается
общая сущность, содержание ценностей. В определенном
аспекте и смысле все рассматриваемые взгляды с этой
точки–зрения можно считать верными. Кроме этого,
есть одна общая особенность, которая объединяет
исследователей, высказывающих определенные мысли
о сути категории ценностей; она состоит в том, что эти
исследователи считают ценностью все, что входит с
человеком в определенные отношения и имеет для него
положительное значение.
Говоря иными словами, значимость считается
главным атрибутом, свойством понятия ценность.
На самом деле, это вовсе не новый подход к понятию
ценность. Дело в том, что взаимосвязь человеческой
деятельности и ценностей был предметом для
размышлений многих знаменитых философов в
истории философской мысли. Так как, данная тема
непосредственно связана с пониманием человеческой
деятельности; система ценностей является фундаментом
любой культуры. Философы еще до появления понятия
ценность знали, что человек имеет определенные
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жизненные установки, Общепринятое понятие о
ценности появилось только в XIX веке. Устойчивые
жизненные установки философы принимали как
ценности. Понятие ценность в прямом смысле введен
в философию выдающимся немецким философом
И. Кантом. Он утверждал, что то, что существует и
должен существовать составляет первичное условие
аксиологии различия между реальным и идеальным. По
мнению Канта, в определенном смысле слова ценности
означают требования, направленные против воли, цели,
стоящие перед человеком, значимость того или иного
фактора для личности. Каждому человеку нравится
то, что доставляет ему удовольствие и он считает
хорошим все одобряемое им прекрасное, т.е. объективно
принимаемые ценными предметы [8, с. 211].
Как значимость является исходным принципом
и общим основанием ценностных отношений, так и
оценивание является общей формой их определения;
понятия значимости и оценивания подвергаются
коррекции, понятие оценивания определяет для субъекта
значимость предмета. Однако если производство
продукций различного ассортимента в процессе
материальной и духовной деятельности человека
принимать для него как ценность, результат будет
однозначным, т.е. все созданное человеком следует
отнести к категории ценность. Несомненно, есть такие
явления, процессы, которые можно рассматривать
только как ценность (например, идеи), а остальные
явления и процессы принимаются как просто полезные
или неполезные предметы. Наряду с этим, необходимо
учесть то, что если удалить из понятия ценность все
полезное, тогда ее объем значительно уменьшится.
Однако из понятия ценность можно удалить негативные
феномены; в таком случае, они остаются феноменами
культуры. Следовательно, не все феномены культуры
можно включить в понятие ценность. В этом отношении
профессор В. Келле прав, утверждая, что для
разграничения истинных ценностей, кроме критерия
значимости, необходимо учитывать и нижеуказанное
важное условие: речь о какой значимости, о полезности,
благосостоянии для какого субъекта [9, с. 523–524].
В таком случае, получаются следующие понятия:
материальные и духовные ценности, высшие ценности,
социальные ценности, общечеловеческие ценности,
художественные ценности и т.д. Жизнь, смысл жизни,
человеческая личность, права и свободы человека, в
целом, гуманные ценности, нравственно–эстетические
идеалы, истина, добро, красота считаются высшими
ценностями. Ориентация к гуманным ценностям должна
стать приоритетным принципом во всех сферах в
современном мире.
Таким образом, в результате проведенного анализа
сущности категории ценность можно прийти к такому
заключению, что значимость является исходным
принципом и общим основанием отношений ценности,
а оценивание является наиболее общей формой ее
определения. Категории значимости и оценивания
корректируются; категория оценивания определяет
для субъекта суть предмета, явления, процесса.
Полезный предмет остается ценностью только в
утилитарном понимании. Для разграничения истинных
ценностей кроме критерия значимости, необходимо
учитывать и нижеуказанное важное условие: речь о
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какой значимости, о полезности, благосостоянии для
какого субъекта. По своему содержанию категория
ценности близка к понятию благосостояние. Однако в
понятии благосостояние отражены только полезные,
необходимые качества. А категория ценности охватывает
только положительно значимые объекты.
Для всестороннего определения природы, содержания
категории ценности необходимо классифицировать ее, т.е.
разделить на отдельные группы, виды по соответствующим
критериям и основаниям. Люди не довольствуются только
выбором ценностей, также распределяют их в системе
определенной иерархии по значимости и важности.
Классификации
ценностей
достаточно
сложная,
многосторонняя, обширная и спорная тема. Поэтому, мы
не намерены всесторонне анализировать столь сложную
тему в рамках небольшой статьи. Нами затронуты только
основные моменты упомянутой проблемы, в соответствие
предмету исследования.
Ценности разнообразны, поэтому их можно
группировать по различным критериям и основаниям.
При
классифицировании
ценностей
необходимо
руководствоваться
методологическим
принципом,
согласно которому в каждом обществе формируется
и функционирует определенная система ценностей.
Однако она бывает переменчивой и имеет относительный
характер. Есть такие ценности, которые действуют
в рамках определенного исторического периода,
ориентируются на сознание и поведение людей, а
в изменяющихся исторических условиях теряют
свое значение или ликвидируются [10, с. 315–321].
Действительно, большая часть ценностей имеют
конкретное историческое содержание. Наряду с этим,
существуют и такие ценности, которые продолжают
действовать в заменяющих друг друга культурах
различного типа и исторических периодах. Это
абсолютные, высшие ценности. К абсолютным, высшим
ценностям можно отнести человеческую жизнь, смысл
жизни, человеческую личность, общечеловеческие,
в целом, гуманные ценности, истину, добро, красоту,
справедливость, любовь, религиозные идеи, принципы
и т.д. Потребность человека в этих ценностях вечна и
универсальна. Конкретные представления об абсолютных
и высших ценностях существовали во всех исторических
эпохах. Возникают резонные вопросы: существуют
ли абсолютные ценности или все они относительного
характера; можно говорить о сверхисторических
ценностях или они имеют только конкретное историческое
содержание; существуют ли общечеловеческие ценности
или это просто иллюзия и т.д.
Основное назначение важнейшей составной части
философии аксиологии в настоящее время заключается в
выявлении глубоко укоренившихся в культуру различных
ценностей, определении абсолютных, высших ценностей
в соответствие требованиям времени, разработке новых
жизненных ориентиров, организующих и регулирующих
деятельность человека. В эпоху современных радикальных
изменений философия развивается не только как научно–
теоретическая, но и как практическая теория.
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Selecting values and curing its factors
The article analyzes the problem of the choice of values and its main
methodological principles. The author comes to the conclusion that among the
moral determinants of activity, the value consciousness of a person and the system
of values formed on this basis are of great importance. From this point of view, to
determine the value aspect of human activity, first of all, it is necessary to determine
the main methodological principles of this problem.
Particular attention is paid in this article to the study of Western and Eastern
values. The author carried out a scientific analysis of the essence and content of the
category of value and advanced interesting facts about its nature.
Keywords: man, values, human consciousness, activity, methodological
principles.
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Вибір цінностей і фактори які обумовлюють його
Аналізується проблема вибору цінностей і її основні методологічні
принципи. Автор приходить до такого висновку, що в ряду моральних
детермінантів діяльності великого значення набувають ціннісна свідомість
людини і формована на цій основі система цінностей. З цієї точки зору, для
визначення ціннісного аспекту діяльності людини, перш за все, слід визначити
основні методологічні принципи даної проблеми.
Особливу увагу в статті звернено дослідженню Західних і Східних
цінностей. Автором здійснено науковий аналіз сутності та змісту категорії
цінності і висунуті цікаві факти про її природу.
Ключові слова: людина, цінності, свідомість людини, діяльність,
методологічні принципи.
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Есхатологія Долі: ідея кола
Проводиться аналіз смислового простору теми есхатологія Долі.
Автори здійснюють вивчення проблеми її інтерпретацій у релігійній та
світській літературі. Дослідники звертаються до низки існуючих визначень
базових концептів дослідження, виокремлюють існуючі підходи у розкритті
теми роботи, обґрунтовують дослідницьку стратегію в її осмисленні.
У роботі автори презентують ідею кола як матрицю есхатологічних
систем, культивують нетрадиційний підхід до осмислення есхатологічної
проблематики.
Ключові слова: есхатологія, Доля, інтерпретації, концепт, коло,
індивідуальна, Всесвітня, матриця.

Кожна есхатологічна модель (історична) у своїх межах
культивує смислові прошарки, базові есхатологічні ідеї,
акценти в їх осмисленні та презентації. Як результат,
останні формують індивідуальну матрицю мислення
своєї епохи. Саме в епіцентрі есхатологічних світоглядів
відбуваються процеси «перехресного» (світського та
релігійного) смислотворення та розвитку, культивування
векторів втілення есхатологічних уявлень та ідей,
остаточне розростання та оформлення світоглядних меж
кожної окремої людини, культури. Означене складає
невичерпне джерело для наших дослідницьких роздумів
у контексті виявлення есхатологічних першооснов
релігійної свідомості (ідей), які вибудовують «кістяк»
релігійних світів, формують множинну систему
релігійних світоглядів майбутнього.
Ступінь розробленості проблеми. Есхатологічна
проблематика пронизувала всі релігійні та філософські
(світоглядні) системи людства.
Метою стає поглиблене концептуальне переосмислення есхатології Долі під кутом зору циклічної моделі
буття (ідеї кола).
Ми висунули гіпотезу, що циклічна модель світу
(ідея кола) являє собою атрибут релігійних та світських
спільнот. Відразу зазначимо смислове значення терміна
«модель» (фр. modelle, іт. model, лат. modulus – спосіб,
взірець). Виходячи з останнього, окреслимо авторську
точку зору. А саме, що будь–яка модель світу (релігійна
чи світська) не може бути визнана як остаточна, кінцева
універсальна світоглядна модель. Ми не маємо на увазі
адептів конкретних систем та їх уподобання, які з нами
будуть не згодні. Йде мова про культивацію певного
академічного погляду (об’єктивного) на феномени
релігійного змісту, різні ідеологічні моделі світу. Крім
того, слід враховувати еволюційний фактор розвитку
людської свідомості у всі часи, тобто поступовий
розвиток релігійної та світської свідомості, який
не припиняється (принаймні повинен бути таким
стосовно релігійної). Ми використовуємо концепт
«модель» також у значенні описання процесу (явища),
тобто осмислюємо ідею Долі у значенні певного
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універсального процесу буття, характерного для всього
існуючого [1, с. 590].
Перейдемо до теми кола. У нашому контексті вона
складає смислові засади ідеї Долі, яка розгортається у
колооборотах Всесвіту (світу речей, людських душ).
У коло наших роздумів потрапляє академічна думка
(її інтелектуальні надбання), яку ми використовуємо в
обґрунтуванні припущень дослідження та у розбудові
його смислового поля (того чи іншого концепту). У
ході розкриття теми роботи ми прийшли до висновку
(раніше), що ідея Долі розкривається через такі терміни
та їх значення: «світ», «історія існування світу», «ідея
світотворіння», з одного боку. У цьому сенсі Доля (як
ми визначили) охоплює релігійні та світські міркування
людства про світ та його виміри, тобто про певні рівні
простору, у межах яких здійснюється життя всього
існуючого, тобто про його структуру. У цьому сенсі
можливо говорити про Всесвітню есхатологію. З іншого
боку, розглянемо смисловий бік концептуального поля
нашої теми (ідеї Долі): «коло», «закон», «світ», «час»,
«кінець», «вічність» та ін. Як наслідок цього, окреслимо
також існуючі моделі світу (деякі із загальноприйнятих).
Ідея кола розкриває уявлення людства про світ
(його Долі). Отже, звернемось до концепту «коло», яке
отримало своє укорінення в уявленнях людства та до
термінологічного аналізу. 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) із
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
[2, 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
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
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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» [3].
Це вказує саме на духовні виміри 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.
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.
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 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» [4, 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. Йде мова про «циклічне» та «лінійне»
уявлення про розгортання часу, яке зафіксовано у
зазначених термінах. Дослідники вважають, що
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 розповідає про інше. 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
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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,
що святі знаходяться «зараз» у Царстві Божому. А як ми
пам’ятаємо, «кінець часів» християн ще не наступив.
Отже, йдеться про теоретичну світоглядну модель
світу та її систему координат, про певні питання щодо
неї. Окрім того, дослідники вказують, що християнська
модель світу «лінійна» нагадує коло, але в його
розімкненому вигляді [3]. Поступово ми звернемось до
християнської картини світу (у наступних роздумах).
Отже, ми говоримо про циклічну, лінійну та «разом
дану» модель світу. Стосовно останньої, 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. [5]. 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 [6].
Звернемось 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 [3].
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Термін «закон» з наукової точки зору тлумачимо
як внутрішня 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) [3].
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»).
Засадничі концепти нашого дослідження (світ,
смерть, кінець, вічність, суд), які ми проаналізували та
будемо розкривати у контексті ідеї Долі, змикаються у
смисловому відношенні на ідеї кола (циклів) у межах
Всесвітнього буття. На концептуальному рівні ця ідея
стає домінуючою.
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Київська мусульманська громада в дорадянські
часи (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Досліджується виникнення та розвиток мусульманської спільноти в
м. Києв в дорадянські часи (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Показано,
що внаслідок економічних факторів в другій половині ХІХ ст. відбувається
трудова міграція волго–уральських татар–мусульман в Україну, що
призводить до утворення мусульманських громад в промислових центрах,
зокрема Києві. Виявлено, що значного збільшення мусульманська спільнота
зазнала наприкінці ХІХ ст. внаслідок розташування у Київському військовому
окрузі татаро–башкірських частин. Показано, що мусульмани Києва
мали свою молитовню та організаційно входили до складу Таврійського
магометанського духовного правління. З’ясовано, що напередодні Першої
світової війни кількість та впливовість київських мусульман дозволила їм
отримати дозвіл на будівництво соборної мечеті, однак початок війни та
революційні події завадили мусульманам Києва реалізувати ці плани.
Ключові слова: Іслам в Україні, мусульмани Києва, Російська імперія,
Таврійське магометанське духовне правління.

Питання присутності мусульманських спільнот на
території сучасної України є вкрай цікавим, але водночас
– слабо вивченим. За виключенням кримських татар,
які вважаються найбільш чисельною мусульманською
спільнотою України, і чия історія та релігнійні
переконання неодноразово ставали предметом наукового
інтереса дослідників, історія, організаційні форми та
релігійна практика інших мусульманських меншин
України представляє собою «білу пляму» українського
ісламознавства. Поодинокі релігієзнавчі розвідки українських дослідників присвячені волинським татарам,
азербайджанцям, туркам–месхетинцям та поволзьким
татарам1. Але в цілому мусульманська присутність в
Україні (за межами Криму) в новітній період потребує
1
Слід виокремити оглядову статтю з проблеми
мусульманських меншин в Україні О. Бубенка [Бубенок О. Б.
Мусульманське населення на теренах сучасної Україні:
особливості формування етнічного складу // Східний світ. –
2006. – №1. – С.25–48].
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досліджень, які б дозволили висвітлити роль та місце
мусульманських меншин в історії та культурі України.
Дане дослідження частково спрямовано на вирішення
цього завдання, та присвячене мусульманській громаді
м. Києва в дорадянський період кінця ХІХ – початку ХХ
стоіть. В своїй роботі я спираюсь на архівні матеріали,
деякі з яких вперше вводжу в науковий обіг, згадки членів
мусульманської громади м. Києва та дослідження із
згаданої тематики, серед яких можна виокремити роботу
Наталії та Ірини Рандюк, присвячену мусульманам
Києва [14], та дослідження патріарха українського
ісламознавства Миколи Кирюшко [9].
Казати про мусульманську громаду як релігійну
спільноту, поєднану спільним виконуванням релігійних
обов’язків, в Києві ми можемо вже з 60–х років XIX ст.,
коли з’явилася можливість проводити колективні
п’ятничні молитви (джума–намаз). Поява молитовного
приміщення для мусульман в ті часи була пов’язана з
поселенням в Києві імама Шаміля. Цей герой Кавказської
війни, який тривалий час очолювал антиімперське
повстання народів Кавказу, суфійський національно–
визвольний рух мюридизм та був правителем (імамом)
Північно–Кавказського Імамату – але був взятий на
почесних умовах в полон в 1859 р. та поселений в Калузі.
Згодом, враховуючи погіршення стану здоров’я Шаміля,
та його постійні прохання надати можливість здійснити
паломництво (хадж) до Мекки, Олександр ІІ дозволив
тому переїхати до Київа. З одного боку, тут були кращі
кліматичні умови для немолодого вже імама Шаміля,
а з іншого – Київ був ближче розташований до Одеси,
яка була основним портом Російської імперії, через який
мусульмани–паломники з європейської частини імперії
прямували в хадж.
На початку грудня 1868 р. Шаміль разом з родиною
прибув до Київа. Піклування над Шамілем було доручено
військовому коменданту міста генерал–лейтенанту
Новицькому. Мілютін направив йому і секретну
інструкцію «Про порядок нагляду за Шамілем», яку
8 жовтня затвердив сам Олександр II. Шамілю та
його оточенню для проживання був наданий будинок
офіцерши Масаловой (за іншею версією – садиба князів
Урусових)1, який обрав син Шаміля – Газі–Магомед,
який приїхав раніше [11, с. 22–23].
Саме в цьому будинку протягом близько двох років,
поки Шаміль перебував у Київі, за згадками очевидців
по п’ятницях відбувались колективні молитви київських
мусульман, серед яких переважали поволзьки татари: «І
осторонь стали діди. Вони пам’ятають давні часи, коли
малими дітьми приїхали сюди і це вони склали традиції
та побут шурумбурумства [торгівля старими речами –
Д. Б.]. Осторонь стали, але не вороже. Їх не багато. Ще
ходять за «старими вещами» не більше десятка татар і
з того десятка дідів душ п’ять. Найстарший Рахімджан.
Йому 82 роки. Він пам’ятає Київ невеличким містом. Він
бачив полоненого кавказського героя Шаміля в Києві й
разом з ним молився в мечеті, що була в Липках, (на розі
теперішних вул. Революції і Кріпосного провулка)» [2,
с. 30–31].
Шаміль, живучи в Києві, отримав дозвіл від царя
здійснити хадж до Мекки. Взявши з собою двох дружин,
трьох дочок, маленького шестирічного сина Магомета,
1

Версію про садибу князів Урусових див.: [8, с. 358].
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двох онучок, економку, кухарі і лакея, імам Шаміль
виїхав з Києва 12 травня 1869 р. в Одесу, а звідти 17
травня за кордон. Після смерті імама Шаміля в березні
1871 р. до Києва повернувся його син Газі–Магомет,
який з сімейством остаточно залишив місто 25 листопада
1871 р. [15, с. 542–543].
Але скільки всього мусульман мешкало в Києві, та
ким вони були? Згідно статистичних звітів, в 1864 р.
мусульман в Києві нараховувалося близько 20 осіб, в
1874 р. – 86 [7, с. 25], а в 1888 р. – вже близько 300 [5,
с. 18]. При цьому більшість мусульманського населення
мешкало на Подолі, а за етнічною ознакою належало до
татар [7, с. 21].
Як зазначає М. Кирюшко, інтенсивна міграція волго–
уральських татар в Україну була спричинена розвитком
промисловості в XIX ст. Від початку XIX ст. татари, що
переїздили до Києва, оселялися тут у безпосередній
близькості до ринків – Житнього і Лук’янівського,
переважно на вулицях Воздвиженській, Лук’янівській,
Олеговській. Після паводку на Подолі на початку
XIX ст. міська влада переселила багатьох мешканців
на Лук’янівку, де прокладалися нові вулиці. Татари
оселялися переважно на цих нових вулицях – Татарській,
Бердичівській, Печенізькій, Половецькій. Ці поселенці
й склали фактично першу хвилю діаспори в Києві. У
40–х рр. XIX ст. на Лук’янівці за розпорядженням уряду
було збудовано миловарний завод, який повинен був
мати й парфумний цех. Для його облаштування з Казані
та Нижнього Новгорода було привезено кваліфікованих
спеціалістів з числа татар. Зокрема, в 1840 р. до Києва
переселилося 40 родин сергачських татар (головним
чином з двох сіл – Кочко–Пожарки та Шубино). Згодом
інша частина татар за містом заснувала хутір Виноградар,
де займалася культивуванням холодостійких сортів
винограду [9, с. 376].
Кількість татар в Київській губернії різко зростає
наприкінці XIX ст. у зв’язку з дислокацією в Київському
військовому окрузі татаро–башкірських військових
частин. Так, за даними Першого загального перепису
населення Російської імперії у Київській губернії
нараховувалося мусульман 2931 особа (2790 чоловіків
та 141 жінка), в той час як в самому Києві – 1759 осіб
(1690 чоловіків та 69 жінок) [13, с. 87]. При цьому
найбільш чисельними (за фахом) групи мусульмани
розподілялися таким чином: 2203 – військовослужбовці
(1321 татар, 882 башкір), 89 – роздрібна торгівля, 53 –
переробка рослинної та тваринної поживної продукції,
51 – переробка сільськогосподарської продукції, 42 –
прислуга та поденники, 21 – доходи з капіталів та нерухомості, 21 – полювання та рибальство, 20 – трактири і
мебльовані кімнати, 14 – позбавлення волі. Окрім того,
в Києві мешкав 1 імам із родиною та 1 особа при мечеті
(скоріш за все – муедзін). Практично всі башкіри були
представлені військовослужбовцями [13, с. 183].
Ще одну групу київських мусульман складали
касимівські татари, які в Російській імперії зайняли
досить специфічну нишу – утримувачів трактирів,
вокзальних буфетів та ресторанів. Існують свідчення,
що на багатьох вузлових станціях Південної і Південно–
Західної залізниць, що покриває значну частину території
України, касимовские татари утримували буфети. Так,
у мемуарах К. Мостакаєва, який в ті часи викладав
київським татарам татарську мову в якості приватного
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вчителя, касимівські татари утримували буфети на
вокзалі у Козятині та самому Києві [12, с. 130]. Про
татар у Козятині можна знайті згадку і в «Ілюстрованому
путівнику...» П. Андрєєва: «Коли ... заходиш у яскраво
освітлену залу, наповнену метушливим натовпом
пасажирів, серед яких мерехтять татарські обличчя
буфетної прислуги, то мимохіть призупиняєш крок,
додивляючись до характерної картини, яка б’є тут
ключем життя, картини, рамами якої служить розкішне
приміщення вокзалу» [1, с. 141].
Згідно з архівними даними, в лютому 1897 р.
київські мусульмани подали прохання про заснування
мусульманської молитовні (мусаллі) в будинку Калиновича (на Лук’янівці), дозвіл збиратися на п’ятничні
молитви і про призначення Юніса Алімова імамом–
хатибом. За існуючою в ті часи практикою, київська
влада звернулася до Київської духовної консисторії
із запитом, чи не буде єпархіальне керівництво проти
цього: «Проживающие в г. Киев магометане возбудили
ходатайство о разрешении им собираться по пятницам
для молений в избранном ими доме Калиновича,
находящемся на Глубочице, Лукьяновского полицейского
г. Киева участка и об утверждении одного из них, Юниса
Алимова, в звании Имама–Хатыпа, на что последовало
уже согласие Таврическоаго Магометанского Духовного
Правления, удостоившаго Алимова означенного
духовного звания. Предварительно разрешения означенного ходатайства, Губернское Правление, в виду
213 ст. т. XII Уст. Стр., имеет честь просить Духовную
Консисторию, уведомить, не встретится ли со стороны
Епархиального Начальства препятствий к учреждению
в Киеве, в указанном выше доме, мусульманской
молельни» [16, арк. 1–1зв].
Духовна консисторія зробила запит в поліцію
стосовно кількості мусульман, що мешкають в Києві.
Відповідно довідки поліції, на той момент в Києві
налічувалося близько 500 мусульман, що, згідно
з діючим законом, давало підстави для відкриття
мусульманської молитовні [16, арк. 4зв]. 3 жовтня 1897 р.
Лук’янівського провулку в будинку №5 Калиновича
почала діяти мусульманська молитовня [16, арк. 8], яка
підпорядковувалася Таврійському магометанському
духовному правлінню. Це молитовні приміщення діяло
до 30–х рр., коли було закрито в рамках антирелігійної
компанії.
Але одна молитовня аж ніяк не задовольняла потребу
київських мусульман, особливо на свята, коли в одному
місці збиралися сотні мусульман. Тривалий час на
свята мусульмани використовували зали Контрактового
будинку на Подолі: «Мечеть. Уже її немає. Колись,
щоп’ятниці, ледве вміщала під своєю низькою стелею
перша кімната двоповерхового будинку на Мирній
вулиці, ч. 4–а правовірних татар, що сходилися сюди
помолитися Аллагові. А двічі на рік, на Рамазан в січні
місяці, і на Курбан Байрам у квітні, таки не вміщала. І
ці свята татари провадили в Контрактовому будинку»
[2, с. 30].
Однак місця навіть в Контрактовому будинку
ставало замало. Тому мусульмани Києва звернулися до
міської влади за дозволом на будівницство повноцінної
соборної мечеті. 29 жовтня 1913 р., на свято Ід аль–Адха
(Курбан–байрам) київським губернатором М. Суковкіним був закладений камінь в фундамент мечеті по
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вулиці Гоголівській1. Крім самого губернатора, на
церемонії закладки мечеті були присутні представник
міськуправління С. Дубинський, ректор Київського
університету Св. Володимира М. Цитович, директор
держбанку Г. Афанасьєв [4], що вказує на важливу роль,
яку мусульмани відігравали в житті Києва на той час. На
жаль, початок Першої світової війни та революція, що
послідувала за нею, не дали втілитися в життя планам
київських мусульман отримати соборну мечеть.
Показовою є присутність на церемонії ректора
Київського університету Св. Володимира М. Цитовича.
На початку ХХ ст. Київський університет стає одним
з основних університетів Російської імперії, де
навчалися студенти–мусульмани. Незважаючи на те,
що у відсотковому відношенні чисельність студентів–
мусульман в вишах Києва була невисокою порівняно
з загальною кількістю студентів, вона перевищувала
показники по Російській імперіі в цілому. Так, в 1912 р.
в Університеті Св. Володимира навчалося 42 студента–
мусульманина2 (0,85%), в середньому ж в російських
університетах – 0,5% [14, с. 217].
У 1911 р., на тлі загального революційного підйому
1910–1914 рр., в Києві почалися процеси самоорганізації
в середовищі студентів–мусульман, які навчалися
в київських вузах (Університет Св. Володимира,
Київський політехнічний інститут, Київський комерційний інститут і Київські вищі жіночі курси). За згадкою
К. Мостакаєва, в Київському університеті навчалося
184 студента тільки з числа мусульман кавказького
походження [12, с. 130].
Студентами–мусульманами університету Св. Володимира було ініційовано створення мусульманського
земляцтва, а також спроба зареєструвати «Товариство
взаємодопомоги». Київський губернатор відхилив
прохання про реєстрацію (через відсутність в Статуті
університету підстав для реєстрації), пославшись
«Тимчасові правила про студентські організації і про
структуру зборів в стінах вищих навчальних закладів»
від 11 червня 1907 р., згідно з якими в приміщеннях
вузів дозволялися збори тільки академічного характеру
і поклавши відповідальність за дозвіл зборів і
студентських організацій на керівництво навчального
закладу. Вчена рада університету, не бажаючи брати
на себе відповідальність, відмовила у затвердженні
Статуту, після чого ректор університету порекомендував
лідерам мусульманських студентів (Ш. Рустамбекову,
Ф. Ордубадському і А. Талишинському) [10, с. 45]
звернутися до Міністерства народної освіти. У вересні
1912 р. Ф. Ордубадський особисто передав до канцелярії
Міністра народної освіти в Санкт–Петербурзі проект
статуту, подальша доля документа невідома [17, арк. 677].
Однак, де–факто діяльність земляцтва в університеті
тривала в формі каси взаємодопомоги, надаючи
зібрану для бідних і нужденних студентів–мусульман
матеріальну допомогу у вигляді грошей і безкоштовних
1
Проект самої мечеті розробили архітектори А. Кобелєв,
член–кореспондент Петербурзького товариства архітекторів,
хрещеник Олександра II, та А. Феокритов, відомий своїм
прибутковим будинком по вул. В. Житомирській, 10.
2
Варто зауважити, що вказані статистичні дані не
враховують студентів медицинського факультету Університету
Св. Володимира, де переважно й навчалися студенти–
мусульмани.
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підручників. При цьому серед інших студентських
земляцтв, широко поширених серед київських студентів
того часу, земляцтво студентів–мусульман займало
особливе місце: «і своїм багатством (мало близько
10.000 крб.), і кількістю студентів (близько 70 членів), і
своїм зовнішнім виглядом» [6, с. 6].
Таким чином, можна казати про те, що в другій
половині ХІХ – напочатку ХХ століть в Києві утворилась
досить чисельна мусульманська спільнота. Тривалий
час ця спільнота складалася переважно з волго–
уральських татар, які мігрували на територію сучасної
України, зокрема в Київську губернію, переважно з
економічних причин. Основною діяльністю київських
татар–мусульман була роздрібна торгівля, миловарення,
сільскогосподарська та переробна діяльність. Значного
збільшення мусульманська спільнота зазнала наприкінці
ХІХ ст. внаслідок розташування у Київському
військовому окрузі татаро–башкірських частин. На
початку ХХ ст. до мусульманської спільноти Києва
долучились мусульмани кавказького походження,
більшість яких навчалися в вишах Києва (переважно
на юридичному та медицинському факультетах).
Мусульмани Києва мали свою молитовню (мусаллю),
розташовану на Лук’яновці, імама–хатиба та організаційно входили до складу Таврійського магометанського духовного правління. Напередодні Першої
світової війни кількість та впливовість київських мусульман дозволила їм отримати дозвіл на будівництво
соборної мечеті неподалік від історичного центру Києва,
однак початок війни та революційні події не дозволили
цим планам втілитись в життя.
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Muslim community of Kyiv before Soviet times
(second half of XIX century – beginning of XX c.)
The paper explores the emergence and development of Muslim community
of Kyiv before Soviet times (second half of XIX century – beginning of XX c.).
Research shows that as the result of labor migration of Volga–Ural Tatar Muslims to
Ukraine because of economic factors in the second half of XIX century, the Muslim
communities were formed in industrial centers, such as Kyiv. Significant increase in
Muslim community was in the end of XIX century after disposition of Tatar–Bashkir
regiments in Kyiv military district. It is shown that Muslims of Kyiv had their own
praying place and were the part of Taurida Mohammedan spiritual government.
Before the I World War, the number and social influence of Kyiv Muslims allowed
them to get permission for building cathedral mosque but this plans were nor
realized because of the beginning of war and revolution.
Keywords: Islam in Ukraine, Muslims of Kyiv, Russian Empire, Taurida
Mohammedan spiritual government.
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Антропологічні засади закордонного українства
в його релігійно–філософських поглядах
Висвітлюються особливості наукової доктрини та визначення основних
антропологічних засад в релігійно–філософських поглядах закордонних
українських релігіє знавців, таких як: Івана Огієнка, Степана Ярмуся,
Миколи Шлемкевича та Дмитра Чижевського. Показано антропологічну
спрямованість наукових праць українських філософів, яка проявляється крізь
призму їх ціннісних ідеалів. Виділити теоретичну та методологічну основу
роботи. На основі комплексного підходу виділяються деякі аспекти релігійно–
філософських переконань українських мислителів безпосередньо до людської
природи, який прихований в сутності духу, серця та розуму. Виявлено, що
творча спадщина західноукраїнської діаспори філософів є цінною для сучасної
релігії науки в Україні.
Ключові слова: антропологізм, релігійно–філософський дискурс, людина,
західна діаспора.

На початку ХХ століття визрівали проблеми у сфері
подальшого поступу філософської науки. Значний
інтелектуальний потенціал, що був зосереджений
на європейському континенті, залишався повністю
не розкритим. Об’єктивна потреба у вдосконаленні
філософії стала очевидною в результаті так званої «кризи
духу», спричиненої явищами матеріального світу.
Ряд суспільно–політичних подій (прискорені
темпи розвитку капіталізму, зростання соціальної
напруженості, Перша світова війна та ін.) стали
тими факторами, які засвідчили відхід людей від
загальновизнаних цінностей.
Проблема людини, її сутності та місця у світі
поставала в якісно новому вимірі сприйняття. Відтепер
людська істота не могла визначатися як певна субстанція
чи форма буття, виражена у предметі дійсності. Людина
виходила за межі метафізичного, оскільки її існування
мало глибинну історію, впродовж якої відбувалося
накопичення безцінного досвіду. Зрештою, людина у
своїй особистісній іпостасі ставала системою духовних
актів, що були частиною єдиного нескінченого духу.
Але перш, ніж звернути увагу на необхідність пізнання
власного «Я», людина пройшла шлях відкриття
первинних явищ природи та її особливостей. Саме тому
актуальним став розгляд людини у її нерозривній єдності
із природою.
В контексті збільшення інтересу до особистості
людини у європейській філософії, значно розширювалися
межі її вивчення. Дослідження в антропологічному
руслі вимагали залучення релігійної складової, що
безпосередньо зачіпало комплекс знань про людину
як істоту духовну із усталеним внутрішнім світом. Як
наслідок співвідношення внутрішнього та зовнішнього
вимірів, переводило висвітлення антропологічної
тематики у релігійно–філософську площину.
На такому фоні розвитку філософської думки
відбувалося й поступове формування світоглядних
позицій мислителів української діаспори (І. Огієнко,
С. Ярмусь, Д. Чижевський та ін.).
Історіографічний аналіз свідчить, що досі проблема
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дах закордонного українства була висвітлена досить
фрагментарно (зокрема праці В. Артюха, В. Ворожбита,
З. Тіменника, та ін.), що й зумовило потребу більш
поглибленого дослідження.
Мета статті: визначити і охарактеризувати основні
антропологічні засади в релігійно–філософських
поглядах закордонних українських релігієзнавців
(І. Огієнка, С. Ярмуся, М. Шлемкевича, Д. Чижевського).
Завдання є вчення українських зарубіжних філософів
базувалося на синтезі знань про українську традиційну
культуру та європейську філософію в цілому. Крім
того, переймаючи здобутки антропологічної школи,
українські мислителі розглядали людину крізь призму
різних аспектів її життя, в тому числі релігійного та
психологічного. Саме тому звернення до сутності
людини у контексті її буття ставало наріжною точкою в
антропологізму українських філософів зарубіжжя.
Так, один з найвідоміших представників українського зарубіжного релігієзнавства І. Огієнко, неодноразово у своїх творах апелював до людини, як до
істоти із багатовіковою історією, що увібрала у себе
культурне багатство народу. Запорукою збереження цих
надбань, на думку священнослужителя, могла бути лише
православна церква. Вона виконувала функцію помочі
людям своїми мудрими настановами та плеканням
національної ідеї. Згідно поглядів митрополита, лише
віра навчає правильному життю та робить корисним
для свого суспільства кожного члена нації [6, с. 8–10].
Український народ торжествує у дусі, в даному випадку
– у православному дусі, в якому відбилася уся його
історія. Тому І. Огієнко стверджував, що повноцінна
людина – це людина церковна, християнська [6, с. 14].
Тільки в церкві особистість може віднайти ту вищу
школу, яка створить із неї повноцінну людину.
Акцентуючи увагу на кожній окремій людині,
митрополит Іларіон (І. Огієнко) звертається до усього
суспільства, якому необхідно служити в першу чергу.
Тому кожен українець, на його думку, виступає частиною
єдиного цілого – нації. На основі цього розглядається
антропологізм вчення І. Огієнка, який цілком і повністю
звертається до свідомості окремо взятої людини як
представника спільноти. Тут нація як загальне поняття
виражається у людині – як одиничному понятті. І
навпаки, кожна особистість як духовна складова,
утворює цілу націю із характерними для неї культурними
та історичними віхами розвитку.
Базуючись на принципах братерства український
мислитель
вбачав
роль
віри
у
формуванні
загальнолюдських цінностей. Реалізація особистості
стає можливою тоді, коли духовні начала поєднуються
гармонійним зв’язком із природними та соціальними
явищами. Тому важливість релігійно–філософських
поглядів І. Огієнка полягає у постійному самовдосконаленні людини. Це може відбуватися на основі
духовного спрямування, спадкоємності християнського
ідеалу, ідейності, корисності для суспільства та інших
пріоритетів [2, с. 31].
Проте, вище згадані постулати мають реалізовуватися
на основі тих національних особливостей суспільства,
які закладені та репрезентовані у мові, релігії, традиції
та звичаях народу. Звідси, дискурс Огієнка несе
безпосереднє дидактичне навантаження, він є прикладним
та спрямованим на особистість. Його цінність полягає
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у синтезі релігійних ідеалів та загальнолюдських норм
моралі, які узгоджуються із визнаними філософськими
проблемами буття, існуванням людини та пошуку сенсу
її життя в соціумі і поза ним.
Звідси, антропологічні погляди І. Огієнка розкриваються у його релігійному історіософському дискурсі,
де ідея Бога самостверджується у духовному світогляді.
Співвідношення земного і духовного зустрічаємо
також у напрацюваннях С. Ярмуся. Діаспорний філософ
вбачав у людині знайти Бога, оскільки пізнання
людини про земне життя обмежується лише науковими
знаннями, які далеко не є вичерпними. Людина здатна
побачити прояви життя, але не завжди здатна їх
збагнути. Незбагненними лишаються тайни буття,
краси, любові тощо. В свою чергу, сенс та цінність
життя полягає у розкритті таїн, бо вони здатні збагатити
духовну сферу людини. Проте, зв’язок людини і Бога
не є одностороннім. На думку С. Ярмуся, Бог постає як
найвище осмислення усього, яке не може існувати без
людини [10, с. 14].
Людина народжується вільною істотою, оскільки
якби було інакше, то вона б перетворилася на маріонетку
для вищих сил. Але у кожного є вибір, приймати Бога
чи відкинути його. Навіть відвернувшись від Творця,
людина не лишається без Божої любові, оскільки вона є
безкорисною, вільною. Тому шлях до Бога людина обирає
добровільно, звідси віра виступає ознакою релігійної
свідомості. Водночас будь–яка релігія жива тоді,
коли відбувається зустріч Божественного і людського
шукання. В цей момент людина усвідомлює наявність
вищих сил, які є джерелом усього сущого [10, с. 16].
Отже, без взаємодії земного та Божественного немає
сенсу в релігії, оскільки вона торкається душі людської,
що й відображає наявність абсолютного начала у кожній
людській істоті.
Як наслідок, С. Ярмусь зазначав існування людини у
трьох системах, серед яких:
– природна (виявляється у світі, в якому людина
живе);
– соціальна (охоплює суспільне середовище);
– духовно–релігійна (християнсько–православна)
[10, с. 19].
У всіх вищезгаданих системах людина знаходиться
у пошуках відношення до світу, до людей та до Бога.
Перебуваючи одночасно в різних сферах свого буття,
у людині знаходять відображення її природні та
духовні начала. Саме тому вчення С. Ярмуся зазирає в
антропологічну сутність буття, оскільки воно висвітлює
людську істоту із різних боків її самовираження. При
цьому не відбувається протиставлення трансцендентної
сутності людського духу та його уособлення в предметах
дійсності. Більше того, людина доповнює світ, а світ
шляхами Божественного провидіння доповнює людину.
Загалом, С. Ярмусь стверджує, що людина усіма
своїми душевними силами тяготить до Великого
Ідеалу добра, краси та спокою. Проте, на цьому шляху
можуть бути різні перешкоди, в тому числі й релігійний
скептицизм. Діаспорний мислитель твердить, що
релігійні сумніви та охолодження віри відбувалося
протягом багатьох років. Витоки зазначеного процесу
лежать у першій успішній боротьбі людини проти
авторитетів, в тому числі проти авторитету Церкви та
її влади. На думку С. Ярмуся, безбожжя, що бере свої
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корені від атеїзму, матеріалізму, байдужості та інших
факторів негативно впливає на розвиток самої людини,
а, отже, і на усе суспільство [11, с. 11–12]. Внаслідок
згубних впливів відбувається духовний занепад людини,
а, отже, і втрата сенсу життя, оскільки свобода від релігії
не означає свободу буття. Рятування в цьому випадку
філософ вбачає у постаті сучасного душпастиря, який
здатен адекватно реагувати на виклики сьогодення, що
полягають у виникненні модерних псевдорелігійних
течій. Тому священнослужитель має своїм прикладом
християнського життя навертати людину на правильні
істини. На його думку, поєднання інтелекту та віри
є запорукою успіху православного церковника у
протистоянні із хибними релігійними вченнями [11,
с. 15–16]. Знов–таки, зачатки антропологізму в цьому
контексті перебувають у душпастирі як провіднику
Божої волі. Проте, це не є даністю, воно вимагає зусиль
від церковнослужителя та від його пастви. А значить,
відбувається звернення до свідомості людини та її духу,
сили якого є безмежними.
Отже, антропологічний фактор у вченні С. Ярмуся
уособлював різні прояви людини, але особливо
акцентувалася увага на її внутрішніх переживаннях.
Це означало безпосереднє звернення до активної
свідомості, а, отже, до духовного людського начала.
Воно не було і не могло бути однозначним з огляду на
суб’єктивний світогляд кожної особистості. Проте,
потяг до божественного ідеалу, вираженого у категоріях
земного буття є характерним та універсальним для будь–
якої людини. Саме в цьому полягає цінність поглядів
діаспорного мислителя С. Ярмуся, який не обмежувався
одним конкретним напрямом філософського знання у
дослідженні трансцендентної природи людини.
У середовищі української діаспори висвітлення
антропологічної тематики зосереджувалося також в
площині етнопсихології. Наприклад Дмитро Чижевський стверджував, що пізнаваність національної
психології конкретно взятого народу є неможливою
без вивчення творчої спадщини його геніальних
представників. У цьому плані автор робить
порівняння із духовною сферою, де важливим є не
пересічне, а типове – притаманне для усієї спільноти.
Д. Чижевський намагається розкрити сутність
філософської діяльності українських митців і визнає
їх за представників українського духа. Особливе
місце тут посідає національна свідомість творця,
який створював свої образи в межах усталеної
культурної традиції [7, с. 16]. Діаспорний мислитель
стверджує про існування народного світогляду, який
можна описати як внутрішню притаманність окремих
рис світобачення. Отже, Д. Чижевський науковець
зазначає такі базові ознаки українського характеру, як:
емоційність, сентименталізм, чутливість та реалізм,
що проявляється в естетиці традиційного життя. Ці
характеристики підкріплюються також неспокоєм та
рухливістю, що виступають показниками психічної
структури. Звичайно ж не відкидається і загальне
релігійне забарвлення, притаманне українському
суспільству [1, с. 11–13].
Водночас М. Шлемкевич дотримувався точки зору,
що світогляд окремої людини характеризує те, що вона
вважає основною силою, рушійною силою духу та
життя. Тут постає питання про загострення боротьби
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між раціональним та ірраціональним. Так, критичний
розум спирається на наукові знання, в той час як
мистецтво виражає людські почування. Своє важливе
місце знаходить і релігія, яка виражається потягом до
вічного [9, с. 22]. Насправді, комплексне поєднання
усіх вищезгаданих сфер світовідчуття людини виводить
її на шлях істини. Так, М. Шлемкевич аналізує різні
історичні епохи, а також творчість видатних українських
мислителів І. Франка і Т. Шевченка, внаслідок чого
доходить висновку щодо основ людського духа. Він
самовизначається на основі пізнання, де наука виступає
ядром. Щодо релігії та мистецтва, то це своєрідний шлях
чуттєвих сил душі, серед яких зростає вага думки. У
вільній мислі відображається волелюбний дух, що по
добрій волі приймає свідомі людські переконання [9,
с. 23–24]. У категоріях добра, правди та краси, які були
піднесенні у творчості згаданих видатних українських
письменників, М. Шлемкевич шукав нову українську
людину. Ідея справедливості мала вести до морального
зміцнення українського суспільства та його соборності.
Чимала функція у цьому процесі відводилася внутрішнім
силам [3, с. 256]. Таким чином, діаспорний філософ
висвітлював людину крізь призму дуалізму її душі, яка
поєднувала у собі властивості розуму та духу. При цьому
справжня істина потребувала заглиблення людини у її
внутрішній світ засобом розкриття свого вільного духу,
що є силою життя.
Підсумовуючи творчі здобутки М. Шлемкевича
необхідно виокремити національне наповнення його
філософських поглядів: він не розглядав розвиток
філософії поза межами суспільства, у даному випадку
– українського. Більше того, індикатором світоглядних
позицій народу М. Шлемкевич визначав провідну
верству – еліту. Саме тому, проводячи паралелі
із українським національним піднесенням 1917
року філософ припускає, що на той час українські
інтелектуали перебували у стані стійких духовних
переконань. Наріжним каменем усіх поривів виступав
критичний, аналітичний розум. Ідея про ідеальне
суспільство, створене свідомою волею людей, закладала
право людини на індивідуальне самовизначення [8, с.
18–19]. М. Шлемкевич вірив, що рано чи пізно з’явиться
нова українська людина, нова громада духу, яка зрештою
створить передумови для реалізації української вдачі у
власній державі [4, с. 86]. В основі таких ідейних рухів
вкладено категорію свободи, як мету людського життя,
його повного самовираження.
Так чи інакше категорія буття наповнена людською
рефлексією, отже, антропологічна спрямованість
напрацювань філософів української діаспори є
багатовимірною. Вона шукає глибинних першооснов
того чи іншого явища. Наприклад, І. Мірчук співставляв
свої світоглядні позиції із баченням українського народу.
В цьому контексті антропологічні особливості дискурсу
діаспорного вченого розкриваються крізь призму
національного підґрунтя. Так, релігійність українського
народу І. Мірчук з його бажання і волі. Вчений доводив,
що свідомість, почування і воля знаходяться між собою у
взаємозалежності. Тому, коли один із вказаних чинників
починає домінувати, то видозмінюються й інші. Воля
у своїй більшій мірі керується почуттями людини, і
не завжди характеризується твердістю, витривалістю,
плановістю, а, отже, є хиткою та мінливою. Звідси,
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релігійність викарбовується в якості національно–
психічної характеристики, а значить – проявляється
крізь призму антропологічного бачення проблеми. Свого
прояву релігійність віднаходить у вірі, яка залишає
свій відбиток у людській свідомості і багато в чому
детермінує національні цінності окремого народу. На
думку І. Мірчука, український народ не є засліплений
вірою і не тримається зовнішніх ознак її проявів.
Навпаки, для українців характерне проникнення в
сутність віри, а тому боротьба за церковні ритуали для
них є другорядною [5, с. 240–241]. Як наслідок, для
українців характерною є пошана перед кожним особисто
відчутим релігійним тлумаченням, зацікавлення не
стільки формою, скільки змістом церковної догми –
так відбувається возвеличення чуттєвості над розумом,
що плавно перетікає у вираження індивідуального, яке
знаходить виявляється у духовній сфері.
Саме тому, антропологізм М. Шлемкевича спрямований на творення нової української людини, більш
модерної та збагаченої. Філософ прагне показати
зашореність та обмеженість світогляду пересічної
людини, що має спонукати її до самовдосконалення. Але
відхід від догм не може відбуватися без трансценденції
душі. Тут на поміч приходить релігійність, виражена
в українській культурі, а прагнення наблизитись до
божественного – є цілющим джерелом української душі.
Отже, антропологічний аспект широко розгортався
у релігійно–філософському дискурсі діаспорних
філософів. Колективними зусиллями вчених українського зарубіжжя було вироблено підходи до висвітлення
проблеми духовного світу людини, її персонального
самоутвердження у світі. На основі духовної спадщини
найкращих вітчизняних та європейських мислителів
у середовищі західної діаспори зростала ідея
української національної філософії, що базувалась на
людино–центричних засадах. Особливість релігійно–
філософського світогляду представників вітчизняної інтелігенції за кордоном полягала у синтезі
раціонального та трансцендентного підходів до
вивчення людської сутності. Якщо філософія діаспорних
мислителів заглиблювалася у пізнання особистості, то
релігія ставала індикатором аксіологічного потенціалу
людини, її персонального «Я» у всесвіті. Саме тому,
антропологічні погляди мислителів західної діаспори
були нерозривно поєднані із їх релігійно–філософським
дискурсом.
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Anthropological principles of foreign Ukrainianity
in its religious and philosophical views
In the article the features of scientific doctrine and determination of basic
anthropological principles light up in religiously–philosophical looks of the oversea
Ukrainian religie connoisseurs, such as: I. Ohienko, S. Jarmus, N. Shimkevich
and D. Chizhevsky. The anthropological orientation of scientific labours of the
Ukrainian philosophers, which shows up through a prism them the valued ideals.
To select theoretical and methodological basis of labours. On the basis of complex
approach some aspects are religiously–philosophical persuasions of the Ukrainian
thinkers directly to human nature, which is hidden in essence of spirit, heart and
mind. It is discovered that a creative inheritance of Western Ukrainian diaspora
philosopher is valuable for modern religion of science in Ukraine.
Keywords: antropologizm, religiously–philosophical discourse, human,
Western diaspore.
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Священные пространства
вайшнавизма в WWW
Концепты «сакральная география», «мифологическая география»,
«символическая география» становятся все более конгруэнтными контексту
современного общества. В ситуации глобальной миграции феномен
территориальности релятивизируется, мир как таковой приобретает
черты космического порядка. Понятия «религиозная/церковная география»,
«медийные репрезентации религиозного ландшафта», «география религий
в масс–медиа», «пространственная локализация религиозных верований
и практик» привлекаются при исследовании ареалов распространения
религии с присущим ей способом сакрализации природного и социального
пространства. Наша задача – освещение виртуальной сакральной географии
индуизма во Всемирной сети Интернет, методы исследования: историко–
компаративистский и виртуальной антропологии. В постмодернистскую
эпоху информационной глобализации, виртуализации, мультимедиатизации и
дигитализации становится очевидной значимость бренда, проекта, рекламы,
пиара в религиозной жизни.
Ключевые слова: виртуальная сакральная география религий, индуизм,
вайшнавизм, СМИ, Глобальная паутина.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Концепты «сакральная география», «мифологическая
география», «символическая география» становятся
все более конгруэнтными контексту современного
общества. В ситуации глобальной миграции феномен
территориальности релятивизируется, мир как таковой
приобретает черты космического порядка. Понятия
«религиозная / церковная география», «медийные
репрезентации религиозного ландшафта», «география
религий в масс–медиа», «пространственная локализация
религиозных верований и практик» привлекаются
при исследовании ареалов распространения религии
с присущим ей способом сакрализации природного и
социального пространства.
В целом, сакральная география включает в себя
конгломерат мест, ландшафтов, заповедников, храмов,
замков, дислокацию мест святости в целях паломничества.
Безусловно, деятельность неоиндуистских течений
освещается многими дружелюбными, нейтральными и
враждебными сайтами, но, к сожалению, из–за размеров
данной статьи мы не можем проанализировать их
влияние на восприятие этих направлений в дигитальном
пространстве. Необходимо иметь в виду и то, что
во многом восприятие неоиндуистских течений, к
примеру, МОСК, в Глобальной Паутине зависит и от
существования там индийских религий в целом. Наша
задача – освещение виртуальной сакральной географии
индуизма во Всемирной сети Интернет.
Если проанализировать то, как представлена
сакральная география в Интернете в целом, можно
констатировать, что она выражена пока не слишком
отчетливо: форумов, дискуссий по данной тематике явно
не достаточно, механизм обратной связи и рубрикаторы
зачастую не разработаны. В наши дни, как известно,
факт подобного отсутствия влияет на репрезентацию в
Глобальной Паутине религий / конфессий / деноминаций
и на эффективность их миссионерской деятельности.
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ностей лучшим образом организовать Интернет–
паломничества у неоиндусов в целом и вайшнавов в
частности налицо, хотя в других конфессиях (к примеру,
у католиков) разработанность онлайновой сферы
репрезентации собственного вероучения на порядки
выше. С другой стороны, онлайновое пространство,
особенно англоязычное, предоставляет гораздо больше
сведений и данных о вайшнавах по сравнению с
украиноязычным сегментами Сети.
Для осуществления виртуального путешествия
по индусским святыням может быть востребован
сетевой путеводитель, предлагаются: путеводители
«Lonely Planet» (lonelyplanet.com), «The Rough Guide»
(roughguides.com), «Naturalnirvana» (naturalnirvana.com),
раздел путешествий энциклопедии «WIKI» (wikitravel.
org), веб–сайт Министерства по туризму Индии, проект
«Templenet» (templenet.com), посвященный индийским
храмам, погодный сайт «Wunderground» (wunderground.
com), известная книга А. Бэшема «Чудо, которым была
Индия» [1], сайты Посольства РФ и Украины в Индии и
Индии в России в Украине и др.
Интерактивная карта путеводителя «Индия по–
русски» предлагается на данном сайте с подробным
описанием достопримечательностей, фото и транспортом
интересующего места (http://indonet.ru/indiya). На сайте
http://indonet.ru/category/karta–indii представлены карты
Индии и ее штатов. Данное комьюнити любителей
Индии функционирует в социальных сетях ВКонтакте,
Facebook, Twitter, Google+. В свою очередь, новости
Индонета распространяются через RSS, действует
форум «Все об Индии». Фоторепортаж об открытии
храма ИСККОН в Пуне с участием президента Индии
был размещен в социальных сетях (к примеру, Facebook
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.5831984750267
45.135609.100000097925463&type=1).
Виртуальные туры в 360–градусной виртуальной
реальности представлены на сайте http://indiavrtours.com/
hyderabad/index.html. Презентация «Индия», содержащая
сведения о географии, гидрологии, государственном
устройстве, населении, культуре страны, предлагается
на ресурсе http://mygeography.ru/presentations/India.
Сакральное пространство индуизма формируется, в
частности, благодаря функционированию веб–форумов
по тематике: «Джйотиш» (Ведическая Астрология),
«Трансцендентальная Медитация», «Varahamihira для
обучения Джйотиш», «Вегетарианство и Аюрведа» и т.п.
Осуществить путешествия по «местам силы» Индии
предлагается Российским фондом трансперсональной
психологии и Международного Института Ноосферных
исследований. В работах Евгения Файдыша священные
места Индии рассматриваются с точки зрения геософии
и геофилософии, дана классификация «мест силы»
и «карта мест силы», представлена «имперская
космография» и «новая картография мира» [2].
Святые места в индуизме – это, в первую
очередь, места проведения ведических церемоний:
агнихотра, хома, ягья, это древние ведические
технологии, коррекции планетарного влияния на
жизнь индивидуума, создающие устойчивую связь с
фундаментальными силами, или законами природы.
Благодаря особой структуре церемонии достигается
единство индивидуального сознания с окружающим
пространством и макрокосмосом.
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Сакральная география Индии может быть обозначена
понятием тиртха, что буквально означает «мост»; мост
между небом и землей. «Каши, Канчи, Майя, Айодхья,
Авантика, Матхура, Дваравати – вот семь мест, дающих
освобождение» – многие паломники страны знакомы с
этим старинным стихом. Среди основных святых мест
Индии выделяют места поклонения Вишну: Тирупати,
Харидвар, Бадринатх, Шрирангапатнам Шрирангам,
Аллахабад, Гуруваюр, Тривандрум, Муктинатх; Раме:
Айодхья, Рамешварам, Читракут, Панчавати; Кришне:
Матхура, Вриндаван, Пури, Дварака, Удупи, Майапур,
Курукшетра, Пандхапур.
Как было указано, исключительно богатая
традициями Индия предлагает осуществить Интернет–
паломничества с помощью 3D–визуализации, однако
в данном контексте важным представляется разграничение понятий «религиозное паломничество» и
«религиозный туризм». Можно отметить тот факт, что
к религиозному туризму существует менее приязненное
и менее терпимое отношение со стороны ряда
конфессий, в отличие от религиозного паломничества.
Дискуссионным является вопрос о том, что, апеллируя ко
всемирно признанным ценностям религиозной свободы,
религиозному туристу, в отличие от паломника, может
быть позволено нарушение некоторых табуированных
предписаний (запрет на алкоголь, табак, определенный
аскетизм в разных сферах и пр.).
Учитывая психологический феномен кризиса
идентификации у современного человека, может
возникнуть сложность определения, в какой именно
роли ему предпочтительнее посетить Индию:
религиозного путешественника и туриста либо
паломника и пилигрима. Тем не менее, при организации
путешествий, экскурсий и паломничеств, какая бы то
ни было нюансировка подобного характера в Интернете
практически не просматривается. При этом основатели,
директоры и президенты ашрамов могли бы иметь в виду,
что в мире наличествуют тысячи путешественников,
которые способны вложить свои средства в различные
проекты индуизма.
Наилучшим и наиболее оптимальным примером
представленности вайшнавизма в киберпространстве
является высокотехнологический сайт Храма Ведического Планетария (http://tovp.org/), с чрезвычайно
выразительной и информативной презентацией его
проекта на видеосервисе Youtube (http://www.youtube.
com/watch?v=zhs9bvGKZ6E&feature=youtu.be) и галереей видоклипов (http://tovp.org/ru/media–gallery/videos/).
Как известно, Майяпур Чандродая Мандир
– Храм Ведического Планетария, главный центр
МОСК – находится в Западной Бенгалии, в месте
рождения Чайтаньи Махапрабху, основоположника
гаудия–вайшнавской традиции индуизма. Основатель
ИСККОН Шрила Прабхупада хотел, чтобы этот самый
большой храм стал Ведическим Планетарием, или
«Храмом понимания». Предполагается, что этот Храм–
Планетарий бросит вызов современному объяснению
строения Вселенной, покажет научную основу Вед
и поможет противодействовать распространению
современного атеизма. В Храме будет Институт Ведической Космологии, который продолжит исследование
и обсуждение ведической концепции устройства
Вселенной.
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Таким образом, определенная проблематика изучения неоиндуизма в целом и вайшнавизма в особенности
в онлайновом пространстве очевидна, масштабное
изучение религиозного ландшафта как такового в
науке затруднено, в частности, из–за ограниченных
либо отсутствующих возможностей финансирования
проектов широкомасштабного геокартографирования
объектов сакрального значения. С одной стороны,
формируется сетевой конфессиональный ландшафт (к
примеру, индусский и вайшнавский), в пространстве
светских СМИ оформляется собственная медийная
география религий. С другой – различные религиозные организации и движения представлены в
медиапространстве неравномерно, варьирует их имидж,
частота и объем внимания изданий и каналов к разным
конфессиям и событиям религиозной жизни.
Святые места неоиндуизма и вайшнавизма в Интернете
становятся все более широко дислоцированными, хотя в
настоящее время качество сайтов и ресурсов оставляет
желать лучшего по причине скромной представленности
блогов,
форумов,
сопроводительных
сервисов,
экскурсионных возможностей, коррелятивных прайсов
соответствующей конфессиональной направленности.
Вследствие рассмотренного вопроса об ассиметричной языковой представленности информации о жизни индусов и вайшнавов возникает вопрос:
почему основная информация представлена на
хинди и английском, а не на украинском языке?
Ведь в постмодернистскую эпоху информационной
глобализации, виртуализации, мультимедиатизации
и дигитализации становится очевидной значимость
бренда, проекта, рекламы, пиара в религиозной жизни.
Из исследований концептуальной взаимосвязи понятий
«реклама – миссионерство – спонсорская деятельность»
можно высказать предположение, что для религиозных
организаций экономия на рекламе малоэффективна.
Впрочем, сама артикуляция данной проблематики –
конструирования сакрального атласа и репрезентации
неоиндуизма в Глобальной Паутине – представляется
целесообразной. Можно отметить, что ачарьи–
преданные могут осуществлять свое служение также
в киберпространстве, создавая и обновляя статусы
вайшнавизма в социальных сетях. В качестве образца
разрешения данной финансовой и кадровой проблемы
можно упомянуть представленность МОСК в США.
Поэтому, чтобы достичь достойной дислокации и
репрезентации в онлайновом пространстве, приверженцам и представителям неоиндуистских течений и
вайшнавизма можно пожелать таких же успехов.
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Священні простори вайшнавізму в WWW
Концепти «сакральна географія», «міфологічна географія», «символічна
географія» стають усе більш конгруентними контексту сучасного суспільства.
У ситуації глобальної міграції феномен територіальності релятивізується,
світ як такий набуває рис космічного порядку. Поняття «релігійна / церковна
географія», «медійні репрезентації релігійного ландшафту», «географія
релігій у мас–медіа», «просторова локалізація релігійних вірувань та
практик» залучаються при дослідженні ареалів поширення релігії з властивим
їй способом сакралізації природного і соціального простору. Наше завдання –
висвітлення віртуальної сакральної географії індуїзму у Всесвітній мережі
Інтернет, методи дослідження: історико–компаративістський і віртуальної
антропології. У постмодерністську епоху інформаційної глобалізації,
віртуалізації, мультимедіатізації та дигіталізації унаочнюється значущість
бренду, проекту, реклами, піару в релігійному житті.
Ключові слова: віртуальна сакральна географія релігій, індуїзм,
вайшнавізм, ЗМІ, Глобальне павутиння.
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Проблема страху і страху смерті
в індійській філософії XX століття
та в релігійно–філософському вченні буддизму
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Досліджується страх як важливий компонент людського існування.
Дається своєрідне визначення даного феномена. Розглянуто інтерпретацію
страху і страху смерті (як кардинального людського страху) буддизмом
та відомими індійськими мислителями XX століття – Д. Крішнамурті й
Ошо. Показано особливе відношення в індійському соціальному середовищі
до смерті. Вказано певні причини людського страху і специфіка способів
подолання (чи вгамування) страху і страху смерті в дискурсі індійської
філософії і релігійно–філософського вчення буддизму.
Ключові слова: страх, смерть, страх смерті, буддизм, Д. Крішнамурті, Ошо.
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Проблема страху була актуальною у філософській
думці у всі часи (починаючи з давніх віків і до наших
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днів). Змінювались епохи і люди, змінювався й страх. На
місце «старим» страхам, які люди так і не змогли подолати
приходили все нові й нові страхи, породжені політичними,
економічними, техногенними, соціокультурними процесами, війнами, бідністю, хворобами тощо. Про страх
дослідники говорять, як про емоцію, стан, відчуття,
почуття, афект тощо. Ми вважаємо, що страх – це стан,
який виражає невпевненість у пошуках надійності, що
зумовлений дійсною чи уявною загрозою біологічному
чи соціальному існуванню і благополуччю людини,
забезпечуючи при цьому, на певний час, самозбереження
індивіда [1, с. 96]. Означена нами проблема часто була
у фокусі уваги багатьох мислителів Заходу і Сходу.
Серед них виділимо А. Гагаріна, М. Гайдеггера,
А. Камю, Д. Крішнамурті, О. Логінову, Ошо, О. Ранка,
Ж.–П. Сартра, П. Тілліха, К. Юнга, К. Хорні, З. Фрейда,
Е. Фромма, Шрі Ауробіндо, І. Ялома, К. Ясперса.
Певну увагу страху приділяли й вітчизняні дослідники
– І. Бичко, Є. Головаха, Р. Горохова, С. Логвінов,
Т. Лютий, Н. Паніна, О. Туренко, Н. Хамітов та ін. Але
важливо зазначити, що феномен страху у філософському
ракурсі є ще недостатньо вивченим. Метою цієї статті
є інтерпретація теми страху з акцентом на особливому
його різновиді – страху смерті буддизмом і відомими
індійськими філософами XX століття Д. Крішнамурті та
Ошо (Бхагаван Шрі Раджніш).
В першій світовій релігії, яка з’явилася в VI ст. до н.е.
в Індії, – буддизмі, екзистенціал страху займає вагоме
місце. В одній зі своїх статей [2, с. 90–93] ми відзначали,
що згідно з буддистською легендою, засновник
буддизму, син царя Суддходани – Сіддхартха Гаутама
(що тривалий час прожив у ізоляції, яку створив йому
батько відразу ж, коли він народився, щоб царевич жив у
радощах і достатку та не став у майбутньому релігійним
реформатором, а успадкував від нього царство) одного
разу побачив чотири знамення (у вигляді 4–х ликів
людей – аскета, хворого, старика, померлого) і збагнув,
що реальне життя є не таким безтурботним і радісним,
яким воно було в його особистому досвіді. Царевич
вирішує покинути палаци, свою дружину Яшодхару
і сина Рахулу (який щойно народився), та піти у світ
щоб дізнатися яким все–таки є справжнє життя. Для
того щоб зробити якісь аргументовані висновки про
життя необхідно реально бути в ньому (а не в ізоляції),
багато чого побачити і пережити. Сіддхартха переймався
страхом. Як і всі люди, він боявся хвороб, старості і
смерті. Щоб розпочати шлях у реальне життя, йому міг
би перешкодити страх побачити новонародженого сина.
Цей страх мав реальне підгруннтя, адже у людини часто
не вистачає рішучості покинути дім і відмовитися від
того, що вона дуже любить (це передусім стосується
власних дітей). Сіддхартха силою власної волі вирішив
проблему, що виникла в нього. Кардинальна мета,
яку поставив для себе Гаутама буде важливішою за
все і він відмовиться побачити свого первістка. В
новонароджуваному віровченні можна чітко побачити
ще й маніпуляцію страхом. Це проявилося у прагненні
нечистої сили буддизму – демона Мари або звабити
насолодами або ж налякати Сіддхартху Гаутаму, щоб
він все–таки відмовився від свого задуму. «Зваблюючи
праведника, Мара приймав різні лики, у тому числі
прикидався прекрасною жінкою» [3, с. 13]. Але плани
підступного Мари, згідно з легендою, так і не здійснилися.
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Через короткий проміжок часу по тому, Сідхартха став
Буддою, тобто просвітленим, пробудженим знаннями.
Будда проголосить свої «чотири благородні істини»,
які будуть покликані звільняти людей від страждань та
страхів і приводити їх до нірвани.
Головне, згідно з буддизмом, позбавитися від
причин, умов і наслідків страху, що є важливою
передумовою для його успішного подолання. При цьому
індивід мусить усунути зайві емоції, тобто заспокоїтись,
позбутися повсякденних моделей поведінки, подолати
обумовлені тенденції і дії (тобто карму – сукупність
скоєних людиною вчинків і їх наслідків, яка визначає
долю і нове перевтілення). Релігійно–філософське
вчення буддизму наголошує, що зрозумівши страх,
індивід перетворює (трансформує) його з негативного
елемента в позитивний і страх тоді стає помічником
людини. Позаяк у людській свідомості він з’являється
через незнання та нерозуміння.
На думку Д. Крішнамурті (1895–1986) страх може
існувати тільки відносно до чогось; він не може існувати
сам по собі. Філософ підкреслює, що абстрактного
страху не існує. Абстрактний страх є лише словом.
Є страх перед відомим чи невідомим, перед тим, що
людина зробила, або що може зробити; страх перед
минулим чи майбутнім. Відношення між тим, чим
людина є, і тим, чим вона бажає бути, породжує страх.
Д. Крішнамурті вважає, що страх створює розум; і коли
він цей страх аналізує, щоб пояснити його причину і
позбавитися від страху, він лише ще більше себе ізолює
і цим збільшує страх. Коли людина здійснює аналіз,
стаючи проти сум’яття, вона збільшує силу опору; а
опір сум’яттю лише посилює страх перед ним, який
перешкоджає свободі [4].
Інший індійський мислитель – Ошо (1931–1990)
мовить про страх, як невід’ємний атрибут людського
буття. Він стверджує, що «по–справжньому жива
людина завжди відчуває себе у небезпеці. Яка у неї може
бути безпека? Життя – не механічний процес, і воно не
може бути безпечним. Це непередбачувана таємниця.
Ніхто не знає, що трапиться в наступну мить» [5, c. 7].
І тут Ошо повідомляє про надзвичайно важливу для
людини вольову якість – хоробрість. Хоробрість, на його
думку, «незаперечно пов’язана з людиною та її життям, а
в людському житті вагоме місце займає страх, тому вона
(хоробрість – прим. М. М.) означає іти в життя наперекір
усім страхам» [5, c. 12].
Виділимо надзвичайно важливий кардинальний
страх у житті кожної людини – страх смерті і відзначимо,
що смерть у культурі Індії розглядається не як абсолютне
завершення існування, вона не ототожнюється з повним
зникненням індивіда. Ошо говорить: «Навіть невелика
хвороба нас лякає, і ми втрачаємо свідомість – що тоді
говорити про жахливу думку про смерть? Сама ідея
смерті вбиває нас! Ми втрачаємо свідомість, і у цьому
несвідомому стані трапляється смерть. Таким чином,
коли я називаю смерть ілюзією, я не маю на увазі
ілюзію, яка проходить з тілом чи з душею. Я називаю
її соціальною ілюзією – яку ми культивуємо у кожній
людині з дитинства. Ми насаджуємо кожній дитині ідею:
«Ти помреш, і смерть проходить так–то і так–то». І до
того часу, коли дитина виростає, вона дізнається про
всі симптоми смерті, і коли ці симптоми виявляються
причетними до неї, вона просто закриває очі і втрачає

219

Випуск 129

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

свідомість. Вона попадає під гіпноз» [6, с. 34–35]. Проти
такого підходу виступає Ошо і на противагу йому робить
акценти на новій техніці активної медитації. Вона
ґрунтується на тому, що в стан смерті людині потрібно
увійти свідомо. «В Тибеті ця техніка відома як Бардо.
Таким же чином як людину соціально «гіпнотизують»
в той момент, коли вона помирає, в Бардо вмираючому
роблять антигіпнотичне навіювання. В Бардо люди
збираються навколо вмираючого і сільський священик
чи монах говорить: – Ти не помираєш, тому що ніхто
ніколи не вмирав. Ти підеш розслабленим і у повній
свідомості... Людина закриває очі, і їй описують весь
процес: як її життєва енергія покидає ноги, руки, і тепер
вона не може говорити, і т.і. – і все–рівно, говорять цій
людині, що вона сама все ще є, вона залишається... В
той день, коли у цьому світі пануватиме більш здорове
відношення до смерті, Бардо стане не потрібним. Але ми
– дуже нездорові люди; ми живемо під владою ілюзії, й
із–за цієї ілюзії залишається важливою протиотрута...»
[6, с. 35].
Згідно за Ошо, жоден індивід свідомо не може
померти, тому що весь час продовжує усвідомлювати,
що в ньому помирає щось, але не він сам. «Людина
продовжує спостерігати це відділення і в кінці кінців
бачить, що її тіло лежить з боку від неї, на відстані.
Тоді смерть, наголошує мислитель, виявляється просто
відділянням; вона рівнозначна розриву зв’язку» [6, с.
37]. Смерть, вважає Ошо, може роз’єднувати тіло та
свідомість і називати оттаке роз’єднання смертю нема
сенсу, – це просто послаблення, руйнація зв’язку. Таким
чином, стверджує мислитель, «той, хто помирає, дійсно
ніколи не помирає, тому для нього питання смерті ніколи
не виникає. Він навіть не називає смерть ілюзією. Він
навіть не говорить, хто помирає, а хто ні. Він просто
каже, що те, що ми до вчорашнього дня називали життям,
було просто асоціативним рядом. Цей асоціативний ряд
повинен бути зруйнованим. Тепер розпочалося нове
життя, яке не входить у попередній асоціативний ряд»
[6, с. 37–38].
Відносно багатьох феноменів людського буття в
культурах Заходу і Сходу є свої специфічні підходи.
Це стосується і проблеми смерті також. На думку Ошо,
«не виправдано табуйованим на Заході є саме слово
«смерть». Якщо там хтось говорить про смерть то його
будуть вважати не зовсім нормальною людиною. Зате
сексу в західній культурі надається повна свобода. На
Сході ж – все навпаки – секс табуйований, а про смерть
говорять дуже багато і вільно» [6, с. 41]. Долаючи
однобокість Заходу і Сходу, Ошо говорить. що «секс
і смерть існують разом, вони взаємопов’язані. Це,
фактично, не дві речі, але одна й та ж сама енергія у
двох станах: активному і неактивному, інь і ян» [6, с.
41]. Тут, на нашу думку, помітний вплив на індійського
мислителя зробила психоаналітична антропологія
З. Фрейда і його послідовників. «Як жити?» – задає
питання Ошо, і відповідає – «так, щоб не лише життя
ставало кульмінацією блаженства, але щоб і смерть
досягала високої точки, тому що смерть – кульмінація
життя» [6, с. 42]. Досить цікавим і специфічним є підхід
цього філософа до того, чого ж в дійсності боїться
людина: смерті чи життя. Його відповідь для багатьох
представників європейської культури є дещо незвичною,
парадоксальною і навіть шокуючою. Він вважає, що
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ніхто в дійсності не боїться смерті. І це тому що саме
б життя стало неможливим. «Природа не хоче щоб ти
відчував страх смерті, по тій простій причині, що якщо
страх смерті стане приголомшливим, ти не зможеш
жити. Життя можна прожити, тільки якщо так чи інакше
ти будеш продовжувати вірити, що будеш залишатися
тут вічно <...> Люди бояться раку, люди бояться СНІДУ,
люди бояться осліпнути, люди бояться стати каліками;
люди бояться різних речей, які можуть трапитися в
старості; вони бояться старості. Ніхто не боїться смерті.
Смерть чиста – чому людина повинна боятися смерті?»
[6, с. 114].
Індійський мислитель вважає, що люди бояться
зовсім не смерті, а життя, бо саме життя є одвічною
проблемою, яку потрібно вирішувати. Життя
багатовимірне, складне і тому людина постійно
знаходиться в тривожному стані. Люди, згідно за Ошо,
намагаються жити надзвичайно обмежено. На його
думку, люди «обмежують себе певними «огорожами» і
там за ними висаджують «прекрасні англійські сади, де
все симетрично, доглянуто. Але у справжньому житті
так бути не може, в ньому немає місця «огорожам» і
«англійським садам». Життя може бути лише «диким
– диким в любові, диким у пісні, диким у танці». А це
створює страх. Тому люди й бояться життя» [6, с. 115].
Для підтвердження правоти своїх ідей Ошо створював
у США, Японії, Індії та деяких європейських країнах
поселення (комуни). Він наголошував: «Я не прийшов
учити вас, я прийшов розбудити вас» [7]. При цьому
звертався до всіх і до кожного: «Відкинь страх життя...
Тому що ти можеш або боятися, або жити; це у твоїх
руках. Чого тобі боятися? Ти нічого не можеш втратити.
Ти можеш виграти все. Відкинь всі страхи і стрибни
тотально в життя. Тоді одного разу смерть прийде як
бажаний гість, не ворог, і ти будеш насолоджуватись
смертю більш, ніж насолоджувався життям, тому що і в
смерті є свої принади» [6, с. 115–116].
На думку Д. Крішнамурті, смерть не є чимось
постороннім і відокремленим від життя. Вона безпосередня, невідворотна, остаточна, істинна. Ізольованість
чи відчуження – це феномени, які з’являються у людей
що спостерігали смерть а точніше, ритуали пов’язані
зі смертю виникають завдячуючи розуму. Смерть
– невідворотний факт. Вона нам настільки близька
як і життя [8, с. 7]. Д. Крішнамурті пов’язує страх з
невідомим. Він зауважує, що «людина розмірковує чи
думає з приводу невідомого і може відчувати перед ним
страх; але думка не може зрозуміти його, так як вона є
результат відомого, результат досвіду. А оскільки думка
не може пізнати невідоме, вона його боїться. Страх
залишається до того часу, доки думка намагається
пережити невідоме, зрозуміти його. Людина яка живе
на землі хоче знати, що таке смерть, але чи знає вона,
що таке життя. Життя вона знає, як конфлікт, сум’яття,
антагонізм, скороминучі радощі і страждання. Невже
це життя? Невже боротьба і скорбота – це життя? Ось
у такому стані, який ви називаєте життям, ви хочете
пережити те, що не знаходиться у полі зору вашої
свідомості... Смерть – це не те, що протилежне життю.
Смерть є невідоме» [9, с. 42]. Індійський філософ вважає,
що той хто пізнає, потребує, прагне невідомого; але так
як той, що пізнає не може «увійти» в стан переживання,
ним оволодіває страх. Так чого ж в дійсності боїться
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людина? Д. Крішнамурті намагається переконати, що ми
боїмося зовсім не того, що невідоме, – в даному випадку
смерті, – а ми боїмося втратити відоме, так як це може
спричинити страждання чи лишити нас радості і почуття
задоволення. Людина чіпляється за відоме, за досвід,
тому й боїться того, чим може виявитися майбутнє. Ми
боїмося не лише того, що може бути в майбутньому, але
й того, що може бути в теперішньому – знати самих себе,
які ми є [9, с. 42].
Д. Крішнамурті запевняє, що людина хоче знайти
раціональне пояснення смерті, шукає впевненості, і
особливо від тих, хто на їхню думку компетентний у
цьому питанні. Якщо такої впевненості не одержано,
то тоді з’являються вірування і теорії. Таким чином,
віра сама глибока чи сама поміркована стає необхідною.
Страх смерті приходить тоді, коли індивід втікає від
факту, від того, що є. Яку б втіху не давала віра, вона
має у собі зерно страху [10]. Погляди Д. Крішнамурті
на проблему смерті і страху смерті входили в його
концепцію свободи людини, яка лише одна суттєво
турбувала мислителя. Він прагнув «звільнити людей від
страху і залежності, від численних турбот і проблем, від
будь–яких догм і упереджених думок...» [11, с. 621].
Аналізуючи буддистське релігійно–філософське
вчення слід зауважити, що кардинального страху – страху
смерті в ньому нібито й не існує. Люди все життя повинні
готуватися до смерті, де її (смерть) часто сприймають як
позбавлення від страждань і навіть прагнуть померти.
Далай–лама Тибету Тенцзін Г’ятцо неодноразово
говорив, що жодна людина не може уникнути смерті
і з цього приводу не потрібно турбуватись. «Для мене
смерть схожа на заміну старого одягу, який порветься і
зноситься: це смерть оболонка моєї душі, але не кінець
сам по собі» [12, с. 2].
Як же подолати або бодай приборкати страх?
Для подолання страху в буддизмі застосовують
практику медитації. Щоб спастись, ця релігія пропонує
своїм адептам позбавлення від світу зла, визволення,
нірвану, отримання спокою. Адже життя – це страждання,
куди обов’язково входить і страх [13, с. 234].
Філософські вчення Сходу і передусім Індії,
запевняють, що страху протистоїть внутрішній спокій
індивіда, який може врятувати від усяких страхів і
тривог. Життя без страху, без боязні за себе та інших
– це благодать. Але не дивлячись на таке життя, дуже
складно позбутися страху. Відомий індійський філософ
XX ст. Шрі Ауробіндо навіть вважав, що страх живе у
людині на клітинному рівні. Цей страх – страх життя.
«Для визволення від страху потрібна постійна робота
над собою, заспокоєння усіх видів розуму, які існують
у нас, – від ментальної сфери до клітинного рівня»
[14, с. 160–161]. Для вгамування і зникнення страху
Д. Крішнамурті й Ошо також пропонують медитативну
методику Зі страхом потрібно ідентифікуватися, стати
його частиною, злитися і відчути його повністю. В
результаті такої процедури емоційна напруга незабаром
спаде, страх істотно ослабне або зникне взагалі.
Д. Крішнамурті подає свою методику подолання страху.
На думку цього філософа, існує спосіб спостерігати
себе, в якому нема страху, нема небезпеки – дивитися без
самоосуду, без самовиправдання, без інтерпретації чи
оцінки. Людині потрібно навчитися володіти мистецтвом
такого спостереження, коли суб’єкт спостереження
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являє собою всю цілісність переживань, пов’язаних зі
страхом [15]. І тільки тоді, стверджує мислитель, «коли
ви бачите, що ви є частина страху, не існуєте окремо від
нього, бачите, що ви є страх, коли ви нічого не можете
з ним зробити, тоді страх повністю припиняється» [15].
Підсумовуючи вищесказане зробимо наступні
висновки:
1. Страх є важливим компонентом людського буття
і може суттєво впливати на світогляд і життєдіяльність
людей, тому дана тема була і є надзвичайно актуальною.
2. Згідно за буддизмом життя – це страждання, а
страх невід’ємний компонент життя. Він з’являється
у людській свідомості через незнання та нерозуміння.
«Чотири благородні істини» проголошені Буддою,
повинні допомогти зрозуміти життя, а разом з ним і страх
та перетворити його з негативного елемента людського
буття в позитивний.
3. Індійський мислитель XX ст. Д. Крішнамурті
переконаний, що страх завжди конкретний і його
створює розум людини. Ошо (Бхагаван Шрі Раджніш)
визнає страх невід’ємною складовою життя.
4. Філософія і культура Індії зорієнтована на принцип
буття і тому має своєрідне відношення до смерті і страху
смерті. Смерть – не абсолютне завершення існування,
вона не тотожна повному зникненню індивіда. Ошо
вважає, що смерть – це послаблення, руйнація зв’язку,
тобто вона просто роз’єднує тіло і свідомість. Люди
по справжньому бояться не смерті, а життя, адже воно
складне і багатовимірне. Для Д. Крішнамурті смерть
така ж необхідність як і життя, але вона пов’язана
з невідомим. Індивід боїться не стільки невідомого
майбутнього, а швидше за все втратити відоме, яке є
результатом життєвого досвіду.
5. Для вгамування чи зникнення страху буддизм,
Ошо і Крішнамурті пропонують медитативну методику.
В основі якої – необхідність пізнання та розуміння
страху і тоді він або послаблюється, або зникне взагалі.
6. Означена тематика має сьогодні певні напрацювання, але вона вимагає подальшого філософського
аналізу і осмислення.
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The problem of fear and fear of death in the Indian philosophy
of the twentieth century and in the religious and philosophical
teachings of Buddhism
Fear is studied as an important component of human existence. An original
definition of this phenomenon is given. The interpretation of fear and fear of death
(as a cardinal human fear) by Buddhism and the well–known Indian thinkers of
the 20th century – Jiddu Krishnamurti and Osho – is considered. Distinct attitude
towards death in the Indian society is shown. Specific causes of human fear
and specificity of ways of overcoming (or quenching) fear and fear of death, in
the discourse of Indian philosophy and religious and philosophical teachings of
Buddhism, are indicated.
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Ранній п’ятидесятницький досвід:
реакція спорідних течій

Аналізуються основні особливості реакції християн історичних та
протестантських церков на виникнення п’ятидесятницького руху. Доведено,
що початкова негативна реакція змінилася з часом певною відкритістю
і навіть вибаченнями за початкову різку критику. Виявлено, що для
п’ятидесятників негативна критика була несподіваною, оскільки особливості
духовності п’ятидесятницва були укорінені у весліанському рухові святості.
В російському протестантському середовищі п’ятидесятницька духовність
мала своїх попередників в обличчі Івана Каргеля, який, однак, виступив з різкою
критикою руху. Полемічний запал баптистів спричинив до штучного занепаду
пневматології, наслідки чого не подолані до цього часу. Вплив духовності доби
постмодерну сприяє набуттю харизматичних рис усім протестантизмом,
оскільки культивується інтенсивний суб’єктивний містичний досвід,
робиться наголос на вербальному безпосередньому спілкуванні, заперечується
значення теоретичного і символічного богопізнання, схвалюється спонтанне
поклоніння Богові, підкреслюється необхідність дистанціювання особистості
та громади від світського життя, цінується досвід пророцтв від Бога.
Ключові слова: п’ятидесятницький рух, ідентичність, сучасна теологія,
місія, еклезіологія, духовність.

П’ятидесятницький рух розпочався в перші роки
ХХ ст. в Сполучених Штатах і за короткий час поширився
в багатьох країнах світу. Специфіка його богословських
поглядів, перш за все в сфері пневматології, обумовила
особливості його досвіду та способу проведення
богослужіння. На сьогодні п’ятидесятницький досвід
залишається маловивченим й сприймається більшістю
з точки зору їх особистої віри, а не богословських чи
природньо–наукових аргументів.
Метою статті є систематичний аналіз реакції зарубіжних та вітчизняних християн, перш за все – протестантів,
на появу та розвиток п’ятидесятницького руху.
На перших етапах свого розвитку п’ятидесятництво
сприймалося контроверсійно. На тлі кризи протестантських співтовариств початку ХХ ст., розчаруванні в
догматизмі та церковних авторитетах, протестанти
виявляли
інтерес
до
духовного
відродження
церков й зацікавлення в діях Духа Святого та Його
дарах. Чимало віруючих з великим ентузіазмом
приєдналася до п’ятидесятницького руху або прагнули
відтворити елементи п’ятидесятницьких зібрань з їх
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невимушеністю, безпосередністю та екзальтованістю.
Інша частина, здебільшого на чолі з церковним
керівництвом, сприйняла рух з настороженістю й
навіть різкою критикою. Поширення п’ятидесятництва
супроводжувалося негативними відгуками в світській та
конфесійній пресі, різкою полемікою в протестантському
співтоваристві, поділами й вигнанням хрещених Духом
Святим з громад.
В цілому, в першій половині ХХ ст. сприйняття
п’ятидесятництва спорідненими течіями трансформувалося від різкої критики до визнання, діалогу та
співробітництва. Метою даної статті є визначення
реакції представників євангельських течій на ранній
п’ятидесятницький досвід у світовому та вітчизняному
контексті.
Витоки п’ятидесятницького досвіду широкі і складні.
У. Холленвегер вважає, що цей досвід має корені в чорній
усній традиції, пієтистській практиці, протиставленні
існуючій церковній практиці та екуменічному досвіді [15,
p. 551–552]. Акцент на особисті духовні переживання,
що в ранньому п’ятидесятництві ставилися вище
церковних авторитетів та благоговійного порядку
богослужіння, вивільнив потужну емоційну складову
ранніх зібрань хрещених Святим Духом. Хорова голосна
молитва, гласолалія, екстатичні прояви, підняття рук,
рукоплескання характеризували служіння хрещених
Святим Духом. На вулиці Азуза в Лос–Анжелесі, де в
1906 р. почалося одне з перших пробуджень, емоційність
підсилювалася
культурним
афроамериканським
фактором. Втім екстатична егалітарна еклезіологія
очільника пробудження У. Cеймура приваблювала не
лише кольорове населення Каліфорнії, а й білі прошарки
суспільства. Ширша американська культура вважала
рух ексцентричним, навіть небезпечним. Про це добре
свідчать заголовки Лос–Анджелеських газет у квітні
1906 р.: «Нова секта фанатиків виривається на свободу»,
«Дика сцена вчора вночі на Азуза–стріт». Переважна
більшість газет ясно демонструвала антипатію до цього
руху: «Вночі їхні зібрання жахають сусідів молитовним
виттям, під час якого члени зібрання годинами
хитаються назад і вперед у дратівливій суміші молитви
та благання» [7, c. 571–572]. Журналістська критика
пробудження була зумовлена расовими та літургійними
забобонами. Провідна роль жінок у цьому відродженні
також виходила за межі тодішніх культурних норм і
викликала несхвальні відгуки.
Водночас не тільки й не стільки популярна
журналістика критикувала новий рух. Чимало негативних відгуків лунали від представників історичних
церков, ще більше від споріднених течій. Протягом
тривалого часу в історичних церквах формувалося
вчення про Святого Духа, а також накопився значний
досвід зваженого відношення до духовних проявів.
При цьому богословська спадщина була мало відома
простим людям, які створили власне передання більш
зрозуміле для них. Мова йде про різноманітні історії в
яких є місце для чудес, зцілень, пророчих снів та видінь,
які здебільшого сприймаються з повною довірою.
Протестанти, особливо пізніх відгалуджень, для яких
досвід історичних церков малознайомий, опинилися
в схожому становищі на початку ХХ ст. Різкий поступ
п’ятидесятництва застав їх зненацька: частина віруючих
з ентузіазмом прийняла нове вчення та практику, інші
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голослівно їх відкидали. Значна частина протестантських
лідерів знаходилася в розгубленості й неготовності
запропонувати альтернативне пневматологічне вчення.
Не всі особливості п’ятидесятницької практики
критикувалися в однаковій мірі представниками
протестантських груп. Так, молитва за зцілення фізично
хворих, яку часто виголошували хрещені Духом Святим,
була давно відома християнам. Більшість віруючих
визнавали можливість сучасних чудес й ознак, хоча
вважали їх наприкінці ХІХ ст. скоріше унікальними
явищами. Водночас найбільше критикувалося гласолалія, пророкування, голосна хорова молитва й духовний
егалітаризм ранніх п’ятидесятницьких груп.
Хоча гласолалія була знайома християнам перших
століть, противники п’ятидесятництва категорично
заперечували її зв’язок з вченням про хрещення Святим
Духом, а також масовість її застосування. Частина
ранніх п’ятидесятників на чолі з бувшим методистським
пастором Ч. Пархамом стверджувала, що ознакою
хрещення Духом Святим має бути надприродня
спроможність говоріння земними мовами (ксенолалія).
Здатність вільно проголошувати проповідь на мові,
яку віруючий не вивчав, розглядалася Пархамом як
місіонерський інструмент Церкви напередодні кінця
часів [11, c. 170]. Прибувши у листопаді 1906 р. в
Лос–Анджелес на запрошення свого учня У. Сеймура,
Ч. Пархам помітив на Азуза надмірну емоційність
зібрань та відсутність ксенолалічного наголосу. Він
критично оцінив цей духовний досвід: «Я побачив
прояви гіпнозу, злих духів, спіритизму та всякого роду
заговори, припадки, впадіння в транс… Багато в Лос–
Анджелесі співають, моляться чи говорять на інших
мовах, коли Дух дає їм дар слова, але тут є також і така
тарабарщина, яка абсолютно не є говорінням на мовах.
Дух Святий не побуджує робити нічого неприроднього
чи непристойного й будь–яка неприродня напруга тіла,
думок чи голосу не від Святого Духа, але від сили
чаклунства чи якоїсь іншої сили» [12, c. 86–87]. Тобто
Ч. Пархам залишаючись при думці, що п’ятидесятницька
практика є дією Духа Святого, вважав неприпустимими
окремі дії на Азуза й посварився з У. Сеймуром та втратив
статус одного з ключових засновників п’ятидесятництва.
Представники споріднених течій в США реагували
дуже різко проти нового руху та його практики. Такі
течії протестантизму як «радикальні євангелісти»
Руху святості та фундаменталісти з Християнського і
місіонерського альянсу оцінили п’ятидесятництво як
«чисте божевілля» і «новий фанатизм», прогнозуючи
йому недовговічну історію. Однак коли став очевидним
розмах нового руху, критики перейшли до звинувачень
у «флірті з дияволом» і сексуальній аморальності.
Противники п’ятидесятників вважали їх найбільш
«самоправедними і самодостатніми» людьми на землі,
хворими на духовну гордість. Наступним пунктом стало
звинувачення у тому, що п’ятидесятництво не тільки не
може претендувати на справжні фізичні зцілення, а й є
небезпечним для здоров’я.
Найбільша небезпека від п’ятидесятництва полягала
у тому, що «добрі чесні люди» перетворювалися на
«фанатиків з дикими очима, нестачею любові і назавжди
зруйнованою вірою» [14, c. 27]. Жодна громада, на думку
критиків, не була застрахованою від розколів і поділів,
принесених новим вченням.
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П’ятидесятники ж часто відповідали на ці
звинувачення настільки ж бадьоро, винахідливо,
нечесно, як і їхні критики. Однак, вони намагалися
показати надприродні досягнення свого руху – спасіння
грішників, зцілення хворих, відновлення сімей,
зростання моральності. На звинувачення у розколі,
п’ятидесятники відповідали, що навпаки, їх рух звів
разом представників різних християнських течій.
Ще більш радикальнішою виявилася опозиція
до п’ятидесятництва в континентальній Європі. Це
пояснюється перш за все відсутністю ревайвалістських
спалахів, які були характерні для англосаксонського
світу ХІХ ст. й підготували ґрунт для п’ятидесятницького
пробудження. Втім, навіть у раціоналістичному
контексті Німеччині початку ХХ ст., був значний
пневматологічний потяг. Про це свідчать заголовки
статей протестантської періодики: «Дух дихає де
хоче», «Новими мовами, дорогі брати», «Добре, пане
священнику, але є щось краще», «Біль Божа через
відсутність повного благословіння П’ятидесятниці»,
тощо [14, c. 29]. Провідниками ревайвалізму в Німеччині
стали євангелисти Р. Торрей та Е. Модерзон. Вони
приймали участь в багатолюдних зібраннях в Мюльхаймі,
Бланкенбурзі та ін. Втім невдовзі лідери німецького руху
пробудження, які своїми публікаціями, конференціями
та зібраннями підготували п’ятидесятництво, надали
негативні свідоцтва про хрещених Духом Святим, які
стали каталізатором формування євангельської опозиції
до п’ятидесятницьких практик в Європі.
15 вересня 1909 р. відомі протестантські служителі
Німеччини зібралися в Берліні, щоб визначити своє
відношення до п’ятидесятницького руху. На цій нараді
була прийнята Берлінська декларація [1], яка жорстко
засудила рух хрещених Духом Святим. На думку авторів
документу: «Так званий п’ятидесятницький рух походить
не згори, а знизу й має багато спільних зі спіритизмом
проявів. У ньому задіяні біси, які хитро керуються
сатаною… Так звані «обдаровані духом» згодом в
багатьох випадках виявлялися одержимими». Описуючи
п’ятидесятницьке служіння, автори відмічали, що там
«мають місце страшні прояви: падіння, гримаси, трясіння,
крики, огидний голосний сміх і т.п. Спосіб передачі таких
пророцтв ріднить с повідомлення спіритичних медіумів.
У більшості випадків передавачами є жінки» [1].
У тексті декларації вказується, що розвитку руху
посприяло «небіблійне вчення про чисте серце».
Автори хоча й не згадують про веслеянський рух
святості, фактично критикують його основні положення
вважаючи перфекціоністські акценти передумовою для
аморальності та лжевчення. У декларації наскрізно
проступає теологічне протистояння між кальвіністично–
баптистським підходом до святості та духовних дарувань
та веслеянсько–п’ятидесятницьким.
Завершують автори декларації пересторогою для усіх
протестантів: «Ми не очікуємо нової П’ятидесятниці.
Ми очікуємо грядучого Господа. Цим ми просимо усіх
наших братів та сестер ради Господа та Його справи,
яку сатана бажає зіпсувати: остерігайтеся цього руху!
А ті з вас, хто вже потрапив під владу цього духа,
хай відречуться й попрохають Бога про прощення та
звільнення» [1].
Декларацію підписало 56 лідерів євангельсько–
баптистського руху, серед них і М. Корф – один із
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засновників євангельського руху в Санкт–Петербурзі,
висланий за свою діяльність з Російської імперії в 1884 р.
В цілому Берлінська декларація може бути
розглянута як емоційна реакція на поширення п’ятидесятницького руху та поділ громад. У документі
відсутній богословський аналіз чи хоча б спроба
зваженої оцінки руху. Хоча ранні п’ятидесятницькі
практики характеризувалися надмірною емоційністю
та спонтанністю, твердження про «демонізованість»
хрещених Святим Духом необґрунтовані. Автори
відкидаючи п’ятидесятницький досвід й можливість
«нової п’ятидесятниці» не пропонують нічого взамін,
не викладають власної позиції стосовно духовних дарів.
Берлінську декларацію підтримали не всі очільники
євангельського співтовариства Німеччини. А саме, 38
т.зв. «нейтральних» служителів, через категоричність
документу, відмовилися його підписувати й не
приєдналися ні до п’ятидесятницького руху, ні до авторів
документу [14, c. 30].
У відповідь на декларацію, хрещені Святим Духом
у 1910 р. на конференції у Вандсбурзі, ухвалили
спеціальну заяву підписану 32 п’ятидесятницькими
лідерами. В заяві визнавалися помилки руху пов’язані з
надмірною екстатичністю зібрань, пихатістю віруючих
та схильністю до роз’єднання помісних громад. Автори
закликали уникати «приватизації» духовних дарів
стверджуючи, що «вирішальним перед Богом є не духовні
дари, а життя й ходіння в Дусі». При цьому Вандсбурзька
заява регулює пріоритети ранніх п’ятидесятників: «Ми
не повинні свій зір скеровувати на дари чи мудрість
вище написаного в Писанні, але головним для нас має
стати прославлення Христа, преображення в Його
образ, вміння смиренно слухати, істинне служіння Богу,
спасіння людських душ, підготовка до пришестя Христа»
[13, c. 108]. Наприкінці документу автори кличуть не
нав’язувати духовні дарування, не використовувати їх
як засіб піднесення над іншими й бути відкритими до
критики.
Зважена тональність Вандсбургської заяви вплинула
на сприйняття хрещених Святим Духом у Європі.
Хоча Євангельський Альянс Німеччини у стосунках
з п’ятидесятниками послуговувався здебільшого
риторикою Берлінської декларації, більшість представників євангельського руху в інших країнах
уникала крайніх оцінок. На це вплинуло й своєрідне
«облагородження» п’ятидесятницьких зібрань в дусі
Вандсбургської заяви. Так, в Німеччині найстаріша
група п’ятидесятників – Мюльхаймська асоціація
(Християнське об’єднання громад Мюльхайм в Рурській
області) намагалася поєднати п’ятидесятницький
досвід з можливістю залишитися у своїх традиційних
деномінаціях і не вчити про інші мови, як зовнішню
ознаку хрещення Святим Духом. Таку лінію проводив
критикований в Берлінській декларації бувший
лютеранський пастор Йонатан Пауль, один з ключових
лідерів хрещених Святим Духом. Євангельський
Альянс Німеччини приніс свої вибачення за Берлінську
декларацію лише в 1996 р.
У 1920–30–х рр. критика п’ятидесятницької
практики й руху загалом спадає як в США так і в
Європі. Це було пов’язано з певними трансформаціями
самих зібрань хрещених Духом Святим на яких більше
наголошувалося на місіонерському спрямуванні духовЗбірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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ного досвіду та обмеженні екзальтованості. Крім
цього, активність п’ятидесятницьких громад, їх успіх
в місіонерській діяльності та кількісне зростання
спонукали інші євангельські деномінації переглянути
власне ставлення до п’ятидесятників. Етап критики та
невизнання руху поступово змінився терпимістю та
встановленням перших контактів, а згодом ближче до
середина ХХ ст. й початком співпраці.
Поширення досвіду хрещення Святим Духом з
ознакою інших мов у вітчизняному контексті також
зустріло потужний спротив представників споріднених
течій євангельських християн та баптистів. Якщо рух
Євангельських християн в Дусі Апостольськім, не мав
значного поширення через унітарний ухил у віровченні,
то проповідь І. Воронаєва, засновника Союзу християн
євангельської віри (ХЄВ), починаючи з 1921 р. мала
значний успіх. І. Воронаєв, у минулому – баптист, який
перебуваючи в США прийняв п’ятидесятницьке вчення
та досвід. Його послідовники на вітчизняних теренах
були здебільшого вихідцями з громад євангельських
християн та баптистів. Яскраві проповіді, незвичайна
практика «моління на мовах» викликала масовий
ажіотаж та розколи в середовищі віруючих. Вже в
листопаді 1921 р. була утворена перша громада ХЄВ в
Одесі, а в 1926 р. виник Всеукраїнський Союз ХЄВ.
У православних віруючих досвід говоріння мовами
та деякі інші п’ятидесятницькі практики асоціювалися
з досвідом хлистів та духоборів. Водночас сама
негативна реакція на поширення п’ятидесятництва у
вітчизняному контексті була не від історичних церков чи
радянської атеїстичної пропаганди1, а від євангельських
християн та баптистів. Вони терпіли великі втрати через
масовий перехід прихожан в євангельські громади. У
1925 р. в журналі «Баптист» було опубліковано статтю
С. Бєлоусова «Трясунство» [2], де п’ятидесятницький
досвід порівнювався з практикою хлистовської секти.
В журналі «Баптист України» у 1926 р. з’являється
розгорнутий матеріал «Дар Святого Духа» [3], в
якому досить детально аналізується п’ятидесятницьке
вчення та практика. На переконання авторів, молитися
про злиття Духа Святого сьогодні немає сенсу, бо це
прохання було доречним для часу першоапостольської
церкви. При цьому «…чудеса й ознаки є характерними
ознаками епохи заснування церкви,…але як тільки Божі
цілі досягнуті, чудеса, ознаки й дари припиняються».
Звідси, у статті робиться висновок: «…все що прагнуть
відтворити т.зв. п’ятидесятники, по однодумному
судженню багатьох серйозних та досвідчених братів, які
ґрунтовно дослідили пророкування та інші дивні явища
цієї течії, не є від Бога. Не Дух Христовий породжує
ці явища, тому ми вважаємо нашим обов’язком на
основі Слова Божого та досвіду, самим рішучим чином
відділитися від цих нетверезих та мрійливих вчень й
застерігаємо від них віруючих» [3, c. 8].
Одну з реакцій на поширення п’ятидесятницького
досвіду знаходимо у відомого євангельського богослова
початку ХХ ст. І. Каргеля [8]. В «доп’ятидесятницьку»
1
Радянська антирелігійна пропаганда 1920–х рр.
використовувала проти п’ятидесятників в основному ті
ж звинувачення, що і проти інших протестантських течій
(поширення «релігійного дурману», висування на керівні посади
представників «чужих класів», «зв’язок з американськими
контрреволюційними центрами»).
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епоху його публікації про Духа Святого стали
каталізатором початку п’ятидесятництва. Як пише
М. Каретнікова: «Каргель – саме та людина, яка й
повинна була писати про п’ятидесятників, тому що в
християнських колах і в нашій країні, і за кордоном, його
вважали п’ятидесятником, у нього було багато спільного
з ними, а саме – підвищена духовна активність» [5, c.
5]. В 1920–ті рр. І. Каргель написав роботу «Злиття
Духа Святого й п’ятидесятницький рух». Вважаючи
п’ятидесятництво духовною оманою, І. Каргель визнає
уразливість євангельських християн і баптистів в тому,
що вони не мають ясного вчення про Духа Святого й
непослідовні в духовній практиці християнського життя:
«Саме недолік повноти Духа Святого робить можливим
в наш час таке сумне плотське життя, та, з іншого боку,
те, що зараз бігають за тими, хто обіцяє Духа Святого і
чого всім справді бракує» [4, c. 43]. На думку І. Каргеля,
п’ятидесятницькі молитви й богослужіння часто
мають непристойну форму: «Ті дикі прийоми, які ми
бачимо у п’ятидесятників та які вони приписують Духу
Святому – просто огидні» [Там само]. Автор вважає, що
п’ятидесятницький рух з самого початку був націлений
не на благовістя, а на тих, хто не був стверджений в істині
в існуючих церквах. Тому для усіх християн критерієм
оцінки духовних рухів має стати Писання, а справжня
дія Святого Духа не може руйнувати громади [6, c. 195].
Думка І. Каргеля була авторитетною для вітчизняного
євангельського співтовариства, але зупинити поширення
п’ятидесятницького
досвіду
євангельському
та
баптистському середовищі його позиція не могла.
Необхідно відмітити, що для впорядкування
духовних практик та ослаблення негативного резонансу
у споріднених течіях, І. Воронаєв запровадив два
види зібрань церкви: відкриті, де невіруючих кликали
до покаяння (що відбувалися здебільшого щонеділі
зранку), а також молитовні, призначені для членів
громади, де практикувалася гласолалія й пророкування.
На думку Т. Нікольської, І. Воронаєв перейняв
такий формат у відомих для нього європейських
та американських п’ятидесятників [9, c. 173], хоча
подібний розподіл зібрань на дві категорії (своєрідний
протестантський варіант літургії оглашенних і вірних)
був раніше характерний й для євангельських християн
та баптистів. Крім цього, для того щоб відмежуватися
від маргінальних екстатичних груп хрещених Святим
Духом, які не хотіли об’єднання з Союзом ХЄВ, Другий
Одеський обласний з’їзд християн євангельської віри
(1925 р.) прийняв спеціальну резолюцію про поведінку
на зібраннях: «Ми християни євангельської віри
маємо строго дотримуватися на молитовних зібраннях
належного порядку… Не повинні допускати на зібраннях
різкого крику та шуму, що може порушити громадську
тишину та спокій» [12, c. 87]. В подальшому І. Воронаєв
розробив для громад ХЄВ систему правил та постанов,
які зміцнювали дисципліну й обмежували самостійні дії.
У вступній статті першого номеру журналу «Євангеліст»
він писав: «Також будемо всіма силами допомагати
духовному зростанню наших громад та груп,… наводячи
в громадах належний порядок й навчаючи членів церкви
церковної дисципліни, передбаченої Словом Божим,
щоб в ній було все чинно та благопристойно» [10, с. 1].
Ці рішення керівництва впорядкували п’ятидесятницькі практики під час зібрань тим самим

225

частково нівелюючи критику хрещених Духом Святим
євангельськими християнами та баптистами. Наступна
епоха гонінь на довгий час позбавила євангельські течії
природнього розвитку обумовивши їх виживання в
підпіллі.
Отож, вітчизняні п’ятидесятники на ранньому етапі
своєї історії, так само як і їх закордонні одновірці,
були категорично не сприйнятті представниками
споріднених течій через теологічні відмінності, а ще
більше через специфічні прояви духовного досвіду.
Однак час «екстатичної ейфорії» в п’ятидесятницьких
колах тривав декілька років й невдовзі очільники груп
хрещених Святим Духом взялися до впорядкування
п’ятидесятницьких зібрань та облагородження духовних
практик. Останній факт сприяв зміні відношення
євангельського співтовариства до п’ятидесятницьких
церков. Хоча й нині п’ятидесятницькі зібрання мають
окремі специфічні прояви, однак вони здебільшого не
заважають налагодженню конструктивних стосунків
в євангельському середовищі як за кордоном, так і в
Україні.
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Early Pentecostal experience: the reaction of related currents
The article analyzes the main features of the reaction of Christians of the
historical and Protestant churches to the emergence of the Pentecostal movement.
It has been proved that the initial negative reaction with time changed with some
openness and even apology for the initial sharp criticism. It was found that for
Pentecostal, negative criticism was unexpected, since the peculiarities of the
spirituality of Pentecost were rooted in the Wesley’s movement of holiness. In the
Russian Protestant environment, Pentecostal spirituality had its predecessors in the
face of Ivan Kargel, who, however, made a sharp critique of the movement. Polemic
flames of the Baptists led to an artificial decline in pneumatology, the consequences
of which have not been overcome by this time. The influence of the spirituality of
the postmodern age contributes to the acquisition of charismatic features by all
Protestantism, since intensive subjective mystical experience is cultivated, emphasis
is placed on verbal direct communication, denied the significance of the theoretical
and symbolic knowledge of God, approving of spontaneous worship of God,
emphasizes the need to distancing the person and community from secular life,
valued experience of prophecy from God.
Keywords: Pentecostal movement, identity, modern theology, mission,
ecclesiology, spirituality.
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Баян ибн Саман и секты,
которым положило начало его учение
Наше исследование посвящено изучению взглядов Баяна ибн Самана
и некоторых его учеников. Актуальность изучаемой темы заключается в
том, что его ученики положили начало большому количеству сект и его
некоторые антропоморфистские воззрения легли в основу учения Ибн Таймии
и современного ваххабизма. К сожалению, в настоящее время имеется
довольно мало сведений, об учении Баяна ибн Самана. Но нам удалось найти
информацию, изучить и обобщить некоторые его взгляды. Ученик Баяна ибн
Самана Аль–Джаад ибн Дирхам, стал основателем секты джабритов, а его
ученик Джахм ибн Сафван основал секту джахмитов. Особенностью учения
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этих сект стал догмат об абсолютном предопределении всех происходящих
событий. Джахмиты, а за ними Ибн Таймия отрицали вечность рая и ада.
Джахмиты также отрицали возможность видения Бога. Противоположную
джабритам точку зрения занимали кадариты, которые полагали, что
человек наделен свободой воли и способностью самостоятельно творить
свои дела. Этой позиции придерживаются сторонники мутазилизма, а
за ними представители партии «Хизб ут–Тахрир». Признанной в исламе
является позиция ашаритов, которые говорят о понятии касб, приобретении
человеком его деяний. Цель статьи исследование взглядов Баяна ибн Самана
и некоторых его учеников в контексте их заимствования некоторыми
современными сектами.
Ключевые слова: Баян ибн Саман, секта, Аль–Джаад ибн Дирхам,
джабриты, Джахм ибн Сафван, джахмиты, Ибн Таймия, ислам.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Для нашего исследования особый интерес представляет учение группы баяния, которую основал Баян ибн
Саман. Это связано с тем, что ее религиозная доктрина,
легла в основу формирования антропоморфистской
идеологии Ибн Таймии, а затем М. ибн Абд аль–Ваххаба
и целого ряда сект. Кроме этого ученики Баяна ибн
Самана стали родоначальниками групп джахмитов,
джабритов, мутазилитов, некоторых шиитских сект и др.
Известно что, Баян ибн Саман, имел довольно
специфическое мировоззрение, был приверженцем
крайних взглядов и кроме антропоморфизма приписывал
божественность имаму Али.
О жизни Баяна ибн Самаана практически ничего
не известно. Сообщается, что он был учеником Талута,
сына сестры Лабида ибн аль–Асама, который был
колдуном и однажды наслал порчу на самого пророка
Мухаммада. Лабид ибн аль–Асам, в свою очередь, был
учеником йеменского иудея [1].
Известно, что он пропагандировал свои идеи
на территории Ирака, но сам подобно основателю
ваххабизма, был родом из Неджда и, принадлежал
к многочисленному роду бану тамим. Деятельность
Баяна ибн Самана начала разворачиваться, еще при
жизни саляфитов, то есть начало распространения
антропоморфистских взглядов относится к рубежу VII–
VIII вв.
Аш–Шахрастани в своей самой известной работе
«Книга о религиях и сектах» пишет, что приверженцы
Баяна ибн Самана (Байана ибн Симана ат–Тамими),
являются признавшими переход имамата к нему от
Абу Хашима. Он принадлежал к «крайним» (шиитам),
которые признавали божественность эмира верующих
Али. Он говорил: «В Али воплотилась божественная
частица и соединилась с его телом. Благодаря ей он знал
сокровенное, так как он сообщал о грядущих бедствиях,
и сообщение было верным. Благодаря ей, он сражался
с неверующими, и успех и победа [сопутствовали]
ему. Благодаря ей, он вырвал ворота Хайбара, сказав
об этом: «Клянусь Аллахом! Я вырвал ворота Хайбара
не физической силой, не вскормленным движением,
а божественной, небесной силой, освещенной светом
ее Господа». Небесная сила в его душе как светильник
в нише, а божественный свет как свет в светильнике».
Баян говорил, что Али, возможно, появляется иногда
согласно Слова Всевышнего: «Неужели они ждут
только, чтобы пришел к ним Аллах в сени облаков?...»
б – он истолковал как намек на Али: это он придет в сени
[облаков], гром – голос его, молния – улыбка его.
Потом Баян [стал] притязать на то, что божественная
частица перешла к нему в виде переселения души, и
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поэтому он имеет право быть имамом и халифом. Это
именно та частица, благодаря которой Адам имел право
на поклонение ангелов. Он утверждал, что его божество
имеет облик человека член за членом, часть за частью, и
говорил, что он весь погибнет, кроме лика его, согласно
словам Всевышнего: «Всякая вещь погибнет, кроме
лика его».
Вместе с этим постыдным срамом он написал
[письмо] Мухаммаду ибн Али ибн ал–Хусайну ал–Бакиру
и призвал его признать его власть. Он писал: «Покорись
– и ты спасешься, ты поднимешься по лестнице [к небу].
Ведь ты не знаешь, где Аллах поместит пророчество».
Но аль–Бакир приказал гонцу съесть свиток, который он
принес. Тот съел его и тотчас умер. Имя того гонца Умар
ибн Аби Афиф. Между тем вокруг Байана ибн Симана
уже объединилась группа людей, последовавших за
ним и исповедовавших его учение. Тогда Халид ибн
Абдаллах ал–Касри убил его за это. Говорят, он сжег его
в огне вместе с куфийцем, известным, как ал–Маруф
ибн Саид [2]. В исламской энциклопедии его также
называют шиитским лидером из Куфы [3] и относят к
гулатам (группы крайних шиитов) [4].
А. Аль–Багдади в свою очередь на 54 странице
книги «Миляль валь нихаль» («Различие между сектами
и течениями») сказал, что представители секты аль–
баяния, считали, что дух Аллаха вошел в пророков и
что Баян ибн Саман отрицал обязанности и разрешал
совершение запретного Он утверждал, что дух имамата
перешел к нему от Мухаммада ибн Ханафии. Баян ибн
Саман заявил, что его бог один в один подобен человеку.
Также он утверждал, что в 138 аяте суры «Аль–Имран»
сказано именно о нем и провозгласил себя пророком
и предпринимал попытки отменить шариат пророка
Мухаммада и провозгласить свой. Он написал письмо
имаму аль–Бакиру с требованием принять ислам и
последовать за ним.
Также Баян ибн Саман утверждал, что он знает
величайшее имя Аллаха и что его с помощью может
призвать дочь пророка Мухаммада – Фатиму Захру.
Когда число последователей Баяна ибн Самаана
увеличилось, наместник династии Омейядов – Халид
аль–Каср приговорил его к смертной казни подобно еще
одному сектанту Мугире ибн Саиду.
Имам Фахруддин ар–Рази (544–606 гг. по хиджре /
1150–1210 гг.) писал в своей книге «Итикадат фаркиль
Муслимин валь Мушрикин» (стр. 63–67), про Баяна
ибн Самана и других группах антропоморфистов:
«Знай, что поистине большинство иудеев уподобленцы
(мушаббихиты). В исламе же начало уподоблению
(ташбих) поставили рафидиты, как Бинан ибн Саман,
который утверждал в отношении Аллаха части и органы.
А также Хишам ибн Хикам, Хашим ибн Салим аль–
Джавалики, Юнус ибн Абдуррахман аль–Ками и Абу
Джафар аль–Ахваль, которого называют Шайтан ат–
Такъ. Это главы ученых рафидитов. Мы упомянем их
разновидности по порядку.
Аль–хакимия – последователи Хишама ибн аль–
Хакама. Он считал, что Всевышний Аллах – тело. Его
позиция за год много раз менялась. В одно время он
полагал, что Всевышний чистый слиток, а в другое же
время, что Он воск, и с какой бы стороны не посмотришь,
эта сторона будет считаться лицевой стороной. Вторая
группа – джаваликия. Это последователи Хишама ибн
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Салима аль–Джавалики ар–Рафиди. Они полагали, что
Всевышний не является телом, однако Его образ – это
образ человека и он собран из рук, ног, глаз, поскольку
органы его не из плоти и крови. Третья группа – юнусия.
Это последователи Юнуса ибн Абдуррахмана аль–Муки.
Они считали, что верхняя часть Али пуста от Аллаха, а
нижняя часть полная. Четвертая группа – шайтанийя. Это
последователи Шайтана ат–Такъа. Они исповедовали,
что Всевышний утвержден на Троне и ангелы носят
Трон, и они хоть и являются слабыми по сравнению с
Аллахом, но всеже иногда бывает так, что слабый носит
сильного, как нога петуха, вместе с ее тонкостью, носит
тело петуха. Пятая группа – хавария. Это последователи
Давуда аль–Хавари. Он утверждал, органы, движение,
покой и бег в отношении Аллаха, и он говорил: «Вы
спрашивайте меня о разъяснении остальных Его частей
кроме разъяснения полового органа и бороды» [5].
А теперь рассмотрим взгляды его учеников и
группы, которые были ими основаны. Известно, что
Баян ибн Саман стал учителем Джаада ибн Дирхама
(казнен в 724 г. в Куфе) – основателя секты джабритов.
Аль–Джаад ибн Дирхам был первым, кто объявил
идеи о сотворенности Корана, которые позднее были
заимствованы мутазилитамии и ваххабитами. Он
был наставником последнего Омейядского правителя
Марвана аль–Химара и, основателя секты джахмитов
Джахма ибн Савфана.
Имам Ас–Суютый в своей книге «Аль Аваи» написал,
что Джаад ибн Дирхам, был первым, кто привнес в
исламский мир убеждения о том, что Аллах не может
говорить и был первым, кто сказал, что Коран сотворен
и что Всевышним не было сказано, что там написано. Он
был первым, кто стал отрицать атрибуты Всевышнего.
Джабриты были сторонниками абсолютной Божественной предопределенности всех процессов в
мироздании, включая и поступки людей. Убежденность
в отсутствии свободы человека является общей
характеристикой для всех джабритских сект [6].
Джабритская школа возникла в период правления
династии Омейядов. Согласно историческим хроникам,
первым представителем школы джабритов и ее
идеологом был Саад ибн Дирхам. Его учение впервые
распространилось в Басре. Идеологом джабритов также
называют аль–Джаада ибн Дирхама.
Одним из учеников Ибн Дирхама, как мы уже упоминали, был Джахм ибн Сафван, который значительно
развил учение джабризма и рассматривал не только
проблемы связанные с предопределением. Он, например,
утверждал, что рай и ад являются временными и
преходящими обиталищами людей. Подобные взгляды,
позднее, имел Ибн Таймия, который утверждал, что рай
и ад не вечен. Ваххабиты не позаимствовали данное
убеждение, по крайней мере, во время проведения
исследования, нам не довелось встречать подобные
мнения у ваххабитских авторов. Коран он не считал
предвечным (Кадим) и утверждал, что он был сотворен
Богом. Подобного мнения придерживались мутазилиты,
которые подвергали пыткам (михна) исламских
теологов, несогласных с их мнением. Также он отрицал
возможность лицезрения Аллаха праведниками в раю.
Его секта получила название джахмитской.
Что касается секты джабритов, то к умеренным
джабритам относились последователи Хусайна ибн
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Мухаммада ан–Наджжара (наджжариты). Он считал,
что способность человека к «присвоению» и сам акт
«присвоения» творятся Богом в человеке вместе с
сотворением действия. По этой причине, у наджжаритов
человек – инициатор поступков лишь в «переносном
смысле». Последователи Дирара ибн Амра (дирариты)
[7] полагали, что эта способность и этот акт являются
производными от свободной воли человека. В этом
смысле человек является подлинным инициатором
своих поступков.
Ваххабиты утверждают, что первым, кто стал
утверждать что Аллах не находится на троне стал Джаад
ибн Дирхам, считая это убеждение еретическим. Однако
имам Аль Багдади в книге «Аль фак байналь фирак»
передал слова имама Али, что Аллах существует вечно,
не изменяясь, и что он создал Трон, что бы показать свое
могущество, а не как место для себя. Таким образом,
получается, ваххабиты обвиняют в ереси имама Али
об уровне знаний, которого с похвалой отзывался сам
пророк Мухаммад.
Джахмитов справедливо считают одной из сект
джабритов. Что касается основателя секты джахмитов –
Джахма ибн Савфана (Ибн Мухриза), то его деятельность
привлекла к себе внимание исламских богословов еще
в 102 г.х. (VIII в.). Имам Абуль–Фатх аш–Шахристани
аш–Шафии (479–548 х/1087–1154 гг.) сказал в своей
книге «Аль–Миляль ва ан–Нихаль» о секте джахмитов:
«Джахмиты – это последователи Джахма ибн Сафвана
– он же из числа джабаритов «хаалисат» (вид группы
джабаритов), его новшество выявилось в Тирмизи, и его
убил Сулям ибн Ахваз аль–Мазини… в конце правления
династии Омейядов. Они сошлись с мутазилитами
в отрицании предвечных сифатов, плюс к этому еще
исповедуют и другие (мерзкие) вещи. Одним из таких
являются их слова: «Не допустимо чтобы Всевышний
описывался сифатом, которым описано Его творение,
поскольку отсюда вытекает уподобление» и поэтому он
отверг, что (Аллах) Живой и Знающий, и утвердил, что
Он Всемогущий, Творящий поскольку он не описывает,
какое бы ни было из творений силой, действием и
творением.
Также из этого: утверждение сотворенных знаний
Аллаху (который) не (находится) в каком то месте.
Он сказал: «Невозможно чтобы Он узнал о чем–либо
до сотворения его, поскольку если бы Он знал, затем
сотворил, то (возникает вопрос) остается ли Его знание,
как было или нет? Если же осталось таким же то, это
невежество, поистине знание о том, что будет не равно
знанию о том, что уже произошло. А если не осталось
таким же, то оно изменилось, а изменяющийся является
сотворенным, и не бывает предвечным». В этом он
согласился с Хишамом ибн Хикамом. Он сказал:
«Когда установилось сотворенность знаний, то отсюда
обязательно вытекают два момента: либо сотворилось
(знание) в сущности Всевышнего и это приводит к
изменяемости (Всевышнего) в сущности, и к тому
чтобы он был местом для творений, либо же сотворил в
каком–то месте и отсюда выходит, что это место описано
им (знанием), но не (описано) Всевышним, поэтому
выясняется, что нет места Ему».
Также из этого являются его слова в отношении
сотворенной кудры/силы: «Поистине человек не в силах
(сделать) что–либо и не описывается способностью. Он
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

принужденный в своих действиях, нет у него ни силы,
ни воли, ни выбора. Всевышний творит в нем действия
подобно тому, как творит в остальных телах (не живых),
и относят к ним действия образно, подобно тому,
как относят к неживым телам, как и говорят обычно:
дерево принесло плоды, протекла вода, сдвинулся
камень, вышло и зашло солнце и т.д. Вознаграждение и
наказание также является принуждением, поскольку все
действия являются принуждением». Он сказал: «Когда
утвердилось принуждение, то и таклиф также является
принуждением» [8].
Также из этого являются его слова: «Поистине
движения/деятельность людей, которые войдут (в рай
и ад) прекращаются, и рай и ад тоже исчезнут после
того, как туда войдут их обитатели. Обитатели рая
вкусят его блага, и обитатели ада почувствуют адский
огонь. Поскольку невозможно представить движения,
которые не заканчивались бы в конце подобно тому,
как невозможно представить движения, которые бы не
заканчивались в начале». И истолковал речь Всевышнего
«В котором они пребудут вечно» как преувеличение
и усиление, но не в прямом смысле «тахлид» (вечно
пребывание) [8].
Также из его слов: «Кто познал (Аллаха), но затем
отверг языком, не становится кафиром этим отрицанием,
поскольку знание и познание не убавляются отверганием,
и поэтому такой является верующим». Он сказал: «Вера
не подразделяется на: убеждения, слова и действия». Он
сказал: «Не превосходят верующие (друг друга) в ней
(вере), поэтому вера Пророков и вера уммы одинакова,
поскольку познания не превосходят (друг друга).
Все саляфиты, исламские ученые первых трех
столетий, были самыми (жесткими) из тех, кто делал
опровержения на него и они отнесли его к чистому
таътилю/атеизму. Он также соответствовал мутазилитам
в отрицании видения и утверждении сотворенности Речи
и обязанности познаний разумом до прихода Шариата».
Также он отрицал все имена и атрибуты Аллаха.
А в вопросе о сущности Аллаха джахмиты являются
пантеистами и говорят о том, что он находится везде и
пребывает с каждым из созданий. Богу нельзя присвоить
свойства какой–либо твари, ибо Он есть целокупность
их всех. Они полагают, что если человек познал Аллаха,
а затем отрекся от него на словах, то он остается
верующим.
Имам Абуль–Хасан аль–Ашари (260–324 х/874–
936 гг.) в книге «Макалят аль–Исламийин» [9], сказал:
«То, чем выделился Джахм – это утверждение, что ад
и рай исчезнут и тем, что иман – это только знание об
Аллахе, а куфр – это незнание о нем. Также тем, что
никто не совершает действия в действительности кроме
Аллаха, а действия людей относят к ним со стороны
аллегории, как, например, говорят: «Пошевелилось
дерево», «крутится по орбите», «зашло солнце». Сделал
это с деревом, солнцем, орбитой – Аллах. Поистине
Аллах сотворил в человеке силу, посредством которой
происходят действия и, сотворил желание (ирадат)
для свершения какого–либо действия, а также дал ему
выбор, выделяя именно его этим, подобно тому, как
сотворил ему длину, которой он и стал высоким, также и
цвет, которым он стал имеющим цвет кожи.
За свою деятельность Джахм ибн Савфан был убит
в Марве, Салимом ибн Ахвазом аль–Мазини, в конце
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правления династии Омейядов. Также от него передают,
что он говорил: «Я не говорю, что Аллах является чем–
то, потому что это уподобление Аллаха вещам». Также
он говорил: «Знание Аллаха сотворенное, имеет начало
как от него и передают». Также говорил, что Коран был
сотворен».
Известно, что джахмиты также отрицают многие
события, которые произойдут в судный день. Они не
верят в мост, который будет проложен между хребтами
ада, не верят в весы, отрицают возможность лицезреть
Аллаха, отрицают наказание в могиле Подобные
утверждения, мы также наблюдаем у представителей
секты мутазилитов. Они считал, что рай и ад не могут
существовать вечно. Убеждение о том, что ад исчезнет
вместе со своими обитателями позднее прослеживается
у Ибн Таймии.
Представитель секты псевдоашартов Саид Фуда
считает, что у Ибн Таймии также прослеживаются
следующие убеждения джахмитов.
1. Допущение нахождения в сущности Аллаха
Тааля постоянно обновляющихся феноменов, а также
изменения в ней (Сущности). Любой, читающий книги
Ибн Таймии, может найти данное положение ясно
выраженным в таких его трактатах как «Минахаджу
ссуна», «Тальбиис», «Дару ттаарруд» и «ат–Тисания».
Именно, основываясь на этом положении говорят
Ибн Таймия и слепо следующие за ним современные
ваххабиты, что Аллах Тааля периодически говорит
и замолкает, что Всевышний, когда желает, говорит
и, когда желает замолкает, через сущностные речь и
молчание, но не через действие, которое сотворяет.
Имам Абуль–Хасан аль–Ашари указал в книге «ал–
Ибана», что Джахм ибн Сафван – первый, высказавший
положение о том, что Аллах Тааля время от времени
говорит и замолкает, говорит, когда пожелает и замолкает,
когда пожелает. Отсюда становится ясным, кто является
истинным имамом Ибн Таймии и современных
ваххабитов в их убеждениях.
2. Ибн Таймия соглашается с имамом своим,
Джахмом, в утверждении положения о сотворенности
Корана. Читающий эти строки может найти данное
положение ясно выраженным в книге «Минхаджу
Ссунна», в которой автор указывает на то, что Коран не
является «кадимом» (извечным),но что он состоит из
постоянно обновляющихся единичных речей Аллаха.
(Ведь) речь (ал–Калям) Аллаха согласно представлению
ал–Харани представляет собой извечную цепь, которя
состоит из бесконечного ряда имеющих начало и
конец речей. Затем последовал за ним в этом ложном
убеждении, воспринятом от Джахма и мутазилитов,
верный ученик его ибн Аби Изз ал–Ханафи, который
отобразил эту заблудшую акыду в своем комментарии к
«ат–Тахавии».
3. Ибн Таймия частично соглашается с Джахмом
в утверждении о временности аада и гибели
обитателей его. Данное утверждение можно найти,
как в собственных словах ал–Харани, так и в словах
учеников его, Ибн Кайима и Ибн Аби Изза, которые
отнесли эту акыду к словам «салафов», указывающих,
якобы, на дозволенность исповедовать ее. Тогда как
данное вероучение является неверием. Отметим, что эти
взгляды, опровергали не только ученые «Ахль Сунны»,
но и даже некоторые последователи Ибн Таймии,
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такие как Амир ас–Санаани и Насир Албани, который
написал «таалик» на книгу ас–Санаани, посвященную
опровержению лжи акыды временности ада. Ученые
«Ахль Сунны» указали на то, что Джахм ибн Сафван –
первый, кто высказал это заблуждение...» (цит.по книге
«Назарат фи «Хальки афаалиль ибаад»« ученика шейха
Саида Фуды, Гани Саида) [10].
В вопросе предопределения джахмиты, придерживаются того, что у человека нет свободы воли, и он
принуждён к своим действиям [11]. Вслед за своим
учителем Джаадом, Джахм ибн Сафван отстаивал
положение о сотворенности Корана во времени. Так же
он утверждали, что до создания чего–либо Аллах не знал
об его существовании, не был осведомлен о нем. Джахм
ибн Сафван развивал крайнюю форму джабризма–
фатализма, приравнивавшего действия человека к
природным процессам. Сочинения Джахма ибн Сафвана
и его приверженцев не сохранились. Убеждения
джахмитов некоторые относят то к джабаритам, то к
мурджитам. Многие идеи джахмизма получили развитие
в мутазилизме. Критиками джахмитов были Абу Бакр
аль–Байхаки, Абу Хамид аль–Газали, Ибн Хаджар аль–
Аскалани, Ибн Таймия, Ибн Касир и многие другие. Но
в тоже время, как отмечено выше, некоторые убеждения
джахмитов осознанно, либо не осознанно были
заимствованы Ибн Таймией. Однако, несмотря, на это,
Ибн Таймия и ваххабиты считают, что секта джахмитов
не исчезла, а трансформировалась в мутазилитов, а
затем в ашаритов и матуридитов.
Поэтому, в наше время, джахмитами любят
называть своих идеологических оппонентов ашаритов
– ваххабиты. Однако эти высказывания не состоятельны
в связи с тем, что взгляды ашаритов диаметрально
отличаются от взглядов джахмитов. А джахмитами, в
итоге, являются приверженцы Ибн Таймии.
Что касается отношения ашаритов к джахмитам,
то, во–первых, ашариты считают джахмитов кяфирами,
из–за того, что они имеют убеждение о том, что Бог
находится везде своей сущностью, то есть являются
пантеистами. Ашариты говорят, что Бог существует
вне времени и пространства и не связан с созданным
им миром. Также джахимиты отрицают наличие у Бога
сыфатов, и говорят, что Бога нельзя называть Знающий,
Всемогущий и так далее. Что касается ашаритов то,
они признают наличие сыфтов, но не уподобляют их
сыфатам созданных, не придают им какой–либо образ,
подобие. Джахмиты отрицают то, что можно увидеть
Всевышнего в следующей жизни, ашариты же говорят,
что Бога можно видеть в следующей жизни без образа,
без места, без направления.
Отсюда следует, что кроме идей антропоморфизма
основатель секты баяния, Баян ибн Саман (Бйан
ибн Симан) заложил основу воззрений: джахмитов,
джабритов, мутазилитов и некоторых шиитских сект,
которые были образованы учениками Баяна ибн Самана.
Эти идеи, как и взгляды мушаббихитов и муджасимитов
не соответствуют исламскому вероучению, поэтому
на протяжении истории являлись и являются
маргинальными.
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Bayan ibn Saman and the sects that initiated his teaching
Our study is devoted to studying the views of Bayan ibn Saman and some of
his students. The relevance of the topic under study lies in the fact that his disciples
initiated a large number of sects and some of his anthropomorphic views formed the
basis for the teachings of Ibn Taymiyyah and modern Wahhabism. Unfortunately,
at the present time there is quite a bit of information about the teachings of Bayan
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ibn Saman. But we managed to find information, to study and summarize some
of his views. The disciple Bayan Ibn Saman Al–Jaad ibn Dirham, became the
founder of the sect Jabrites, and his disciple Jahm ibn Safwan founded a sect of
Jahmists. A feature of the teachings of these sects was the dogma of the absolute
predetermination of all occurring events. Jahmis, and after them Ibn Taymiyy denied
the eternity of heaven and hell. Jahmists also denied the possibility of seeing God.
The opposite view of the Jabrites was taken up by the Cadarites, who believed that
a person is endowed with free will and the ability to independently create his own
affairs. This position is held by the supporters of Mutazilism, and behind them are
representatives of the Hizb ut–Tahrir party. Recognized in Islam is the position of the
Asharites, which speak of the concept of kasb, the acquisition by man of his deeds.
The purpose of the article is to study the views of Bayan ibn Saman and some of his
students in the context of their borrowing by some modern sects.
Keywords: Bayan ibn Saman, sect, Al–Jaad ibn Dirham, Jabrites, Jahm ibn
Safwan, Jahmis, Ibn Taymiyyah, Islam.
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Баян ібн Саман та секти, яким поклало початок його вчення
Наше дослідження присвячене вивченню поглядів Баяна ібн Самана та
деяких його учнів. Актуальність даної теми обумовлена тим, що його учні
стали засновниками багатьох сект і його антропоморфічні погляди стали
основою вчення Ібн Таймії. Нажаль на сьогодення ми маємо дуже мало
відомостей про вчення Баяна ібн Самана. Але ми знайшли деяку інформацію,
вивчили та узагальнили його погляди. Учень Баяна ібн Самана, Аль–Джаад ібн
Дірхам, став засновником секти джабритів, а його учень Джахм ібн Сафван
заснував секту джахмітів. Особливістю вчення цих сект став догмат про
долю усіх подій, що відбуваються. Джахміти, а за ними Ібн Таймія відкидали
вічність раю та пекла. Джахміти також відкидали можливість бачити
Бога. Протилежну джахмітам точку зору мали кадаріти, які вважали, що
людина має свободу волі і може сам створювати свої діла. Даної позиції
дотримуються прибічники мутазілізму, а за ними представники партії «Хізб
ут–Тахрір». В ісламському світі визнано точку зору ашаритів, які кажуть
про поняття «касб», тобто набуття людиною її вчинків. Мета публікації,
дослідження переконань Баяна ібн Самана та деяких його учнів у контексті
їх запозичення деякими сучасними сектами.
Ключові слова: Баян ібн Саман, секта, Аль–Джаад ібн Дірхам,
джабріти, Джахм ібн Сафван, джахміти. Ібн Таймія, іслам.
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Вплив спілкування на розвиток
особистості провізора в навчальному процесі
Розглянуто значення та важливість професії провізора–фармацевта,
яка заснована на відносинах «лікар – провізор – хворий». Тому діяльність
провізора не можна розглядати відокремлено від його особистих якостей,
загальноприйнятих норм поведінки, знання основ загальної психології,
психологічних аспектів спілкування в системі «провізор – відвідувач аптеки».
Студенти–провізори повинні знати, що спілкування провізора і відвідувача
аптеки має за мету надання всебічної медичної, психологічної і моральної
допомоги хворому в боротьбі з хворобою і її негативними соціальними
наслідками; провізор–фармацевт повинен уміти запобігати і вирішувати
конфлікти з пацієнтами, оскільки це – його моральний обов’язок. Фахівець
має володіти способами (переконування, навіювання) взаємодії в професійній
діяльності та вміти встановлювати контакт (емоційний, діловий) у
спілкуванні з хворими і колегами. Певну специфіку має навчання майбутніх
провізорів–фармацевтів. Помітне місце в змісті фармацевтичної освіти
посідає опанування і вдосконалення практичних навичок майбутніми
провізорами.
Ключові слова: провізор–фармацевт, психологічні аспекти, спілкування,
взаємовідносини, навчальний процес.

Сучасний розвиток суспільства вимагає кваліфікованих спеціалістів у різноманітних галузях. Велике
значення у формуванні самосвідомості та майстерності
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фахівця має рівень освіти, який здобувається у
вищих навчальних закладах. Особливою специфікою
відрізняється навчання майбутніх провізорів, оскільки
їхня безпосередня діяльність супроводжується високим
рівнем відповідальності. Це зумовлює специфічні
особливості формування особистості майбутнього
провізора. Провізор – професія, заснована на відносинах
«лікар – провізор – пацієнт», тому діяльність провізора
не можна розглядати відокремлено від його особистих
якостей, загальноприйнятих норм поведінки, знання
основ загальної психології, психологічних аспектів
спілкування в системі «провізор – хворий». До професійно
значущих якостей особистості провізора в спілкуванні
з хворими можна віднести гуманізм, людяність,
терпимість, ввічливість, уважність, відповідальність,
комунікативність, емоційну стабільність [1].
Аналізуючи матеріали щодо структури професійної
компетентності,
нами
проаналізовано
наступні
компоненти професійної компетентності провізора–
фармацевта: особистісний, когнітивний, практичний,
оцінно–рефлексивний.
Особистісний
компонент
має такі складники: мотиви, потреби, цілі, наявність
інтересу до поглибленого вивчення фахових дисциплін;
прагнення до творчості в професійній діяльності,
об’єктивність і самокритичність в оцінці досягнутого
рівня розвитку власної професійної компетентності.
Когнітивний компонент є системою набутих теоретико–
методологічних знань з гуманітарних та соціально–
економічних, природничо–наукових (фундаментальних)
та
професійних
(фармацевтичних)
дисциплін,
необхідних для забезпечення професійної діяльності
та спілкування. Практичний компонент включає
набуття професійних умінь, необхідних та достатніх
для успішного здійснення професійної діяльності,
визначених у галузевому стандарті підготовки
фармацевта: предметно–практичних, предметно–розумових,
знаково–практичних,
знаково–розумових;
принципів використання їх у професійній діяльності
провізора–фармацевта. Разом з тим, на основі аналізу
досліджуваної проблеми нами додатково було виділено
групу комунікативних умінь, які є особливою складовою
підготовки майбутніх фармацевтів, й передбачають
здатність розуміти взаємини людей, адекватно сприймати
ситуацію спілкування, толерантність, емпатійність,
адаптивність і комунікабельність. Оцінно–рефлексивний
компонент включає: здатність застосовувати знання
і вміння для здійснення професійної фармацевтичної
діяльності, творчий підхід у вирішенні конкретних
задач технологічного, організаційного, пошукового,
аналітичного, комунікативного характеру; здатність до
самоосвіти й самовдосконалення; сформованість таких
якостей як креативність, ініціативність, налаштованість
на співробітництво, здатність до передбачення,
критичного прогнозування результатів діяльності й
відносин, що відображається у володінні прийомами
фармацевтичної опіки. Оцінно–рефлексивний компонент
є регулятором особистісних досягнень, самоврядування,
поштовхом до самопізнання, професійного росту,
розвитку рефлексивних здібностей і формуванню
індивідуального стилю роботи. Цей компонент визначає
рівень розвитку самооцінки, розуміння власної
значущості для інших людей, відповідальності за
результати своєї діяльності, пізнання себе й реалізацію
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в процесі професійної діяльності. Таким чином, є
очевидним, що у професійній підготовці провізора–
фармацевта виникає проблема оцінки не тільки фахових,
а й особистісних якостей фахівця, які характеризують
мотиваційну, емоційну, інтелектуальну, вольову й інші
сторони особистості [2].
Сьогодні активно ведуться дискусії про те,
що діяльність провізора–фармацевта не повинна
обмежуватись тільки реалізацією лікарських засобів та
виробів медичного призначення. Практика свідчить, що
немало відвідувачів аптеки звертаються до провізора–
фармацевта з метою одержання необхідної консультації
стосовно вибору та застосування лікарського засобу,
виробів медичного призначення тощо. Ініціатором
перегляду функцій та вимог до провізора–фармацевта
виступило професійне об’єднання – Міжнародна
фармацевтична федерація (Federation International
Phamaceutique) та Всесвітня організація охорони
здоров’я. За результатами їх досліджень, до найбільш
загальних професійних компетенцій фармацевтів можна
віднести:
– знання, вміння й навички з професійної області;
– комунікативні вміння й навички, здатність вести
бесіду, спілкуватись з відвідувачами аптечних закладів.
Кращою оцінкою рівня професійної підготовки,
відповідно, й рівня професійної компетентності є фактор
працевлаштування випускників. Як відомо, на цьому
етапі життя вони гостро відчувають таку проблему, як
власна конкурентоспроможність. Це поняття можна
впевнено віднести до найбільш важливих факторів
професійної компетентності. Водночас ми маємо
право назвати конкурентоспроможність результатом
набуття професійної компетентності. Використання
компетентністного підходу до розробки нових
галузевих стандартів вищої освіти повинне призвести
до формування нової системи діагностичних засобів
з переходом від оцінки знань до оцінки компетенцій
та визначення рівня компетентності. Таким чином,
результати формування системи компетенцій є одним
із ключових моментів оцінки якості професійної
підготовки фахівця. Йдеться не про перебудову змісту
освіти, а про вдосконалення освітніх технологій на
основі постійної взаємодії викладача зі студентом.
Результати освіти – це очікувані й вимірювані конкретні
досягнення студентів (випускників), які визначають, що
здатний робити студент (випускник) після завершення
всієї або частини освітньої програми. Тому професійна
підготовка фахівця, зокрема провізора–фармацевта,
вимагає розробки певних критеріїв та показників
формування професійної компетентності. Визначення
терміну «критерії» трактується як мірило оцінки,
судження, а термін «рівні» – ступінь величини, розвитку,
значущості [3].
Мета роботи: вивчення значення педагогічного
спілкування як професійно–етичного феномена в
системі освіти студентів–провізорів та спрямування
студентів на врахування психологічних особливостей
кожного відвідувача аптеки й індивідуальний підхід.
Методи і матеріали. Специфіка новітніх
технологій навчання у вищих навчальних закладах
фармацевтичного профілю передбачає насичення
навчального процесу елементами розвитку мислення,
відточення практичних навичок та вмінь із послідовним
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аналізуванням та інтерпретуванням отриманих результатів, що в загальному обсязі базується на застосуванні
різноманітних методичних підходів. Помітне місце
в змісті фармацевтичної освіти посідає опанування
і вдосконалення практичних навичок майбутніми
провізорами–фармацевтами. Рівень підготовки майбутнього провізора–фармацевта залежить від багатьох
об’єктивних і суб’єктивних чинників – інтелектуального
розвитку, здатності, інтересу, здібності до навчання,
стимулювання творчої уяви, рівня знань і професійної
майстерності викладача, який проводить навчальний
процес, самосвідомості студента. Саме самосвідомість
служить джерелом саморегуляції та самоконтролю
людини, сприяє формуванню і розвитку соціально
адекватних норм поведінки, що необхідне в повсякденній
роботі фармацевта. Крім того, велике значення в системі
освіти надається ролі викладача. Спілкування педагога
зі студентами є специфічним тому, що за статусом вони
виступають із різних позицій: викладач організовує
взаємодію, а студент сприймає її та включається в
неї. Треба допомагати студентові стати активним
співучасником педагогічного процесу, забезпечити
умови для реалізації його потенційних можливостей.
У спілкуванні складається важлива система виховних
взаємин, що сприяють ефективності виховання і
навчання. У педагогічній діяльності спілкування здобуває
функціональний і професійно значимий характер. Воно
виступає в ній як інструмент впливу, і звичайні умови
та функції спілкування одержують тут додаткове
«навантаження», тому що з аспектів загальнолюдських
переростають у компоненти професійно–творчі. Тому
педагогічне спілкування як професійно–етичний
феномен потребує спеціальної підготовки не лише
для оволодіння технологією взаємодії, а й для набуття
морального досвіду, педагогічної мудрості організації
стосунків у різних сферах навчально–виховного процесу.
Для цього педагогові потрібно вміти оперативно і
правильно орієнтуватись у постійно змінюваних умовах
спілкування, знаходити відповідні комунікативні
рішення. Педагогічне спілкування – це професійне
спілкування викладача з усіма учасниками навчально–
виховного процесу, яке спрямоване на створення
оптимальних умов для досягнення мети, виконання
завдань виховання і навчання [4].
Результати та обговорення. У педагогічній
діяльності спілкування постає як засіб розв’язання
навчально–виховних завдань; соціально–психологічне
забезпечення педагогічного процесу; засіб організації
взаємин викладача і студентів, що має гарантувати
ефективність навчання, виховання та розвитку
особистості. У цьому контексті педагогічне спілкування
містить потужний резерв зростання професійної
майстерності педагога, вдосконалення організації
педагогічної діяльності та навчально–виховного процесу. Педагог у своїй діяльності має бути як джерелом
інформації, так і людиною, яка пізнає іншу людину або
групу людей і є організатором колективних діяльності та
взаємин.
Безпосереднє спілкування – одна з форм взаємодії
викладача зі студентами і має для суб’єктів взаємодії
особистісний сенс, оскільки залучає їх до цього
процесу. У процесі спілкування наголошується на його
гуманістичній спрямованості, виділяються пізнавальна
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й комунікативна функції, створення сприятливого
психолого–емоційного мікроклімату на заняттях та
організація спілкування викладача зі студентами і
студентів між собою. Важливо створити на занятті
сприятливий психолого–емоційний мікроклімат, який
передбачає взаєморозуміння викладача і студентів,
орієнтацію на загальнолюдські цінності сприйняття
людини як найвищої цінності (милосердя, розвиток
уміння розуміти емоційний стан іншого, безоцінне
його сприймання, надання безкорисливої допомоги,
співвіднесення особистого із загальнолюдськими
інтересами), адекватне оцінювання своїх знань, умінь
і навичок та постійне їх удосконалення. Разом із тим
уведення в зміст фармацевтичної освіти таких ключових
понять як «гуманізм», «гуманність», «гуманістична
спрямованість навчального процесу», «гуманізація»
забезпечує свідомий вибір студентами духовних
цінностей, на основі яких формується індивідуальна
система
професійно–ціннісної
орієнтації
на
взаєморозуміння, постійну допомогу іншим людям [5].
На підставі проведеного аналізу науково–педагогічної
літератури, аналізу наведених систем критеріїв,
змісту визначених нами компонентів професійної
компетентності нами були визначені такі критерії:
мотиваційний, інформаційно–пізнавальний, операційно–
дієвий, оцінний. До мотиваційного критерію віднесено
такі показники як сукупність мотивів, потреб та цілей
у набутті професійної компетентності. Інформаційно–
пізнавальний критерій включає такі показники:
якість знань з гуманітарних, соціально–економічних,
природничо–наукових та фармацевтичних дисциплін,
усвідомлення ролі і місця кожної з професійних
дисциплін у системі фармацевтичних знань; глибину
знань з зазначених дисциплін та змістову професійну
пам’ять; можливості комплексного застосування
фахових знань. Операційно–дієвий критерій включає
сукупність умінь, якими повинен володіти майбутній
фармацевт у професійній діяльності: вміння щодо
використання фундаментальних знань для вирішення
загальних завдань (базовий компонент професійної
компетентності – виконання основних операцій з
лабораторним посудом, хімічними речовинами та
лікарськими
формами,
лікарською
рослинною
сировиною, проведення математичних операцій, розрахунків); уміння щодо використання фахових знань та
набутих навичок для вирішення професійних завдань
(професійний компонент): приготування лікарських
форм за екстемпоральною рецептурою, визначення та
аналіз лікарської рослинної сировини, контроль якості
лікарських засобів, організація діяльності аптеки,
облік лікарських засобів у аптеці. Оцінний критерій
включає такі показники як самоконтроль, самоаналіз
і самооцінка своєї професійної діяльності, здатність
адекватно оцінювати власні досягнення; прагнення до
самовдосконалення, вияв вольових зусиль у вирішенні
навчальних і професійних проблем; креативність.
Група
показників
мотиваційного
критерію
характеризується позитивною динамікою потреб,
інтересів та цілеспрямованістю в навчанні, діагностувалася за результатами анкетування, спрямованого
на виявлення ставлення осіб, які навчаються, до обраної
спеціальності, її суспільного значення. Інформаційно–
пізнавальний критерій передбачає рівень сформованості
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знань
з
гуманітарних,
соціально–економічних,
природничо–наукових та фармацевтичних дисциплін,
передбачених
освітньо–професійною
програмою
підготовки фахівця; рівнем змістової професійної
пам’яті, що є надзвичайно актуальним у сучасній
професійній діяльності фармацевта, адже деякі аптеки
можуть пропонувати більше тисячі найменувань
лікарських засобів; комплексне застосування особливо
природничо–наукових та фармацевтичних знань.
Операційно–дієвий критерій, який характеризується
наявністю знань і напрацьованістю вмінь, визначає
можливість їх відтворення під час професійної
діяльності. В цьому зв’язку, вважаємо за доцільне
названі критерії розглядати як інтегральні, враховуючи
сукупність названих характеристик. За допомогою цих
критеріїв оцінку професійної компетентності можна
проводити опосередковано, використовуючи оцінки, що
виставляються викладачем за підсумками попереднього
й підсумкового педагогічного контролю. Оцінний
критерій характеризується здатністю проявляти
такі професійні якості як самостійність у прийнятті
професійних рішень; здатністю самоаналізу та
самооцінки своєї професійної діяльності; здатністю до
самовдосконалення й самоосвіти; потребою в творчому
підході до професійної діяльності [6].
Майбутні фахівці провізори не завжди усвідомлюють
соціальне значення своєї професійної діяльності, не
прагнуть підвищувати свій фаховий рівень, інтерес до
новацій у фармацевтичній діяльності вузький, позитивна
мотивація діяльності не сформована. Студенти
володіють знаннями на рівні уявлень, поверхнево
орієнтуються у системі фармацевтичних знань,
самостійно можуть формулювати лише деякі основні
положення. Фармацевтичні знання на цьому рівні
включають сформоване уявлення про досліджуване
явище, що не дає можливості мати компетентні судження
про процеси. Фармацевтичні вміння й навички не
сформовані, творчість відсутня, активність у навчальній
діяльності низька. Студенти володіють навичками
роботи з комп’ютером, але не вміють їх застосовувати в
професійній діяльності. У свою чергу, зазначені критерії
та рівні сформованості професійної компетентності
майбутніх фармацевтів відображені в наказах МОН
України №1145 від 18.12.2007 р. та МОЗ України №457
від 06.08.2007 р. нових галузевих стандартах підготовки
молодших спеціалістів та бакалаврів фармації та
передбачають формування основних груп компетенцій,
якими має володіти випускник фармацевтичного
коледжу або фармацевтичного відділення: соціально–
особистісними, загальнонауковими, інструментальними,
професійними.
Соціально–особистісні
визначаються
такими
здатностями як: розуміння та сприйняття етичних
норм поведінки відносно інших людей; розуміння
необхідності та дотримання норм здорового способу
життя; здатність учитися; здатність до критики й
самокритики; креативність, здатність до системного
мислення; адаптивність і комунікабельність; толерантність, емпатійність; екологічна грамотність; базові
уявлення про основи філософії, що сприяють розвитку
загальної культури й соціалізації особистості,
схильності до етичних цінностей, розуміння причинно–
наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх
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використовувати в професійній і соціальній діяльності;
розуміння суті й соціальної значимості своєї професії,
бути готовим до постійного професійного зростання,
набуття нових знань.
Загальнонаукові компетенції включають: базові
знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному
для освоєння загальнопрофесійних дисциплін; базові
знання фундаментальних розділів математики в обсязі,
необхідному для володіння математичним апаратом
відповідної галузі знань; базові знання в галузі
інформатики й сучасних інформаційних технологій;
навички використання програмних засобів і роботи
в комп’ютерних мережах, уміння створювати бази
даних і використовувати інтернет–ресурси; здатність
використовувати знання й уміння з природничо–
наукових дисциплін для освоєння фундаментальних
розділів фармацевтичної науки і практики.
Інструментальні
компетенції
передбачають:
здатність до письмової й усної комунікації державною
мовою; навички роботи з комп’ютером; навички
управління інформацією; дослідницькі навички; знання
та розуміння необхідності дотримання норм безпеки
життєдіяльності та охорони праці.
Професійні компетенції поділяють на загально–
професійні
та
спеціалізовано–професійні.
До
загальнопрофесійних належать: – розуміння суті й
соціальної значимості своєї професії, готовність до
постійного професійного зростання, отримання нових
знань; володіння інформаційною й комунікативною
культурою,
професійною
лексикою;
здатність
науково організовувати свою працю, застосовувати
комп’ютерну техніку в професійній діяльності;
здатність до самостійного рішення професійних задач,
аналізу та планування своєї професійної діяльності;
знання нормативних та законодавчих актів, що
регламентують фармацевтичну діяльність, особливості
підприємницької
діяльності
у
фармацевтичній
галузі,
структури
управління
фармацевтичною
галуззю; базові знання з основ економіки, обліку та
звітності, системи оподаткування; базові знання про
особливості менеджменту у фармацевтичній діяльності;
розуміння значення маркетингу та його особливості у
фармацевтичній галузі; знання класифікації лікарських
засобів за фармакологічними групами, знання аналогів
та синонімів, показань та протипоказань, побічної
дії, правил прийому ліків; базові знання про джерела
добування,
фізичні,
фізико–хімічні
властивості
лікарських засобів, володіння методами ідентифікації,
випробування на чистоту та кількісне визначення
лікарських засобів; знання з фармацевтичної технології
лікарських засобів; сучасні – знання про ідентифікацію,
стандартизацію, комплексний товарознавчий аналіз,
хімічний склад та використання лікарської рослинної
сировини.
До спеціалізовано–професійних належать: здатність використовувати знання нормативних та законодавчих актів у практичній діяльності; здатність
проводити інформативну роботу серед населення
щодо профілактики захворювань з метою покращення
здоров’я населення; здатність застосування на практиці
принципів етики та деонтології, розуміння соціальних
наслідків своєї професійної діяльності; здатність до
ділових комунікацій у професійній сфері, знання
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основ ділового спілкування, спілкування в колективі;
здатність використовувати професійно–профільовані
знання й практичні навички з неорганічної, органічної,
аналітичної, фармацевтичної хімій для дослідження
фармацевтичних об’єктів; застосування на практиці
основних принципів фармацевтичної опіки; здатність
застосовувати математичний апарат для практичного
використання методів обробки хімічних, фізичних,
технологічних, організаційних даних і моделювання
фармацевтичних процесів; застосування на практиці
основних принципів фармацевтичної опіки; здатність
організовувати роботу відповідно до вимог безпеки
життєдіяльності та охорони праці; здатність проводити
санітарно–просвітницьку роботу про шкідливість
самолікування,
наслідки
вживання
алкоголю,
наркотичних засобів, паління [7].
Висновки. Отже, врахування всіх аспектів підготовки провізора–фармацевта, починаючи зі студентських
лав, дозволить формувати як кваліфікованого фахівця,
так і всебічно розвинену особистість, здатну зайняти
належне місце в сучасному суспільстві.
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The article has considered the importance of the pharmacy profession,
which is based on the arrangement «doctor – pharmacist – patient». Therefore,
the activity of pharmacist cannot be considered separately from his personal
qualities, generally accepted norms of behavior, knowledge of the basics of general
psychology, psychological aspects of communication in the system «pharmacist
– pharmacy visitor». Students should know that the aim of the communication
between a pharmacist and the pharmacy visitor is providing general medical,
psychological and moral assistance to the patient in combating the disease and its
negative social consequences; a pharmacist must be able to prevent and resolve
conflicts with patients, as it is his moral duty. A professional must have means of
interaction (persuasion, suggestion) and be able to establish contact (emotional,
business) in communicating with patients and colleagues. There is specific nature
of training future pharmacists. A prominent place in the content of pharmaceutical
education has mastering and improving the practical skills by future pharmacists.
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The philosophy of dialog in the educational
discourse

This article deals with the topical issues of reformation of the modern
educational system, which are connected to using of model and principles of the
philosophy of dialog. The philosophy of dialog was presented by an author as an
opportunity to form a dialogical consciousness and thinking and an actual way to
overcome the rationalism and the monopholy of the culture.
Keywords: dialog, polyculturalism, hermeneutics.

(стаття друкується мовою оригіналу)
In the socio–philosophical discourse the situation of the
modern global sociocultural crisis became a stimulus for
the scientific researches and the development of strategies,
conceptions and practical innovations for solving the
problems connected to necessity of the reformation of the
whole educational system. The relevance and the novelty
of the approaches offered by the philosophy of the dialog
for solving many educational issues make us take a look
on the educational process in a different way, consider
it as a process of the self–learning and self–developing
personality’s formation. This manifests the humanitarian
function of the education with its emphasis on the methods
of the understanding and the hermeneutical interpretation of
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the goals and values of the culture. For the philosophy of
the XX–XXI centuries the studies of the abstract educational
schemes and structures were not as typical as the studies
of the specific empiric subject–interpreter, which deals
with the different «texts» of the culture. It is impossible to
bring them together without the use of the dialogism and
multiculturalism principles. Hencethe researcher’s increased
interest for the dialogism as for the important tool of the
modern communication.
The idea of the culture’s dialog in itself isn’t new for the
philosophy, but the main thoughts, developed by M. Bakhtin
and continued by W. Bibler in his works, deepened, widened,
specified it. The crisis of the educational system in our
country, which was caused by the collapse of the normative
and unitary–ideologized pedagogics aimed to approve the
communist ideals and values, has increased the philosopher’s
and teacher’s interest for the philosophical tradition of the
dialog. After all, traditionally it has developed so, that the
cultural phenomenon «penetrates… all the decisive life
events and the consciousness of the modern people» [4, p.
261]. One of the «dialog of cultures» concept’s creators,
M. Bakhtin, understands culture as:
The communication form of the people of different
cultures, the form of the dialog; for him «the culture exists
there, where there are two (at least) cultures, and the self–
consciousness of the culture is the form of it’s being on the
edge with another culture» [2, p. 85]; as a mechanism of
person’s self–determination with its historicity and sociality;
as a form of finding, perception of the world for the first time.
The creator of the «dialogical philosophy»
W. Biblerapplied the principles of his conception to
an educational process. His «dialogika» stimulated the
development of the new strategies for modern educational
system, massive social movements for the humanization
of education, for the alternative schools etc. As opposed
to the previous concepts of education, that emphasized the
isolated existence of «Me», Bibler treats education as based
on a dialog mutual relation between people [4]. W. Bibler
created an original conception of the philosophic cultures’
dialog theory. A cornerstone of this conception is the idea
of dialogical nature of human’s mind. He treats education
as a special form of communication between a student and
a teacher, who must be able to combine theory and practice
in the most generalized way. The scientist believed that
the sense of education is a process of «person’s of culture»
participation in life. According to this, the subject of
knowledge is interpreted as a person setting, deciphering,
interpreting and understanding the deepest senses of culture.
The philosophic sense of the polycultural education
phenomenon opens by means of reference to the basic
philosophy of culture categories, such as «cultural monism»
and «cultural pluralism». After all, the existence of the
culture appears in the unity or variety of different cultures.
The process of considering the world of culture as an united
and varied at the same time sets up a problem, because for
its solving the special dialogical way of thinking is needed.
But this way of thinking wasn’t given to a human being,
it needs to be formed and developed. The dialog is an
universal, comprehensive way of the cultural existence and
the existence of people in culture, general definition of the
indivisible origins of thinking [3].
In the context of the stated above tendencies the most
common is the philosophical conceptualization of the
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dialog’s tradition, because person always search and realizes
himself in the universum of senses. When positioning the
dialog as an object of the socio–philosophical consideration,
it is necessary to coordinate the analysis of this concept
with a process of the personal self–consciousness, as here
is situated the «painful point» of the variety of intellectual,
ethical, aesthetic, creative issues of different spiritual
production aspects.
Dialogism as an ability to complete, constructive,
reciprocal interaction with nature, culture, human, performs
as an indicator and result of the humanitarian education. The
dialog as a pedagogical method lets interact with the unique
internal world of personality and consider all the unit and all
the accidental.
In this context dialog realizes its socio–adaptable function:
as a deep intrinsic power of the social self–realization, it
appears as a form of protection of the world’s cultural variety.
We can’t ignore the fact, that the practical justification
of the necessity of polycultural education in the beginning of
the third century is explained by objective processes that take
place in the world community. In reality the whole world is
going to unity. All the people join in the unite community,
as a result of becoming complicated relations and mutual
dependences. But the optimal polycultural educational
strategy is possible only on condition of the dialog. Dialog
is not a simple imposing of two opposite ideal: the unity and
the separateness, monoculturalism and multiculturalism, it is
a search of the cultural «golden mean». At the same time the
formation of the cultural «golden mean» is a process, not a
one–time campaign. Only the dialog makes the connection of
the personal’s values ideals and universal solidarity notable.
The traditions of the philosophical dialog were set in
antiquity, in the philosophical practices of the European
philosophy pillars – Socrates, Plato and Aristotle. They
considered dialog as the main form of exchanging the
knowledge – from a teacher to a student and vice versa.
Dialog was considered as an optimal form of communication
between people. We can say, that the main principles of the
dialogical philosophy has been formed throughout centuries
and found the final realization in the hermeneutical tradition
of the postmodern discourse.
Today we can describe the main function of the modern
education as fostering a dialogical person, who is able to
perceive and to create a world in the harmony of its variety.
Undoubted, that the space of the polycultural dialog becomes
possible even in the meaning, that this dialog reunites
different national cultures’ features. In this connection the
main importance has the dialogical approach in education,
when it is based on the ideas of openness, cultures’ dialogs
and cultural pluralism. The sense of this approach consists
in the considering of polycultural education as a way of
familiarizing students with different cultures with the aim of
forming a particular consciousness, that will let us interact
with the representatives of different cultures and nations,
integrate in the world’s and European’s educational space.
The philosophical and methodological basis of this approach
is consideringthe dialog in the way, that all philosophical
systems are not rejected, but coexist and interact [4]. It’s
worth to admit, that the dialogism is the special feature of
the aiming to integrity culture. This feature provides the
self–preservation and cultural preservation mechanisms. The
dialogism lets accept foreign arguments, foreign experience
and always finds a compromise.
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One of the important philosophical and cultural bases
of the polycultural education is the thesis about the cultural
pluralism. The cultural pluralism is needed to reflect the
diversity and the discrepancy of the social realness in
the specifically acculturated way. We have to admit, that
our world is full of differences, that’s why we need the
unification of the cultural variety. Dialog (that is considered
as a fundamental principle of the cultures’ activity) points
the mutual necessity of the cultures. M. Bakhtin wrote: «We
ask the foreign culture new questions, that were never asked
by it before; we try to find the answers in it, and the foreign
culture answers by opening its new sides and new semantic
depths… Within this dialogical meeting of the two cultures
they don’t merge and mix, each of them keeps its unity and
opened integrity, but they are mutually enriched [2]. When
we talk about students familiarizing with the elements of
foreign culture and when there is a dialogical meeting of
two cultures, there appears an inevitable question: what
cultures do we keep in mind: past, modern, future? Are they
cultures, that are only going to appear or some, that were
absolutely opened during the historical developing? In
that situation the M. Bakhtin’s interpretation of the culture
becomes very important. He presented culture as semantic
layers. The first layer (the historically shot maintenance):
it is connected to past and indissolubly connected to future
cultural eras. The second layer represents the originality of
the present situation and realizes the semantic actuality of
culture in a narrow and specialized meaning of this word.
The third layer of culture (the potential maintenance) is
opened to future. While being polyculturally educated we
face up differentiated unities of the cultural past, present and
future. They can be understandable only in their historical
continuity and interrelation.
The W. Bibler’s approach for treatment culture as a
united human’s activity is very interesting for understanding
the philosophy of modern polyculturaleducation. W. Bibler
thought that we can understand the dialogical school in a
statement: «culture is purchased in humans’ relationships
and includes values, significant and institutional
components» [3]. Actually, this approach is caused by
an attempt to comprehend the culture in in the context of
postmodern paradigm. This gives the understanding of the
objective basis of the dialogism, which is inherent to for
the deep senses of culture. As W. Bliber said: the modern
thinking builds in the scheme of culture, when «the highest»
achievements of the human’s mind meet up the previous
forms of culture (antiquity, the Medieval ages, New Age) in
a dialogical communication. The same tendency has always
been found in the cultural sphere. The form of culture, that
is always built not during the removal procedure, but during
the meeting (and tragic interface) of the unique personal
phenomena.
In the XX century even complete and spiritual ranges
of culture (West, East, Europe, Asia, Africa, or within the
limits of the western culture – Antiquity, Middle Ages or
the New Age’s thinking) pull together in the same cultural
space, in the same consciousness and thinking, demand from
human not the chose, but the constant spiritual interfacing,
integration, deep dispute in the center of some enduring
spots of the astonishment and «the eternal questions of
life». And – in that– in the dialog of the different life senses
there is the sense of modern understanding, modern logic of
thinking [3].
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While trying to approach the study of this issue in a
comprehensive way, we believe it is important to present
the point of view of the scientists, who were studying the
hermeneutics. The supporters of the hermeneutics consider
the dialog of cultures first of all as a communication of
consciousness. In that case consciousness is understood
as a set of images and their structures, that are formed in
activity [1]. As one of the global goals of the polycultural
education is the achievement of understanding in a broad
sense. It is important for us that during the consciousness
communication as a dialog of cultures the understanding
appears as a translation the conceptions of one culture
into the conceptions of another. During the analysis of that
phenomenon student, who is in the process of the polycultural
education, meets some facts. Firstly, the closeness of
cultures, if there is the community of consciousness,
crossing it. Secondly, the ambivalence, dialogism: the
same phenomenon can be interpreted by students in the
imagination of their own culture and the foreign one,
accepting them as the equal values and not tearing away
any different conceptions. Only person with the dialogical
thinking is able to accept the foreigner’s culture and to
tolerate it. The aim of the dialog participants is to achieve
the mutual understanding with all possible differences of the
taken in a dialog positions. The specific feature of the dialog
of cultures with different languages consists in a problem,
that the multifunctionality of words in some languages may
be hypertrophied by the variety of meaning variants in other
languages. Every participant of the dialog comes to his truth
while searching for the sense and its verbalization. It may not
match with the truth discovered by the other participant. It is
important to solve a problem with the basic opportunity of
their unification. There are prerequisites for it – they are in
the existence of the common object and common aim, in the
common technology, in the common ways of thinking, tools
for the knowledge of object, the common logic of formation
and statement the thoughts about the object of dialog. The
formation of such prerequisites promotes the polycultural
education of students, including the formation of the ability
for mutual understanding. «The mutual understanding can be
described as the approval of mutual value of similarity and
distinction, as an interhuman and intercultural mutual trust
and complimentary nature of ideals and senses» [9].
That point of view is supported by number of the
researchers of polycultural education (Homann, Sandfuchs,
Zimmer).In particular, M. Homann distinguishes two basic
directions of the polycultural education: firstly, joint solving
of cross–cultural issues – their existence has to be admitted
and considered – secondly, the enrichment through the
dialog with foreign cultures [11]. As for us the definition
of polycultural education by Thomas: «The polycultural
education takes place, while communicating with people of
different cultures a particular person aims to understand their
specific system of perception, knowledge, thinking, their
system of values and acts, to integrate the new experience
into their own cultural system and to change it in compliance
with foreign culture. The polycultural education motivates
not only for learning the new culture, but for the analysis
of the system of your own culture as well» [14]. That kind
of understanding lets distinguish different levels of the
polycultural education or levels of familiarizing with foreign
culture: from understanding to borrowing some examples
of acting and their selective using. These levels may meet
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different stages in the process of the polycultural education
or present its final result. The European concept of the
multiperspective education can be considered as a dialogical
approach. Its authors Gopfert [9] and Schmidt [12] demand
the reconsidering educational program of schools and
colleges in order to overcome the monocultural orientation.
On the example of Bavarian scholar educational program for
history, social science, religion Göpfert presented, how they
affect the development of openness, formation of the interest
for foreign cultures and promote the formation of ethno– and
eurocentrism, intolerance and hostility for other cultures.
The most important is how the cultures are presented to
students and how intensively the idea of the dialog of
cultures is consisted in the educational program. Gopfert
and Schmidt consider the polycultural education in a wide
context of the educational theory, they also add cultural,
political and social analysis of the situation. The result of
his researches is educational program «the cross–cultural
education». Schmidt admits the necessity of the recovery of
the peaceful community; it is possible only on the level of
personal contacts with people of different cultures, on the
level of integration and transformation of the knowledge,
that was got from other cultures [13]. In general Gopfert [10]
and Schmidt [13] see the aim of the polycultural education
as an attempt to give the students information about
comprehensivecultural exchanging events happening in the
world ant the multilevel structure of every culture.
To sum up the considering of the dialogical principle
in the polyculural educational system we can add the thesis
by Lossky about the world’s culture as a synthesis of the
best achievements of national cultures of different nations:
«The national culture becomes famous all over the world
only when the values born in it become the achievement
of the whole mankind. The world’s culture and the culture
of the international communication are the results of the
centuries–old development of the human history» [8]. The
presented analysis don’t apply for completeness and don’t
settle the whole complicated topic of the multiculturalism in
the tradition of the dialogical approach.
The main ideas and aims of the philosophy of dialog in
the educational system can be formulated as:
– the formation of the dialogical thinking and
consciousness, release of its rationality ant the monopholy
of the culture;
– renovation of the substantial maintenance, interface of
different cultures, forms of acting, semantic spectrums;
– dialog as an integral component of the internal
maintenance of personality;
– dialog as coexisting and interaction of the irreducible
consciousness;
– dialog as a basis of the real development of the creative
thinking.
We are sure, that the main aim of the educational system
for today becomes «creating the opportunities for active
communication, dialog, in which the voice of student will
be important. In that case, it is really important for students
to understand that they do have the right of speech and
their opinion can affect the situation. For this it is necessary
to avoid as it’s possible the aprioristic categories in the
educational program. It has to be flexible, able to change
after the changes of conditions, because the object of the
studies changes even by mean of our researches, after our
work with it. Getting such an experience, student will be able
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to form knowledge even in his professional activities. The
communicational experience that has been got by a student
will let him form am image of his features and his own ability
to form a knowledge, skills for compare his knowledge with
knowledge of others, abilities to find the most suitable option
in unordinary situation» [7, p. 48].
One of the important tasks of the modern society is the
creation of the necessary theoretical basis and conditions for
the realization of modern projects and principles, which can
one the one hand will bring our educational system closer to
the European standards, and on the other hand will consider
useful national experience and will save that characteristic
feature of the Ukrainian education in different measurements
– from didactics to organization. That’s why using of the
strategies and principles of the philosophy of dialog during
solving the educational problems is the most productive. The
philosophy of the dialog becomes a methodological basis for
the formation of the optimal model of educational process.
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Філософія діалогу в освітньому дискурсі
Ця стаття присвячена актуальним проблемам реформування сучасної
системи освіти, пов’язаних із використанням моделі та принципами
філософії діалогу. Філософія діалогу була представлена автором як
можливість сформувати діалогічну свідомість і мислення, а також реальний
спосіб подолати раціоналізм і монофолію культури.
Ключові слова: діалог, полікультуризм, герменевтика.
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Університет: яких знань ми потребуємо сьогодні?
Розглядається стан Університету в Україні, що став на шлях реформ,
відповідних до європейських стандартів. Проблематизуються поширені
сьогодні способи розуміння місії та основних цілей університетської
діяльності. Серед них економічно–орієнтована візія, згідно з якою,
Університет повинен організовуватись у напрямку забезпечення прибутку
державі та громадянам. Також – культурно–орієнтований погляд, що
бачить Університет осередком соціалізації. Крім того, вказано на поширену
проблему зведення університетської роботи до виконання бюрократичних
процедур. Інструменталізація та формалізація Університету оцінюються
як деструктивні тенденції для науки та освіти в Україні. Останні повинні
бути спрямовані на вироблення цілісного та дієвого знання, посилення
громадянських та персональних цінностей. Обґрунтовується необхідність
поширення ідей та структур Університету, що є сприятливими для
формування відповідальності, ведення раціонального діалогу, виховання
критичного мислення, розвитку творчої уяви.
Ключові слова: Університет, наука, освіта, знання, інструменталізм,
формалізм, раціональний діалог, критичне мислення, уява.

Сьогодні в Україні триває реформування освіти
та науки. Університет як головний осередок останніх
зазнає змін у своєму функціонуванні. Але під тиском
настанови швидких реформ спільнота подекуди
підтримує та відтворює процеси, гальмівні для ведення
повноцінної науково–освітньої діяльності. Поруч із
нововведеннями все глибше вкорінюються структури
та ідеї, що є пережитками комуністичного минулого,
а також некритично сприйнятих освітніх реалій
західного світу.
Метою даної розвідки є критичний аналіз деяких
поширених сьогодні способів розуміння Університету,
а також проблеми формалізації освіти та науки, що
створює хибний образ Університету, перешкоджає
виробництву повноцінного знання. Крім того, метою є
формулювання відповідей на ці проблеми.
Економічно–центроване мислення
Сьогодні для пояснення діяльності Університету
вживають різноманітні «мови», а однією з домінуючих
є економічна мова, в поняттєвому ядрі якої: «професійні
знання», «диплом», «праця», «прибуток» тощо. Згідно
з цією логікою мислення, поширеною у суспільстві, за
допомогою Університету люди можуть брати участь
у ринку праці й отримувати певні блага, в основному
матеріальні блага (використовуючи свої професійні
знання–навички та диплом). Аналогічно, на думку
політиків, Університет функціонує для того, щоб робити
внесок в економіку країни (випускаючи обізнаних
фахівців з дипломами, що зможуть працювати;
пропонуючи
науково–технічні
розробки
тощо).
Держава, яка підтримує Університет, дбає про головні
блага громадян. Фактично, Університет ніби здійснює
усі складні науково–освітні процедури, щоб, зрештою,
громадяни були конкурентоздатними на ринку праці
та матеріально забезпеченими, а економіка країни
могла успішно розвиватися. Нещодавно британський
історик Стефан Коліні у своїх есеях назвав це «бізнес–
аналогією», у якій Університет зіставляється із
комерційною компанією [8, с. 181]. Сьогодні такий
спосіб мислення стає все більш поширеним на Заході,
зокрема й у нашому суспільстві [7; 9; 13, c. 149].
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Однак, якщо ми починаємо діяти в полі такого
розуміння специфіки університетської діяльності –
відповідно змінюватиметься функціонування самого
Університету: його структури працюватимуть у межах
вузької економічної логіки. Університет перетворюється
на професійний заклад освіти та установу прикладної
науки. Вочевидь, університетська науково–освітня
діяльність не може бути адекватно виражена в
економічно–бюрократичних поняттях. Адже вони
принципово її звужують. Головні цілі – такі як наукове
розширення та поглиблення розуміння світу, виховання
критичного і діалогічного мислення – зводяться до
другорядних і випадкових. Хоча професійне навчання
й вузькопрактично зорієнтована наука є вигодами, що
приносить Університет, але вони не можуть бути його
головними цілями. Тож які тут виникають загрози? На
мою думку, економічна логіка мислення перетворює
науку на служницю технології, позбавляючи її
потенціалу фундаментальних досліджень. Без останніх
наука застигає в межах догматизму, старих теоретичних
положень, що не здатні працювати з новими викликами.
Часто університетська квазі–наука продукує «корисні»
знання, що віддалені від рушійних для науки
теоретичних та методологічних досліджень. Виникає
видимість науковості Університету. Своєю чергою
освіта зводиться до професіоналізації, позбавляється
потенціалу виховання широкої інтелектуальної культури
(гуманітарна освіта за таких обставин стає непотрібною)
[1, c. 23]. Це має негативні наслідки для суспільства, адже
індивіди стають не здатними до формування сильних
цінностей, вирішення моральних проблем, соціальної
ангажованості. Обмежена освіта виховує людей не
здатних брати участь у політичному житті країни,
локально вирішувати проблеми свого середовища,
створювати нову якість життя.
Культурно–центроване мислення
Поряд з економічно–центрованим побутує культурно–
центроване мислення. Це «мова», що обертається довкола
таких слів як «цінності», «знання», «культура» тощо. Ті,
хто йде за цією логікою мислення розуміють Університет
як сферу трансляції і відтворення важливих для кожного
громадянина смислів чи цінностей. Люди приходять в
Університет для того, щоб засвоїти суспільні цінності,
поведінкові коди, вантаж «знань», які дозволять їм
знайти порозуміння з іншими членами суспільства, вдало
діяти у різних соціальних контекстах. Тут Університет є
чимось більшим, аніж засобом забезпечити себе роботою
чи принести прибуток економіці країни.
Проте чи можна звести ідею Університету до
простої трансляції і відтворення культури? Часто таке
мислення приховує від нас наслідки, до яких воно
спричиняється через свою недостатність, обмеженість.
Поширене сьогодні культурно–центроване мислення не
враховує той факт, що Університет є чимось більшим,
ніж спрямований на нагальні потреби інститут, у
якому відбувається циркуляція «знань» і цінностей.
Університет передусім є автономним середовищем
вироблення і перетворення достовірного знання і
пізнання світу, виховання мислення [12, с. 294; 6]. Історія
Університету підказує нам вірний шлях міркування
щодо цього інституту. У час свого зародження у
пізньому середньовіччі Університет передбачав спосіб
життя, віддалений від соціального й економічного світу,
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від’єднаний від окремих інтересів, соціальних груп,
держав, ринків. Звісно, одразу з часів виникнення перших
університетів релігійні чи економічні сили намагались
приборкати його малокорисну вільнодумну педагогіку та
науку. Однак з тих часів і донині зберігається унікальне
спілкування між майстрами (тепер професорами) і
студентами, впродовж якого вони займаються пошуком
знання та істини [15].
Університет не повинен жорстко підпорядковуватись
меті відтворення культури. Адже в таких умовах зникає
наука, спрямована до новацій та критики. Вона стає
залежною від окремих суспільних інтересів і не здатна
претендувати на універсальне пізнання, виходити за
межі суспільних ідеологій. Освіта перетворюється на
процес трансляції кодифікованої інформації, формує
суспільство з обмеженим мисленням. На цю особливість
вказував французький соціолог П’єр Бурдьє [5].
Сьогодні Університет часто розуміють як платформу, де
реалізується свобода слова, люди можуть обмінюватись
думками, обговорювати проблеми, здобувати культурний
капітал. Однак у багатьох випадках наслідком є лише
імітація дієвості цього суспільного механізму.
Формалізм
Окрім інструменталізації Університету, яку можна
побачити у цих типових сьогодні способах розуміння,
існує також інша проблема. Часто Університет розуміють
як інститут, що повинен створювати і передавати
знання, виховувати ерудованих людей. Тут оберігається
аура самодостатності знання, останнє захищається від
поверховості, плутанини й забобонів. Вважається, що
знання дозволяють нам по–іншому існувати у світі.
Людині зі знанням світ цікавий не стільки своїми
економічними, фінансовими благами чи більш загально
– культурним полем. Скільки перебуванням у режимі
ясності, глибокого розуміння і свободи. Однак сьогодні
це світовідчуття є ідеалом. Для багатьох людей сучасного
Університету зазначені поняття існують радше у режимі
мовленнєвих звичок, аніж мотивуючих цінностей.
Суттєвою проблемою сучасного Університету є
формалізм його структур та акторів. Це недостатня
здатність побачити за процесом виготовлення знання
щось більше за бюрократичні процедури. Часто місія
продуктивної наукової роботи перетворюється на
беззмістовні публікації, мета якісної освіти – на монолог
педагогів і студентів, а університетське управління – у
формальну адміністративну звітність. На мою думку,
однією з головних причин таких процесів є хибне
уявлення щодо природи знання, що не рідко побутує в
суспільстві, в стінах Університету.
Університет і знання
Те, що не враховують згадані способи розуміння
Університету, та те, що щезає під впливом формалізму – є
головним для цього інституту. А саме: його спрямованість
до провадження науки як пізнання реальності, та освіти
як формування в особи здатностей мислити і володіти
знанням. І тут не йдеться про елітаризацію Університету
чи перетворення його на академію. Суспільство, що
проходить крізь структури Університету потребує
знань у справжньому сенсі цього слова. Формалізовані
та інструменталізовані університети нездатні це
забезпечити. Вони формують професійно й культурно
обмежений світогляд, імітують функціональність своїх
механізмів.
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На мою думку, повноцінне знання стає реальними,
коли Університет спрямований на виробництво
критичного мислення, творчої уяви, раціонального
діалогу та відповідальності. Усі ці якості повинні
бути вагомими критеріями оцінки функціонування
Університету. Відтак перспективами подальшого
розгляду є запитання про те, як культивування цих
якостей через університетську науку та освіту пов’язане
із нашою спроможністю знати, і який це сенс має для
нашого життя? Зрештою, чому важливо висувати
ці якості та компетенції критеріальними для оцінки
Університету?
Справжнє знання завжди містить у собі історію
успішних поворотів думки. Це пройдений шлях зустрічей
із хибними альтернативами, боротьби із множиною
варіантів можливої відповіді. Здатність вийти поза
закріплений звичкою спосіб розуміння та пройти повз
інші невдалі відповіді зветься критичним мисленням.
Поряд із критичним мислення в процесі утворення
знання працює уява. Через уявне конструювання
дійсності, підхід до людей, речей та явищ як наділених
різноманіттям значень і через розкриття цих значень ми
створюємо зв’язки зі світом. Уява дозволяє створювати
сенси. Уявна гра з можливими світами і дійсністю
створює знання, позбавляє невизначеності. Про це
переконливо пише американська філософиня Марта
Нусбаум. Справжні свобода, якість життя, моральність
залежать від знання та цих здатностей просуватись далі
обмежень за допомогою критичного мислення та уявно
покладати сенси. Позбавлені самоаналізу, критичної
оцінки та уявної інтерпретації патерни розуміння
спричиняються до того, що люди упускають можливості
реалізації різноманіття життєвих сценаріїв, піддаються
маніпуляції, вороже ставляться до незгідних з собою.
З’являється формалізм і безглуздість дії, нігілізм та
апатія, нечутливість та агресія. [10, с. 72–73].
Університети повинні бути осередками поширення
таких вагомих якостей як критичність та уява [2; 4]. Крім
того, наші університети (передусім на рівні внутрішньої
комунікації) повинні стати більш діалогічними. Адже
знання є продуктом зчеплення різних поглядів на
предмет. Погляди і смисли, якими оперують люди, часто
виявляються обмеженими їхньою соціальною позицією,
етнічною приналежністю, релігійними віруваннями
тощо [5]. Спроба мислити діалогічно – виклик власній
ізольованості та зафіксованості думки. Погляди Іншого
– завжди виклик давати на них відповідь, здійснювати
переоцінку власних поглядів, узгоджувати відмінні
позиції, створювати нове розуміння. Лишень так
формується знання, адже так ламається зацикленість
думки, і так ми з’єднуємо власні міркування із
міркуваннями інших людей, створюємо спільне поле
порозуміння [11, с. 197–217; 14].
Сьогодні в університетах ці прості істини не
зауважуються, забуваються під тиском формалізму та
чужих Університету бюрократичних цілей [3, с. 165–
166]. Потребує осмислення запитання про те, як дух
критичного мислення, уяви і діалогу можна повернути
в університети. На мою думку, потрібно працювати
над сприятливими для цього умовами, а також
способом мислення, що забезпечує їхню реалізацію.
Приміром, деякі програми з дисциплін гуманітарного
циклу у вітчизняних університетах можуть блокувати

240

Гілея

поширення цього духу. Неопрацьовані практичні
чи семінарські плани містять нездійсненні завдання
(наприклад, прочитання й опрацювання кількох книг
до одного семінару). Часто вони позбавлені завдань,
що розвивають творчі здібності (наприклад, написання
есею чи проведення колективного дослідження).
Чимало планів лекційних занять змістовно побудовані
так, що передбачають «сухе» прочитання певного
матеріалу, закривають можливість контакту з аудиторією
(наприклад, описові лекції позбавлені проблематизації
предмету). Очевидні проблеми має сьогодні й
університетська наука. Наприклад, значна кількість
публікацій університетських дослідників сьогодні не
підіймається вище за рівень трансляції чи переказування
робіт авторитетних західних вчених. Часто це навіть
вирвані з контексту посилання висловлювання, ідеї,
теорії. Неможливо надати значущості таким матеріалам.
Університет сьогодні потребує реформи ідей та структур.
Висновки. Сьогодні у часи зміни освітньої парадигми
та реформ Університет все частіше стає заручником
мислення, що задає сторонні йому цілі. Це економічно–
орієнтоване мислення, у якому Університет розуміється
як корпорація, що виробляє товар («знання», навички,
дипломований людський капітал). Кінцевою метою
науково–освітньої діяльності визначається прибуток,
вклад в економічний стан. Поруч з таким виростає
культурно–орієнтоване
мислення.
Воно
бачить
Університет інститутом, що транслює громадянам
актуальні цінності й поведінкові коди (професійні якості,
демократичні вартості тощо). У такий спосіб Університет
сприяє відтворенню культури та суспільства.
Під тиском таких важливих, але другорядних їй
цілей університетська система може сходити на манівці,
ставати грубим інструментом в руках суспільства,
що прагне задоволення власних потреб. Втрачається
усвідомлення справжньої місії Університету. Ця ситуація
загострюється під тиском формалізму, що продовжує
ширитися в межах його стін. «Автономний» Університет
компрометує в очах суспільства свій статус середовища
пізнання світу та виховання мислення.
Агресивні «мови» економізму чи формалізму часто
роблять спроби переламати дискурс під свій манір.
Вважають, що Університет сутнісно є тим, чим він є
для нас фактично сьогодні. Проте, на мою думку, є
сенс вести полеміку з цими несумісними словниками,
які дозволяються сприймати Університет лише як засіб
прибутку, – чи зону комфорту й кар’єрного росту. Адже
тільки–но ми звертаємо увагу на те, з чим усі так чи інак
мають справу в Університеті, на знання, виявляється
наступне. По–перше, знання є ядром, довкола якого
обертається уся діяльність у цій структурі. А, по–
друге, що справжнє знання має іншу природу, аніж та,
яку йому зчаста приписують сьогодні. Цілісне та дієве
знання формується в умовах, сприятливих для творчої
уяви, критики і раціонального діалогу. Тож Університет
повинен тримати відповідний рівень роботи та критеріїв
оцінювання. Саме завдяки такій науці та освіті люди
стають носіями персоналізованих способів розуміння
себе та світу, що дає їм змогу уникати відчуження та
апатії, нечутливості і самотності, боротися з агресією
та ворожим ставленням до інших, визначати сценарії
власного життя, творити громадянське суспільство.
Університет за допомогою науково–освітньої діяльЗбірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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ності пропускає суспільство крізь майстерню критичного мислення, уяви і діалогу, щоб сформувати
наділених знанням особистостей, здатних до гідного
самовизначення.
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University: what knowledge do we need today?
The article examines the state of University in Ukraine, which has taken a
path of reforms corresponding to European standards. There were problematized
the widespread contemporary ways of understanding the mission and the main
goals of University. Among them was an economically–oriented vision, according
to which University should be organized in the direction of providing profit to
the state and citizens. Also there was analyzed a culturally–oriented view, which
considers University as the center of socialization. Furthermore, there was pointed
out in a widespread problem of reducing university work to the implementation of
bureaucratic procedures. Instrumentalization and formalization of University were
assessed as destructive tendencies for science and education in Ukraine. Science
and education should be aimed at developing an integral and effective knowledge,
strengthening civil and personal values. There was justified the social necessity of
ideas and structures dissemination, that are favorable for forming responsibility,
conducting rational dialogue, educating critical thinking, developing creative
imagination.
Keywords: University, science, education, knowledge, instrumentalism,
formalism, rational dialogue, critical thinking, imagination.
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Phonological interference as a result of second–
language learning in the period of globalization

Nowadays, the study of the English language as a foreign language is widely
spread all over the world. English is studied in almost all educational institutions,
from pre–school educational centers to schools and universities. Therefore,
such a phenomenon as interference is a significant issue. This article describes
phonological interference, which is one of the most common problems among
students who learn English as a foreign language. Phonological interference is
most common at the initial stage of language learning. This is expressed by the fact
that students try to transfer the pronunciation skills of their native language to the
language they are studying. It complicates the process of assimilation of the correct
pronunciation. In this article, there are given both the examples of phonological
interference, the scientists’ opinions about the causes and methods of eliminating
this problem.
Keywords: interference, globalization, phoneme, pronunciation, native
language, sound, phonological sieve.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Nowadays, language culture is an integral and essential
part of human culture. Knowledge of, at least, one foreign
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language expands the horizon, allows to learn the culture and
customs of another people. Foreign languages also develop
mental processes. This is due to the fact that while learning
a foreign language learners have to operate with a different
system of signs. Syntactic constructions and grammar
develop abilities for analysis and synthesis, memorizing
lexical units expands operational memory, studying not
only individual words, but also the context as a whole
evolves language conjecture, intelligence and attention. It
is necessary to take into account that knowledge of foreign
languages is very significant in the sphere of personal and
professional communication of a person, which allows him
to be one step ahead of others. The importance of knowing
a foreign language, most often English, is difficult to
overestimate. It is almost impossible to imagine the life of
a modern person who does not know a foreign language,
because most modern means of communication are aimed at
people who speak the language.
Currently, the study of the English language as a foreign
language is widely spread all over the world and the need for
English has increased, both as the means of communication
and as the language of modern computer technologies and
the media. English is studied practically in all educational
institutions, from pre–school educational centers to schools
and universities. The main problem is interference which
learners rarely can avoid.
Interference is the result of the interaction of two or more
language systems, namely the systems of the mother tongue
and the foreign language, and in the case of the study of two
foreign languages – native and two foreign languages. It is
quite logical that in this case, there are complexities both at
the stage of mastering phonetics and vocabulary and at the
level of grammatical constructions. Learners should try to
avoid various mistakes while studying a foreign language.
For this purpose, there are a plenty of books that can be
used both for self–study of the language and while teaching
English in various institutions [2, p. 3].
As I mentioned above, interference is the interaction
of linguistic systems in conditions of bilingualism or
multilingualism, caused by their structural differences and
manifested in deviation from the codified norms of speech of
contacting languages.
The term «interference» is of Latin origin, where
«inter» means «between», and «ferens» or «ferentis» means
«carrier» [8]. A more complete and up–to–date definition of
interference was proposed in the Linguistic Encyclopedic
Dictionary by Russian linguist V. A. Vinogradov which was
edited by V. N. Yartseva: «Interference is the interaction
of linguistic systems under conditions of bilingualism that
develops either in linguistic contacts or in the individual
development of a non–native language; or expressed in
deviations from the norm and the system of the second
language under the influence of the native» [6]. Along with
such a broad understanding, the term «interference» is also
used in a narrow sense of violation of verbal norms of non–
native language under the influence of the native language
of bilingual. The phenomenon of interference is studied in
many sciences, including linguistics.
In linguistics, the problem of interference means breaking the bilingual norms and rules of the relationship between
two contacting languages [1, p. 25]. This phenomenon
is described in the works of many scientists, for instance:
V. V. Alimov, E. Buzharovska, U. Weinreich, E. M. Veresh-
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chagin, V. A. Vinogradov, V. V. Klimov, L. N. Kovylina,
V. N. Komissarov, N. A. Lyubimova, R. K. Minyar–Beloruchev, N. B. Mechkovskaya, E. Petrovich, V. Y. Rosenzweig, J. I. Studenichnik, E. Haugen, L. V. Shcherba etc.
In the linguistic literature, the term «interference» was
introduced by the scholars of the Prague Linguistic Circle.
However, this term was widely accepted after the publication
of the monograph by W. Weinreich «Language contacts.
Condition and problems of the study» [3, p. 115]. According
to linguist U. Weinreich, interference is understood as «those
cases of breaking from the norms of any of the languages that
occur in the speech of bilinguals as a result of the fact that
they know more languages than one, that is, due to language
contact» [3, p. 112].
From a linguistic point of view, the problem of
multilingualism is describing the several linguistic systems
that are in contact with each other, identifying those differences
between these systems that make it difficult mastering them,
and as a result ability to predict the most likely manifestations
of interference that arises from the contact of languages. Main
types of interference include phonological, grammatical,
lexical, semantic and socio–cultural. It is also important to
note that not all potential interference possibilities become
reality. All people overcome the tendency of interference
in two ways: automatically and consciously. Interference,
as a rule, is typical for the early stage of learning a second
foreign language and it disappears when the learner
develops persistent correct skills and these manifestations of
interference are gradually replaced by conscious efforts from
their speech at the advanced stage. An inseparable task of the
learner is not only working on the features of the language
that is being studied, but also on the coinciding elements
of the systems of native and second languages. And thus,
interference can be overcomed by automatic efforts.
A native speaker of any language turns any unfamiliar
sound into a sequence of phonemes of the native language and
this can result in the incorrect phonological interpretation.
Actually, phonological interference is one of the most recent
interference that learners come across. The properties of
bilingual, which are determined by phonological hearing,
existing in his linguistic consciousness, can be considered
the most common explanation of the phenomenon of
interference. Teachers and methodologists pay much
attention to this phenomenon, primarily because the process
of interference generates in the speech of a bilingual an
accent that is a kind of mirror where the signs of the native
language are reflected. If the accent is a system of stable
skills of wrong interpretation, in this way the pronunciation
errors that inevitably arise in the speech of bilingual while
studying non–native language are random, but it is often
difficult to correct them [4, p. 82].
At an early stage of learning the second foreign language,
learners face mostly with phonetic interference. Due to the
fact that learners try to transfer the pronunciation skills of
their native language to the language they are learning,
phonetic interference arise, which complicates the process
of assimilating of the correct pronunciation. The phonetic
interference is equally common both at the level of phonemes
and at the level of prosody. Errors of phonological nature,
which change the sound form and meaning, make it difficult
or even violate the act of communication. The potential
field of phonetic interference determines the typological
differences of phonological systems.
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

The examples of phonetic interference can be found
almost at every English lesson. Firstly, learners under the
influence of their native language often shift stress in foreign
words, such as industry, botany, influence, development etc.
Secondly, in the English language it is important to take
into consideration the brevity and longitude of the vowels.
It has a semantic function, which leads to a communicative
failure. For instance, the incorrect replacement of a long
vowel sound by a short ([i:] and [i] – seek–sick, [a:] and [^]
dark–duck), semantically significant distinction between the
labial–dental and labial ([v] and [W]), hissing and inter–
dental sounds ([s] and [ө / ð]) [4, p. 93].
In comparison with the Russian phonetic system,
English sounds are divided into 3 groups: similar to Russian
ones, different from Russian ones and those which do not
exist in Russian at all. The greatest number of errors falls
on the second and the third groups. If learners want quickly
and efficiently master the system of English phonetics, they
should remember the differences in pronunciation of the
first group. For example, the English sounds [p], [b] sound
more intense than the Russian analogues. It is necessary
to understand how the sounds belonging to the second
group are pronounced and find the optimal position of the
speech organs. For example, pronunciation of the sound [r]
is easier to understand if you rely on the pronunciation of
the Russian sound [ж]. Learners need special practice while
mastering sounds that do not exist in the Russian language,
for example, the sounds [ŋ] and [æ] are pronounced with a
low drooping jaw [4, p. 95].
S. I. Bernstein defined the main reason of difficulties in
mastering the foreign pronunciation by the fact that «foreign
language learners perceive the sound of foreign speech
through the prism of the phonetic system of their native
language. Possessing steady skills of hearing and uttering the
sounds of their native language, they adjust their perception
and reproduction of strange sounds of foreign speech to these
patterns». Both at the early stage of mastering when attention
is concentrated on the phonetic side of speech and while
further study process, it is easier to imagine the sounds of the
native language instead of foreign sounds. This is because
the linguistic norm contains the protective function of the
language. The protective function cannot be regarded as a
certain property of the language in isolation from its native
speakers. Every time the speaker, realizing the possibilities
of the linguistic structure, thinks how to express his thought
correctly, thereby finds out a desire for a linguistic ideal.
Linguist N. S. Trubetskoy paid a great attention to the
problems arising while studying the phonetics of the second
language. He said that «when we hear foreign speech, we
habitually use «phonological sieve» of our native language
while analyzing it. Many mistakes and misunderstandings
arise, because «sieve» of our native language doesn’t suit for
the language we are studying. Sounds of foreign language
get incorrect phonological interpretation». N. S. Trubetskoy
emphasized that a foreign accent does not depend on the fact
that a learner is not able to pronounce a particular sound, but
it happens because of «wrong idea about the sound» which
is due to the differences between the phonological systems
of the foreign and native languages.
In conclusion, phonetic interference is a deviation from
the norms of English pronunciation of words and phrases.
There are many reasons of it, however the most significant
problems are that the learners under the influence of their
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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native language often shift stress in foreign words or
don’t take into consideration the brevity and longitude of
the vowels, which has a semantic function that leads to a
communicative failure. Taking into account the interference
factor in the study of the English language can prevent errors,
reduce their number, and thereby, facilitate the learning
process, which meets the objectives of intensification of the
learning process.
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Фонологічна інтерференція, як результат навчання
другої мови в період глобалізації
В даний момент йде широке поширення вивчення англійської мови
як іноземної по всьому світі. Англійська мова вивчається практично в
усіх навчальних закладах, починаючи з дошкільних освітніх центрів і
закінчуючи школами та вищими навчальними закладами. Тому таке явище,
як інтерференція носить актуальний характер. У цій статті, докладно
описується фонологічна інтерференція, що є однією з найпоширеніших
серед студентів, які вивчають англійську мову як іноземну. Фонологічна
інтерференція найбільш часто зустрічається на початковому етапі вивчення
мови. Це виражається тим, що студенти намагаються переносити вимовні
навички рідної мови на мову, яка вивчається, що ускладнює процес засвоєння
ними правильної вимови. У цій статті, докладно описуються приклади
фонологічної інтерференції, які зустрічаються у тих, хто вивчає англійську
мову і думки вчених щодо причин та методів усунення даної проблеми.
Ключові слова: інтерференція, глобалізація, фонема, вимова, рідна мова,
звук, фонологічне сито.
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Актуальні питання викладання фармакогнозії
студентам заочного відділення в умовах
кредитно–модульної системи освіти

Розглядаються проблеми суспільних відносин, які складаються у світі
та Україні, диктують необхідність розробок та запровадження сучасних
підходів до професійної підготовки фахівців–провізорів. Інтеграція України в
Європейський Союз передбачає впровадження європейських стандартів і норм
у фармацевтичній освіті. Тому перед вищою фармацевтичною освітою країни
постало нагальне завдання щодо переходу до кредитно–модульної системи
організації навчального процесу (КМСОНП). Вказана система підготовки
фахівців відкриває нові можливості в системі вищої фармацевтичної освіти,
оскільки сприяє створенню оптимальних умов для самореалізації фахівця як
особистості, дає можливість підготовки високоосвічених і самостійних у
прийнятті рішень спеціалістів.
Ключові слова: кредитно–модульна система, фармація, фармацевт,
провізор, студент, фармакогнозія.

На сьогодні актуальними питаннями освіти в
Україні є розвиток активності й творчих здібностей
студентської молоді в умовах інноваційного навчання,
яке стимулює ініціативу, готує до самостійних дій у
нестандартних ситуаціях. Йде пошук нових, ефективних
шляхів удосконалення форм, методів, засобів навчання
і виховання, які актуалізують інноваційну діяльність
викладача медичного ВУЗу. Спрямування України
в європейські політичні, економічні й культурні
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структури потребує постійного підвищення освітнього
рівня підготовки висококваліфікованих компетентних
спеціалістів для всіх галузей діяльності, збагачення
інтелектуального та творчого потенціалу. Вища медична
школа, зокрема вища фармацевтична освіта України
спрямована не тільки на формування обізнаних та
затребуваних фахівців медичних спеціальностей, а й
створення умов для виходу вітчизняної науки і культури
на європейський рівень. Закон України «Про вищу
освіту» наголошує на послідовному, систематичному та
цілеспрямованому процесі освоєння змісту навчання.
Першочерговим завданням вищої фармацевтичної
освіти є підготовка конкурентоздатних фахівців, відповідно до вимог охорони здоров’я та фармацевтичної
галузі, що досягається завдяки постійному удосконаленню спеціалістів упродовж усього циклу навчання.
Важливою умовою розв’язання цього завдання є
необхідність підготовки фахівців, яких готує вища
школа, умінням володіти знаннями, сукупністю
практичних навичок і здатних працювати з першого
дня своєї професійної діяльності. Особливо гостро
постала проблема підготовки фармацевтів заочної
форми навчання, що відповідають новим вимогам
суспільства, вміють організувати і контролювати
процес виробництва продукції з урахуванням потреб,
інтересів та можливостей споживача. Для фахівця,
що навчається за спеціальністю «Фармація» на
заочній формі, фундаментальні знання необхідні для
безперервного професійного розвитку, що потрібно як
для професійної діяльності, так і для задоволення потреб
клієнтів фармацевтичної галузі та вимог працедавців.
Останнє досягається різними етапами навчання як на
додипломній, так і післядипломній підготовці фахівців–
провізорів [1; 4].
Для успішної реалізації покладених завдань у
педагогіці вищої школи слід застосовувати технології
особистісно–орієнтовного навчання, творчий підхід
до викладення матеріалу, що створює високий рівень
мотивації студента та позитивне відношення до предмету.
Затребуваний компетентний спеціаліст міжнародного
рівня є метою і результатом роботи викладача, який
повинен не тільки володіти знаннями щодо предмету, а
й в інноваційні способи і прийоми та завдяки творчому
підходу до викладенню матеріалу заохочувати здобувачів
вищої освіти до набуття знань, навичок та досвіду.
Формування дослідницьких умінь студентів залежить
від методики та організації навчально–пізнавальної та
науково–дослідницької діяльності, від сформованості
у них навчальних і дослідницьких умінь. Основним
методом підвищення пізнавальної активності студентів
є самостійна робота, яка дає можливість індивідуально–
диференційованого й особисто–орієнтованого підходу до студентів при розробці завдань різного
ступеня складності, сприяє залученню студентів у
навчально–дослідницьку діяльність при вивченні курсу
фармакогнозії [2].
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми на заочній формі навчання при вивченні
дисципліни «Фармакогнозія»: рівень теоретичних
знань та практичних навичок здобувачів вищої освіти
та випускників вищих навчальних закладів недостатній
для задоволення зростаючих потреб як професійного,
так і особистого характеру. Обсяг знань та навичок,
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призначених для засвоєння, може бути охоплений завдяки
розвитку розумових здібностей студентів, формування в
них здатності самим регулювати процес засвоєння нових
знань і підвищення ефективності навчання. Сучасне
розуміння педагогічної освіти передбачає демократичний
стиль взаємовідносин між викладачем і студентами,
коли формальний процес передачі знань замінюється
вирішенням конкретних задач, які викладач і студент
обговорюють разом.
Забезпечення студентів сучасними підручниками та
посібниками, підготовленими відповідно до оновлених
навчальних програм з урахуванням новітніх здобутків
світової та вітчизняної науки, залишається однією з
основних складових покращення якості підготовки
фахівців фармацевтичної галузі [3; 5].
Мета роботи: проаналізувати особливості впровадження кредитно–модульної системи в навчальний
процес з предмету «Фармакогнозія» для студентів
фармацевтичного факультету заочної форми навчання
на кафедрі фармації ДВНЗ «Івано–Франківський
національний медичний університет».
Методи і матеріали. У фармацевтичних ВНЗ України
проходять підготовку на заочному відділенні багато
студентів. Організація навчального процесу при вивченні
фармакогнозії повинна здійснюватися згідно з програмою
навчальної
дисципліни
за
кредитно–модульною
системою [2] відповідно до нового навчального плану
підготовки провізорів [3]. У контексті підготовки
навчального процесу до умов КМСОНП працівниками
кафедри фармації Івано–Франківського національного
медичного
університету
розроблено
навчальний
посібник до лабораторних занять з фармакогнозії для
студентів, лабораторний журнал, який укладений згідно
з програмою дисципліни, що базується на принципах
ECTS. Матеріал практикуму та лабораторного журналу
представлено у повній відповідності з чинною програмою
навчальної дисципліни для студентів навчальних закладів
України ІІІ–ІV рівнів акредитації. Представлення
матеріалу практикуму відповідає вимогам, які ставляться
до структури навчального посібника [4–5].
У передмові подано тематичний план лабораторних
занять, змістових та підсумкових модулів, передбачених
ECTS. У вступній частині посібника включено дефініції
головних фармакогностичних термінів, зокрема
щодо типів ЛРС, методів аналізу, контролю якості,
стандартизації.
Наведено всі сучасні методики Європейської
Фармакопеї (ЄФ), з якою адаптовані видання Державної
Фармакопеї України (ДФУ), що використовуються у
фармакогностичному аналізі.
При представленні класу біологічно активних
сполук, які вивчаються на практичних заняттях, наведено класифікацію, фізико–хімічні властивості,
методи виділення з ЛРС, виявлення, хроматографічні
методи аналізу, кількісне визначення, а також види
фармакологічної активності.
До кожного розділу підготовлено інформацію, що
сприятиме кращій підготовці студентів до практичних
занять: актуальність теми, конкретні навчальні цілі,
перелік необхідної літератури, контрольні та програмні
питання, приклади тестових завдань, об’єкти аналізу,
питання для самопідготовки, завдання та методики
виконання практичних завдань.
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У практикумі подано інформацію про можливі
домішки до фармакопейних рослин та їх порівняльні
морфологічні характеристики.
Сучасні методи аналізу ефірної олії представлено
відповідно до вимог методик ЕФ, з якою гармонізована
ДФУ. Вони зокрема включають визначення кислотного,
ефірного та гідроксильного чисел; запаху та смаку;
залишку після випарювання; розчинності ефірних олій
у спирті; вмісту води, сторонніх домішок.
Результати та обговорення. З 2011 навчального
року в Івано–Франківському національному медичному
університеті розпочато підготовку спеціалістів–провізорів
за кредитно–модульною системою навчання з дисципліни
«Фармакогнозія». На першому етапі модульні технології
професійної підготовки запроваджені для студентів
фармацевтичного факультету денної форми навчання.
Починаючи з 2017/2018 н.р. з дисципліни «Фармакогнозія»
стартував другий етап запровадження КМСОНП –
підготовка фахівців–провізорів заочної форми навчання.
Вивчаючи і узагальнюючи досвід інших вищих навчальних
закладів, враховуючи власні здобутки під час викладання
фармакогнозії студентам денної форми навчання,
ми дійшли висновку, що запровадження і ефективне
функціонування КМСОНП можливе лише за тісної
взаємодії в системі: вищий начальний заклад – студент
– заочник–роботодавець, яка, у свою чергу, повинна
забезпечуватися кваліфікованим науково–педагогічним
персоналом, навчально–методичними матеріалами і
технічними засобами, індивідуалізованим підходом до
навчання студентів, ретельним поточним і кінцевим
аналізом результатів навчальної діяльності студентів.
Дослідження проблеми викладання фармакогнозії
студентам заочної форми навчання в умовах
запровадження кредитно–модульної системи показує,
що тут є певна специфіка і особливості, які зумовлені,
у першу чергу, співвідношенням кількості навчальних
годин (аудиторних і для самостійної роботи студентів), що
відводяться для вивчення дисципліни студентам денної і
заочної форм навчання: на аудиторну роботу студентів–
заочників припадає 20–23%, а на самостійну роботу –
80–83% годин від загальної кількості навчальних годин.
У студентів денної форми навчання все навпаки. Разом з
тим, загальний обсяг годин, що відводиться на вивчення
фармакогнозії – 270, а форми підсумкового контролю
повинні відповідати навчальному плану з дисципліни
для денної форми навчання.
Самостійна робота студентів–заочників включає
виконання контрольних і курсових робіт, а також
індивідуальних завдань.
Підготовка навчальних програм із фармакогнозії за
кредитно–модульною системою для студентів заочної
форми навчання потребує врахування її особливостей і
включає такі етапи:
1. Підготовка вихідної бази (рівень кваліфікації
викладачів, матеріально–технічні засоби, аналіз наявних
матеріалів викладання дисципліни).
2. Оцінювання передбачуваних результатів, можливостей їх досягнення та перевірки.
3. Розробка дидактичного матеріалу (друковані видання та засоби навчання).
4. Перевірка створеної програми, уточнення відповідності її розділів, передбачуваними результатами
навчання.
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Програма з дисципліни «Фармакогнозія» для
студентів заочної форми навчання (4 курс, 4,5 р.н. та
5,5 р.н.) структурована на три модулі та іспит. Перший
модуль поділяється на три змістові модулі, другий модуль
– на два змістові модулі, третій модуль – це виконання та
захист курсової роботи. На вивчення даного предмета
відводиться 9,0 кредитів ECTS. Загальна кількість годин
– 270 (лекції – 10 годин, лабораторні заняття – 36 годин,
самостійна робота студента – 228 години).
Модуль 1 та 2 передбачає вивчення основ загальної
фармакогнозії, хімічного складу лікарських рослин,
основ заготівельного процесу лікарської рослинної
сировини, засвоєння методів фармакогностичного аналізу
рослинної сировини. Модуль 3 – виконання та захист
курсової роботи. Метою курсової роботи є закріплення
та поглиблення знань, які студенти одержали на лекціях,
практичних заняттях та під час самостійної роботи.
Особлива увага студентів акцентується на практичному
використанні лікарської сировини в медицині і фармації,
умовах її заготівлі, сушіння, зберігання.
Оцінювання знань – це один із найважливіших
етапів навчальної діяльності студента, що суттєво
впливає на остаточні результати та можливість їх оцінки.
Тому при оцінюванні необхідно віддавати перевагу
стандартизованим методам, тестуванню, структурованій
письмовій роботі, структурованому за процедурою
контролю практичних навичок в умовах, наближених
до реальних. Система контролю знань із фармакогнозії
передбачає: поточний контроль (оцінка результатів
самостійної роботи) і підсумковий модульний контроль.
Максимальна кількість балів при вивченні модуля з
дисципліни становить 200 балів. Методика розрахунку
результатів поточного контролю включає суму балів
за виконання письмової контрольної роботи, до
якої додається сума балів за аудиторні заняття. При
оцінюванні кожної теми модуля враховуються усі
види робіт студентів, зазначені в робочій програмі з
дисципліни.
Важливо зазначити, що згідно з чинними нормативно–правовими документами, вагомість кожної теми
в межах одного модуля повинна бути однаковою, але
може бути різною для різних модулів однієї дисципліни
і визначається кількістю тем у модулі.
Одним із засобів діагностики рівня підготовки
студентів з фармакогнозії є письмові тести, які
передбачають тестування змістових та підсумкових
модульних
контролів.
Застосування
поточного
письмового тестування відбувається в комплексі з усною
формою опитування під час аудиторних занять.
Підсумковий модульний контроль здійснюється
після завершення вивчення тем модуля на останньому
контрольному занятті з модуля.
Форма проведення підсумкового модульного контролю стандартизована і включає контроль теоретичної і
практичної підготовки студента.
Максимальна кількість балів, яку студент може
набрати під час складання модульного контролю
становить 30 балів. Тестовий контроль – 20 балів (40
тестових питань кожний тест – 0,5 бала). За виконання
практичних навичок студент може максимально
отримати 10 балів.
Модульний контроль вважається зарахованим, якщо
студент набрав не менше 18 балів.
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Підсумковий іспит здійснюється по завершенню
вивчення дисципліни. До іспиту допускаються студенти,
які виконали всі види робіт, передбачені навчальною
програмою, та при вивченні набрали кількість балів, не
меншу за мінімальну.
Форма проведення підсумкового іспиту стандартизована і включає тестовий контроль і усне опитування
студента.
Максимальна кількість балів, яку студент може
набрати під час складання підсумкового іспиту становить
50 балів. Підсумковий іспит вважається зарахованим,
якщо студент набрав не менше 30 балів.
Головним засобом успішної реалізації КМСОНП
є навчально–методичні матеріали, що розробляються
з кожної теми аудиторних практичних занять, а також
завдання для самостійної позааудиторної підготовки
студентів [6; 8].
Абсолютно очевидним є те, що розвиток вищої фармацевтичної освіти, особливо її заочної форми, можливий
лише за умови широкого використання в навчальному
процесі сучасних інформаційних телекомунікаційних
технологій, інтерактивних форм і методів навчання
[7]. Це суттєво полегшує пошук сучасної інформації з
предмета і підвищує якість засвоєння її студентами.
Висновки.
1. Запровадження кредитно–модульної системи
організації навчального процесу в підготовці фахівців–
провізорів заочної форми навчання має певні труднощі,
що можуть частково впливати на якість підготовки з
предмету. Особливу увагу слід надавати самостійній
роботі студента, оскільки кількість лекційних годин у
студентів заочної форми навчання дуже обмежена.
2. Модульна технологія дозволяє створити оптимальну модель навчання, що забезпечує особистісну
освіту, посилює мотивацію до навчання і його якості,
активізує самостійну роботу студентів, створює умови
для розвитку їх індивідуальних здібностей, допомагає
контролювати рівень засвоєння матеріалу кожним
студентом. З іншого боку, така технологія навчання
дає викладачеві широкі можливості персоналізувати
технології навчання, урахувати міжпредметну інтеграцію
у викладанні фармакогнозії, виявити та розвинути творчі
здібності студентів, стимулювати у них вироблення
гнучкого і практичного мислення.
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The actual issues of teaching the part–time students
pharmacognosy in the credit–module education system
The article has dealt with the problems of social relations, which are formed
in the world and in Ukraine, evoke the necessity of development and introduction of
modern approaches to professional training of pharmacists. Ukraine’s integration
into the European Union involves the implementation of European standards and
norms in pharmaceutical education. Therefore, the country faced the urgent task
of transition to the credit–module system of education (CMSE) for master’s degree
in pharmacy. The specified system of training pharmacists opens new opportunities
for obtaining master’s degree in pharmacy, since it promotes the creation of optimal
conditions for specialist’s self–realization as a personality, enabling the preparation
of highly educated and good decision–making professionals.
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Навчально–тренінговий центр як складова
міждисциплінарних зв’язків удосконалення
практичних навичок при вивченні предметів
«Фармацевтична ботаніка», «Фармакогнозія»
та «Ресурсознавство лікарських рослин»
Розглянуто значення та важливість навчально–тренінгових центрів
при підготовці провізорів зі спеціальності «Фармація» з метою покращення
ефективності оволодіння ними необхідними навичками та формування
професійної компетенції майбутніх фахівців. Практичні навички сприяють
підвищенню якості навчання; мотивують студентів до формування
конкретних знань та вмінь; є формою активного навчання та контролю
засвоєння отриманого матеріалу.
Ключові слова: навчально–тренінговий центр, фармація, провізор,
фармацевтична ботаніка, фармакогнозія, ресурсознавство лікарських рослин.

Сучасний фахівець–провізор, якого хочуть бачити
роботодавці фармацевтичної галузі, повинен не
тільки володіти значним запасом фахових знань та
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вмінь на старті своєї професійній діяльності, але й
уміти використовувати їх, здійснювати пошук нової
інформації, постійно підвищувати власну професійну
компетентність. Тому перед навчальними закладами
стоїть питання пошуку методів та технологій, які б
стали інструментом якісної підготовки фахівця. Однією
з таких технологій є використання міжпредметних та
міждисциплінарних зв’язків. Вони використовувались
протягом багатьох років й були основою численних
досліджень.
Однак сьогодні за умов зміни пріоритетів в освітньому
процесі й впровадженні компетентнісного підходу,
питання міждисциплінарних та міжпредметних зв’язків
стає особливо актуальним. Значення міжпредметних
зв’язків в підготовці компетентного фахівця зростає.
Ефективною формою професійного навчання, яке
дає студентам нові ідеї, методи, підходи у вирішенні
стратегічних і оперативних завдань є тренінг. Така форма
навчання допоможе у вирішенні питань і проблем, що
можуть виникати у процесі професійної діяльності [1].
Тренінг – це одночасно: цікавий процес пізнання себе
та інших; спілкування; ефективна форма опанування
знань; інструмент для формування умінь і навичок;
форма розширення досвіду.
Навчально–практичний тренінг розглядають як:
– спеціальну форму організації навчальної діяльності, що передбачає конкретні й прогнозовані цілі, які
можуть бути досягнуті у відносно короткий термін;
– спосіб навчання студентів та розвиток у них
необхідних здібностей та якостей, що дозволяють
досягти успіху в певному виді діяльності;
– інтенсивне навчання, яке досягається спеціальними
інтерактивними вправами.
Залежно від дисципліни тренінг можна використовувати в навчанні у різних варіантах.
1. Тренінг як тренування, у результаті якого відбувається формування та відпрацювання вмінь та навичок,
ефективної поведінки.
2. Тренінг як форма активного навчання, метою якого
є передусім передання знань, а також розвиток деяких
умінь і навичок.
Мета роботи: проаналізувати особливості впровадження навчально–практичного центру в навчальний
процес з дисциплін «Фармацевтична ботаніка»,
«Фармакогнозія» та «Ресурсознавство лікарських
рослин» для студентів фармацевтичного факультету
на кафедрі фармації ДВНЗ «Івано–Франківський національний медичний університет».
Методи і матеріали. На базі фармацевтичного
факультету ДВНЗ «Івано–Франківський національний
медичний університет» успішно функціонує навчально–тренінговий центр «Фармація», що налічує 5
лабораторій. У кожній лабораторії наявні алгоритми
виконання практичних навичок з профілюючих дисциплін, де студенти фармацевтичного відділення та
підготовки іноземних громадян мають змогу поглиблювати свої теоретичні знання та удосконалювати вміння,
інтерпретувати їх на практиці. Окрім того, в лабораторіях
навчально–тренінгового центру проводять лабораторні
та практичні заняття, засідання наукових гуртків і
консультації.
Результати та обговорення. Аналізуючи міждисциплінарні зв’язки предметів «Фармацевтична ботаніка»,
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«Фармакогнозія» та «Ресурсознавство лікарських
рослин» навчально–тренінговий центр вирішує такі
завдання:
– інтегрована готовність/здатність фахівця до
цілісної діяльності з вирішення практичних завдань
відповідного кваліфікаційного рівня (у роботі, освіті або
особистісному розвитку);
– комбіновані знання, уміння, навички та інші ознаки,
способи мислення, громадянські цінності та особистісні
якості, що сформовані в результаті освіти/навчання на
певному рівні;
– інтегральний показник якості освіти/навчання,
що характеризує співвідношення між отриманим
кваліфікаційним рівнем та конкурентоспроможністю [2].
У зв’язку з цією характеристикою, стає зрозумілим,
що якісна підготовка фахівця можлива лише при
наявності комплексного підходу в освітньому процесі, розумінні важливості міждисциплінарної та
міжпредметної інтеграції.
Міждисциплінарна та міжпредметна інтеграція
– це поняття більш ґрунтовне, порівняно з міждисциплінарними зв’язками.
Науковці розрізняють внутрішньодисциплінарну,
міждисциплінарну інтеграцію (горизонтальну, вертикальну та універсальну інтеграції).
Внутрішньодисциплінарні зв’язки передбачають
логічну послідовність вивчення окремих тем
дисципліни, їх взаємозв’язок, коли матеріал однієї теми
стає підґрунтям для вивчення наступної (наприклад,
у фармацевтичній ботаніці, логічна послідовність
викладення: морфологія рослин – систематика рослин –
анатомічна будова і т.д.). Або якщо всі теми дисципліни
розглядають предмет вивчення всієї дисципліни за
різними критеріями та ознаками.
Горизонтальна інтеграція передбачає розв’язання
питань однієї дисципліни із залученням знань та вмінь з
кількох суміжних дисциплін.
Вертикальна інтеграція окреслює більш широке
коло дисциплін, які комплексно розв’язують проблемне
питання, залучаючи для цього весь навчальний матеріал
спеціальності. Прикладом вертикальної інтеграції може
бути будь–який професійно–орієнтований проект [3].
Перевага горизонтальної інтеграції в тому, що всі
модулі навчальних дисциплін «працюють» на об’єкт
майбутньої професійної діяльності фахівця.
Таким чином, міждисциплінарна інтеграція –
це посилення міждисциплінарних зв’язків за умов
збереження цілісності навчальних дисциплін як окремих
змістовних одиниць освітнього процесу. Саме від того,
наскільки розвинені міждисциплінарні зв’язки при
викладанні дисциплін, залежить міждисциплінарна
інтеграція, а значить і комплексна підготовка фахівців.
На кафедрі фармації була проведена робота з
виявлення міждисциплінарних зв’язків в лабораторії
практичної фармації №1.
Лабораторія практичної фармації №1 формує
практичні навички з дисциплін: «Фармацевтична
ботаніка», «Фармакогнозія» та «Ресурсознавство
лікарських рослин». У лабораторії наявні: перелік
типових задач та умінь діяльності з даних дисциплін
та усі необхідні матеріали (гербарії лікарських рослин,
лікарська рослинна сировина, ваги, мікроскопи,
реактиви, хімічний посуд та ін.) для підготовки

248

Гілея

студентів до диференційованих заліків, змістових та
підсумкових модульних контролів, іспитів і Державної
кваліфікаційної атестації.
Так, для дисципліни «Фармакогнозія» викладачами
було
розроблено
структурні
елементи
(теми)
змісту навчального матеріалу та встановлені їхні
внутрішньодисциплінарні та міждисциплінарні зв’язки
з дисциплінами, що формують необхідні знання.
Часто один й той самий предмет дослідження
може розглядатись при вивченні різних дисциплінах з
різних точок зору та за різними ознаками. Необхідно,
щоб студент отримав можливість побачити цей об’єкт
в цілому, склавши всі отримані знання з окремих
дисциплін в єдиний «файл». Адже цілісне пізнання є
важливим для формування майбутнього спеціаліста.
Студент, багаторазово використовуючи знання з кожної
дисципліни, розвиває вміння застосовувати їх й у
професійній діяльності [4–5]. Тому завдання викладачів
у вдалому використанні міжпредметних зв’язків, і така
робота повинна бути систематичною, проводитись на
сталій основі.
Одним з найважливішим чинників при цьому є
методична співпраця викладачів різних дисциплін.
При викладанні фармакогнозії використовуються
такі методичні прийоми як проблемні лекції – бесіди,
інтегровані бінарні заняття, розв’язування ситуаційних
задач на практичних заняттях, ділові ігри тощо. Особлива
увага належить самостійній роботі студента. Для того,
щоб ця робота принесла очікувані результати, викладач
повинен її грамотно організувати та надати навчально–
методичне забезпечення [6].
Перелік практичних навичок, якими володіє студент
в лабораторії практичної фармації №1 з дисциплін:
«Фармацевтична ботаніка», «Фармакогнозія», «Ресурсознавство лікарських рослин»:
1. Техніка роботи з мікроскопом;
2. Підготовка рослинного матеріалу до мікроскопічного аналізу, виготовлення зрізів осьових органів,
черешка, листкової пластинки та поверхневих препаратів
з сухого, свіжого або фіксованого матеріалу;
3. Виготовлення тимчасових мікропрепаратів;
4. Проведення гістохімічних реакцій і встановлення
хімічної природи компонентів рослинної клітини;
5. Мікроскопічний аналіз тимчасових препаратів, їх
опис у вигляді схем і деталізованих рисунків;
6. Знання видів лікарських рослин, що використовуються як лікарська рослинна сировина; їх латинських
назв, життєвих форм, морфологічних особливостей,
належність їх до ботанічних таксонів, знання рідкісних
та зникаючих видів рослин;
7. Вміння за морфологічними ознаками визначити
належність рослин до певних життєвих форм (трави,
кущі, дерева та ін.), ботанічних таксонів (відділ, клас,
порядок, родина, рід, вид);
8. Використання знань з морфології, систематики
та екології для діагностики рослин та їх лікарської
сировини, правильної заготівлі та сушіння рослин,
складання геоботанічних описів;
9. Проведення макроскопічного аналізу рослинних
органів, їх частин та усієї рослини, препарування квітки
і плоду, їх опис і зарисовка;
10. Визначення гербаризованих рослин за допомогою
визначника;
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

11. Виготовлення гербарію та робота з ним.
Ще один напрям роботи, де чітко простежуються
міждисциплінарні зв’язки – це пошуково–дослідна
гурткова робота. Проводяться спільні засідання гуртків
як серед дисциплін медико–біологічного напряму
(біологія – анатомія; анатомія – фармакологія), так і
серед дисциплін професійно–практичного спрямування
(фармакогнозія – організація економіки фармації)
тощо. Результати пошуково–дослідної роботи студенти
представляють на конференціях.
Постійне застосування міждисциплінарних та внутрішньодисциплінарних зв’язків з одного боку дає
можливість краще засвоїти матеріал за рахунок повторів
вже набутих знань та навичок, а з іншого боку сприяє
отриманню інтегрованих комплексних знань щодо
об’єкту, який вивчається. Слід вказати, що таке навчання
впливає на розвиток особистості майбутнього фахівця,
мотивує студента до навчально–пізнавальної роботи,
формує цілісну картину його професійної діяльності та
завдань.
Висновки. Таким чином, навчально–тренінговий
центр та міждисциплінарні зв’язки – є основною
міждисциплінарної інтеграції, без якої не можлива
якісна підготовка компетентного фахівця. Освітній
процес, побудований на принципах міждисциплінарної
інтеграції, вимагає системного підходу. Тому пошук
нових активних методів навчання, використання
інформаційно–комунікативних технологій є одним з
пріоритетів навчально–методичної діяльності.
Подальші напрямки дослідження за темою:
впровадження та функціонування навчально–тренінгових центрів в навчальний процес підготовки
спеціалістів свідчить про їх ефективність та доцільність.
Поєднання теоретичної підготовки та відпрацювання
практичних навичок і вмінь, в умовах наближених до
роботи в аптеці, сприятиме поглибленню та закріпленню
набутих знань з фахових дисциплін у підготовці
майбутнього провізора, який зможе стати ефективною
ланкою системи охорони здоров’я та в повному обсязі
виконувати свою місію – збереження та захист людського
життя.
Список використаних джерел
1. Алєксєєва І. М. Компетентності: категоріальний апарат
вищої фармацевтичної освіти // Актуальні питання фармацевтичної
і медичної науки та практики. – 2017. – Т.10, №1 (23). – С.112–115.
2. Волощук Н. І. Міждисциплінарна інтеграція як фактор
удосконалення викладання фармакології у медичному виші /
Н. І. Волощук, О. С. Пашинська, А. О. Іваниця, І. В. Таран //
Медична освіта. – 2016. – №4. – С.8–11.
3. Кириченко Л. М. Практичне навчання в системі підготовки
майбутніх фахівців у фармацевтичному коледжі / Л. М. Кириченко
// Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». – Х., 2016. –
Вип.53. – С.192–200.
4. Луцак І. В. Впровадження тренінгових технологій у підготовці
майбутніх фармацевтів / І. В. Луцак // Матеріали Всеукраїнської
науково–практичної конференції [«Актуальні питання підготовки
майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах
сучасної освіти»], (Житомир, лютий–березень 2016) / М–во
охорони здоров’я України, ДУ «Центральний методичний кабінет
підготовки молодших спеціалістів», КВНЗ «Житомирський базовий
фармацевтичний коледж ім. Г. С. Протасевича». – Житомир, 2016.
– С.150–151.
5. Бевз В. Основні положення щодо проведення тренінгів /
В. Бевз, О. Главник // Відкритий урок: Розробки. Технології, Досвід: Освітянський науковометодичний журнал. – 2005. – №11/12.
– С.12–20.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 129

6. Слободянюк І. А. «Роль тренінгу професійного самовизначення у формуванні базової (стартової) компетентності щодо
обраної професії» / І. А. Слободянюк // Вища освіта України –
Додаток 4 (т.15). – 2009. – Тематичний випуск «Вища освіта України
у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». –
С.561–565.

References
1. Alieksieieva I. M. Kompetentnosti: katehorialnyi aparat vyshchoi
farmatsevtychnoi osvity // Aktualni pytannia farmatsevtychnoi i
medychnoi nauky ta praktyky. – 2017. – T.10, №1 (23). – S.112–115.
2. Voloshchuk N. I. Mizhdystsyplinarna intehratsiia yak faktor
udoskonalennia vykladannia farmakolohii u medychnomu vyshi /
N. I. Voloshchuk, O. S. Pashynska, A. O. Ivanytsia, I. V. Taran //
Medychna osvita. – 2016. – №4. – S.8–11.
3. Kyrychenko L. M. Praktychne navchannia v systemi pidhotovky
maibutnikh fakhivtsiv u farmatsevtychnomu koledzhi / L. M. Kyrychenko
// Zbirnyk naukovykh prats «Pedahohika ta psykholohiia». – Kh., 2016.
– Vyp.53. – S.192–200.
4. Lutsak I. V. Vprovadzhennia treninhovykh tekhnolohii u
pidhotovtsi maibutnikh farmatsevtiv / I. V. Lutsak // Materialy Vseukrainskoi naukovo–praktychnoi konferentsii [«Aktualni pytannia
pidhotovky maibutnikh farmatsevtychnykh ta medychnykh fakhivtsiv
v umovakh suchasnoi osvity»], (Zhytomyr, liutyi–berezen 2016) / M–
vo okhorony zdorovia Ukrainy, DU «Tsentralnyi metodychnyi kabinet
pidhotovky molodshykh spetsialistiv», KVNZ «Zhytomyrskyi bazovyi
farmatsevtychnyi koledzh im. H. S. Protasevycha». – Zhytomyr, 2016.
– S.150–151.
5. Bevz V. Osnovni polozhennia shchodo provedennia treninhiv
/ V. Bevz, O. Hlavnyk // Vidkrytyi urok: Rozrobky. Tekhnolohii, Dosvid: Osvitianskyi naukovometodychnyi zhurnal. – 2005. – №11/12. –
S.12–20.
6. Slobodianiuk I. A. «Rol treninhu profesiinoho samovyznachennia
u formuvanni bazovoi (startovoi) kompetentnosti shchodo obranoi
profesii» / I. A. Slobodianiuk // Vyshcha osvita Ukrainy – Dodatok 4
(t.15). – 2009. – Tematychnyi vypusk «Vyshcha osvita Ukrainy u konteksti intehratsii do yevropeiskoho osvitnoho prostoru». – S.561–565.
Vodoslavskyi V. M., Ph.D. in Pharmaceutical Sciences, Associate
Professor of the Department of Pharmacy, Ivano–Frankivsk National
Medical University (Ukraine, Іvano–Frankivsk),
vodoslavskyvm@ukr.net
Educational and training center as the component
of interdisciplinary links for implementation of practical skills
in scientific disciplines, such as «Pharmaceutical botanics»,
«Pharmacognosis» and «Resource certification of medicinal plants»
The article has considered the importance of educational and training centers
for educational process with a major in Pharmacy in order to improve the efficiency
of their acquisition of the necessary skills and the formation of professional
competence of future professionals. Practical skills contribute to improving the
quality of learning; motivate students to form specific knowledge and skills; is a
form of active training and control of the mastering of the material.
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Виклики комерціалізації
до ідеалів спорту та фізичної культури
Здійснено експлікацію викликів комерціалізації до традиційних ціннісних
засад феномену спорту в умовах, коли спорту інкорпорується у складну
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соціальну динаміку, її економічний вимір, ототожнюючись із явищами моди
та гламуру, позбавлених глибинного сенсу спорту як носія олімпійських
цінностей, трансформує його ігрову змагальну природу. Виявлено ускладнений
характер оцінки загроз комерціалізації спорту у сучасних умовах, коли
непрояснений характер носить питання, чи має спорт інтерпретуватись
у сучасних дослідженнях в межах традиційних ціннісних канонів, або ж,
зазнати оновлення у відповідь на нові соціальні реалії.
Ключові слова: спорт, комерціалізація, глобалізація, цінності спорту,
суспільство споживацтва.

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

(стаття друкується мовою оригіналу)
Носители массового сознания находятся под
влиянием политической культуры, политического
сознания и форм поведения, участия в политических
процессах, вместе с тем возможности воздействия
на социум у правительства зависят от природы
политического строя. В этом смысле массовое
сознание каждого общества зависит от особенностей
политической системы, в которой они проживают.
Политическая система, выступающая в качестве
упорядоченной совокупности политических организаций, политической роли, политических отношений,
процессов, принципов политической организации
общества, а также включая в себя организацию политической власти, политических процессов, объединяющие
в отношения, возникающие между государством и
обществом, в том числе состояние политической
деятельности, уровень политического творчества в
обществе, характер участия в политике, политические
отношения, не носящие организационный характер и
т.д. играет большую роль в формировании и развитии
массового сознания. Отличие политической системы
общества от других систем заключается в том, что эта
система по сравнению с другими системами играет
относительно более значимую роль. По–другому
говоря, политический курс, сформированный в рамках
политической системы, превращается в необходимость
для всего общества. Однако политические системы по
своим показателям различаются на разные типы.
Например, Г. Алмонд разделял политические
системы на 4 категории, Д. Блондель разделял их
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по содержанию управления на 5 типов. Некоторые
политологи также считают целесообразным исторически
классифицировать
политические
системы.
В
современных условиях политическая система выступает
в 3 своих видах: административном, полемизированном
и социально–ориентированном.
Конечно, несмотря на различную классификацию
данной системы, исполняемые в обществе с ее стороны
функции, являются идентичными: политическая
социализация, привлечение граждан в политические
процессы, удовлетворение их интересов и потребностей,
а также разработка нормативов, их применение и
контроль над ними и т.д. [1, с. 301].
Политическая система характеризуется политической культурой, включающей в себя политическую
идеологию, нормы, традиции, ценности. Указанные
факторы обеспечивают в обществе развитие массового
сознания, образование форм массового поведения и
сознания, коллективного участия людей в политических
процессах.
Конечно, политическая деятельность участников
политического процесса основывается на определённой
логике и общих интересах. В условиях существования
групп с различными интересами сохранность общества и политического порядка, а также наличие
политической идеологии для обеспечения движения
социума по пути прогресса играют важную роль.
Идеология, являясь подсистемой политической системы
выступая критерием политических процессов, носит
также программный характер для политических
решений по ориентированию массового политического
поведения. Политические функции политической
идеологии проявляют себя в определении основных
направлений политического развития и его ведущих сил,
в мобилизации носителей идеологии и ее сторонников
с целью реализации общей цели, в объединении людей
на основе общей идеи и призывов. Идеология, как
система стоящая в основе социальной и политической
деятельности, которые наполняют ее идеями, является
всеобъемлющим знанием, которого можно применить в
социально–политических реформах.
Идеология представляет собой систему, включающую
в себя традиции и обычаи, образ жизни и направления
деятельности. Она, поднимая ежедневное сознание
до концептуально–теоретического уровня, проводит
в жизнь дальнейшее усиление взаимосвязи между
соотечественников на пути перспективного развития
социума. Формируя у людей чувство национального
самосознания, собирает отдельные группы и классы
людей вокруг общих целей и задач. Каждый индивидуум,
обладающий национальным самосознанием, в конечном
счете, приводит к формированию единой совокупности
обладателей национального самосознания. Таким
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образом, идеология, участвующая в формировании
массового сознания, объединяет общество вокруг
общей идеи. Конечно, идеология в период стабильности
и коллапса может быть принята и усвоена со стороны
масс. Однако для ее перехода в общем виде в массовое
сознание должны сформироваться реальные условия.
В 2012 году на примере социальных потрясений,
произошедших в Европе и странах арабского мира, можно
наблюдать, что массы объединившись вокруг общей
идеи, превращается в единый организм. Несмотря на
то, что массы могут состоять из разных слоёв и классов,
в тот период им свойственна общность мышления.
Хотя такое массовое сознание носит кратковременный
характер, оно создаёт реальные условия для объединения
и развития общества. Такие идеи как борьба с агрессией
врага, освобождение от имперского ига, борьба за
независимость способствуют превращению каждого
члена в носителя массового сознания. Вышеуказанная
форма массового сознания существует только до
достижения поставленной цели, позже она с большей
долей вероятности исчезает. Таким образом, становится
очевидным, что кратковременные носители массового
сознания, возникающие в ситуационной форме,
объединяются только ради конкретных целей и задач.
Они не могут превратить идеологию в долговременную
систему взглядов, предполагающую прогресс на
длительный период времени.
Однако роль идеологии в сохранении в стабильной
форме массового сознания достаточно высока. При этом
случае появляются система, содержащая в себе, не только
кратковременные цели, а в целом взгляды социума по
развитию государства. Члены общества, принявшие
идеологические взгляды в форме массового сознания уже
будут совместно достигать намеченных целей.
Общество, находящееся под общим идеологическим
воздействием определяет направления развития на
основе сформированной своей деятельностью политической культуры. Политическая культура, в свою очередь,
исходя из традиций и обычаев общества, системы
ценностей образует формы политического сознания,
политического менталитета и политического поведения.
Именно благодаря компонентам политической культуры, участвующим в формировании устойчивого и
долгосрочного массового сознания и образованным
под воздействием идеологии происходит ориентация
на реализацию интересов индивидуумов, социальных
групп и в целом общества.
Чувство, определяющее отношение людей к
политическим структурам людей и теоретические
предположения полностью находит свое отражение в
политическом сознании. Политическое сознание отражает
адаптацию индивида к механизмам политической власти,
а также выражает представления людей, нормы и идеи
важные для реализации существующих политических
функций. В целом, политическое сознание объединяет в
себе не институциональные компоненты политической
жизни общества.
Конечно, политическое сознание по своей специфике и по исполняемым функциям тесно связано с
политическим поведением. Поскольку политическое
сознание является подготовительной стадией политического поведения. Оно обеспечивает субъектов
политического поведения идеями, одновременно
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строит политические отношения между участниками
политического процесса.
В современной политической науке существует
два подхода к этой категории. Во–первых, это
бихейвиоральный подход: сторонники данного подхода
считают, что политическое сознание есть рациональное
мышление человека и оно, реализуя роль субъекта во
власти и его функции, есть совокупность составляющих
его представлений и знаний.
Во–вторых, сторонники теории аксиологии считают,
что политическое сознание есть определенный уровень
политического мышления. И поэтому оно выступает
общим мышлением и ценностью человека. По своей
сущности, политическое сознание создает условия
для определения групповых интересов, их адаптации
к интересам других групп и формирования путей и
возможностей для их реализации, используя наличные
средства государства [2, с. 302].
Несмотря на разнообразие подходов к проблеме
политического сознания, все его формы создают условия
для реализации участия людей в социальной жизни с
целью борьбы за власть, политической оценки целей и
задач политических противников, определения средств
достижения краткосрочных и долгосрочных целей,
прогнозирования условий для поражения или победы в
политической борьбе и т.д.
Естественно, что во многих случаях носителем
политического сознания выступает политическая элита.
Выступающие в качестве политических институтов,
общение, посвящение, мистика, религия, традиции,
легенды, воспитание, образование, средства массовой
информации, пропаганда и агитация, культура и др.
компоненты воздействуют на людей в виде разных
образов, имеющих различные цели. Они используются
для реализации политики «промывки мозгов»
авантюрных людей, случайно попавших во власть.
Именно на основе этого механизма, опираясь на
индивидуальный и коллективный опыт, формируется
массовое сознание.
Политическое сознание является политизированным
сегментом массового сознания. Коллективное политическое сознание по структуре включает в себя
статические (ценности и общие ориентиры) и динамичные
(общее настроение) компоненты. Они конкретно
проявляют себя, во–первых в уровне ожиданий людей и
возможности влияния на политическую систему с целью
их реализации, во–вторых, в социально–политических
ценностях, стоящих в основе идеологической системы,
в–третьих, в мышлении и настроениях, зависящих от
существующей политической ситуации. власти, лидеров,
политических акций и т.д. Массовое политическое
сознание определяет уровень политической культуры
общества и обуславливает массовое политическое
поведение [3, с. 45].
Особенности деятельности политической системы
в равной степени также зависит от политического
менталитета. Политический менталитет, выступающий
важным структурным элементом политической культуры,
является совокупностью образов и представлений людей
и их различных групп.
Менталитет базируется на двух взаимосвязанных
формах деятельности – религии и рационализма.
Л. Леви–Брул, Л. Февро, М. Блек и др., занимающиеся
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изучением проблемы политического менталитета
считали, что он является совокупностью национально–
этнических и социально–культурных представителей
какого–либо общества. Политический менталитет также
пытались трактовать с позиций «политической карты
мира» и «политического мышления». Так, согласно
первому подходу, политический менталитет объединяет
в себе теоретические особенности, и вместе с тем,
знания. Это формируется, исходя из опыта ежедневной
деятельности и ценностных ориентиров политических
субъектов. По второму подходу, в составе политического
менталитета стоят не только теоретические знания,
но и приобретённые в течение жизненного опыта
определённые представления [4, с. 51].
Политический менталитет связан с ежедневной
деятельностью человека: 1) представлениями о политических реалиях; 2) с ценностями политической
ориентации, носящими осознанный и неосознанный
характер; 3) с выражением политических механизмов,
обеспечивающих адекватную реакцию на политические
события.
В общем контексте, менталитет можно воспринимать
как социально–политическую категорию. Потому что,
он на протяжении исторического промежутка времени
образуется из окружающей природы, географического
положения,
этнических,
социально–экономических
и культурных ценностей. В этом смысле менталитет
формирует культурно–религиозную сторону для стабильной и надежной жизни человека. Он сам объединяет
общие этические и нравственные нормы и требования
людей. Поэтому в социуме менталитет, влияющий
на деятельность человека в любой сфере, играет
важную роль в поведении индивидов, групп людей и
людских масс. В течение значительных исторических
процессов, особенно во времена коллапсов, менталитет
может быть деформирован и может выявить тяжелые
социально–политические проблемы. Такого рода случаи,
особенно проявляются при переходе от авторитаризма
и тоталитаризма к демократии. В критические моменты
политических процессов в результате разрушения
социально–экономических отношений уничтожаются
старое мышление, политическое сознание, и конечно же
политическая система, взамен которых формируются
новая политическая система и новый образ мышления и
поведения. Естественно, трансформация политического
менталитета длительный и сложный процесс. Это связано
с трудностями отвыкания от прежних «психологических
стереотипов», а в результате его стремительного развития
образуются опасные факторы. Трудности трансформации
связаны именно с формированием массового менталитета, что в свою очередь влияет на трансформацию
массового сознания. Потому что, насколько менталитет
носит общий характер, настолько же он имеет тенденции
и к массовости. Массовое сознание изменяется под
воздействием компонентов политического менталитета
и влияет на общественно–политические процессы
в обществе. Кроме этого необходимо отметить
роль идеологии, как основного элемента структуры
политической системы и играющей важную роль в
трансформации массового сознания, политического
сознания, как компонента политической культуры
и субъекта ее воздействия, а также политического
поведения, связанного с политическим менталитетом.
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Политическое поведение есть совокупность мышления и действий человека. Здесь проявляется внутренняя
и внешне наблюдаемая реакция индивидуумов. Мышление, воображение, ожидания людей, находя своё
отражение в их деятельности, выражают их участие
в выборах, формы протеста, лоббизм, кампании и
организацию каких–либо мероприятий.
В широком смысле, анализируя поведение можно
оценить и через «политическую» призму. Потому
что в результате политической и взаимосвязанной
деятельности образуются группы, разнообразные формы
политической жизни. Участие субъектов в политических
процессах не только выявляет мир объективных фактов –
политические институты, организации, нормы, события
и процессы, но и формирует особую форму социальной
реальности, невозможной без существования людей. В
этом смысле, с уверенностью можно утверждать, что
политическая реальность, мир артефактов появляется
как результат деятельности человека, и что по–другому
это не может и быть.
В политической литературе категория «политическое поведение» представляется как общее начало
политического опыта. Введший это понятие в
научный оборот исследователь Г. Тингстема оценивал
поведение людей в политическом контексте в своем
труде «Политическое поведение: исследование в сфере
статистики выборов» [5, с. 412].
В политической литературе политическое поведение
принимается как категория, отражающая в себе все
формы политической активности и абсентеизма.
Здесь можно привести в виде примера, лояльные,
конструктивные, а также отрицающие, деструктивные,
несознательные или организованные индивидуальные
и коллективные выступления, голосование на выборах
или политическому участие, с целью выяснения
сути политического поведения отказа от участия в
голосовании.
Понятие политического участия связано с
легальными и нелегальными, конструктивными и
неконструктивными формами политического поведения.
В целом, политическая активность, включающая в
себя свои легитимные формы, обеспечивает признание
легитимности существующего политического порядка.
По мнению С. Верба и Н. Найна политическое
участие представляет собой совокупность граждан,
непосредственно или косвенно желающих участвовать
в определении деятельности и состава официальных
членов правительства и государства [6, с. 27].
В политической теории категория «политическое
участие» отражает протестные и незаконные формы
политического поведения, влияющие на существующий
политический порядок: восстания, гражданское
противостояние, акции и т.п. На примере Азербайджана
2011 и 2012 гг. на основе санкционированных и
несанкционированных государственными органами
митингов и пикетов, проводимых радикальной
оппозиции можно утверждать, что существует и
самостоятельная форма политической активности –
политической целесообразность.
Американский политолог Л. Милбрайт показывает
две формы политического участия:
1) Конвенсиональную – все формы политические
формы, регулируемые законом и правовыми нормами
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(голосование, референдум, образование политических
организаций,
легальные
средства
артикуляции
деятельности;
2) Неконвенсиональную – все запрещённые законодательством формы, направленные на разрушение
политической системы (несанкционированные митинги,
акции, пикеты, восстания и т.д.) [7, p. 85].
По типологизации же Дж. Найджела, различается
внутреннее и внешнее привлечение к политическому
участию в соответствии с особенностями стимулирования.
По его мнению, автономное политическое участие,
основанное на внутренних мотивах, также мобилизуется
под воздействием внешних стимулов.
Практика показывает, что политическое участие
не всегда связано с политически значимыми
суждениями. Иногда иррациональная особенность
структуры мотиваций выступает базой для массовой и
индивидуальной политической деятельности.
Вместе с тем, для определения актов поведения,
связанных с властью, государственным управлением,
с важными политическими вопросами, используется
категория политической деятельности. Политическая
деятельность, в первую очередь, будучи связанной
действиями индивидов и групп, формирует уровни
политического участия.
Одним словом, политическое поведение, определяющее политическую деятельность и участие политических субъектов, обладая индивидуальным и
групповым характером, может быть и массовым. Массовое
политическое поведение в основном наблюдается на
митингах и политических процессах. А. Лейпхард выявив
зависимость между религией, языком и электоральным
выбором, писал, что современному обществу
свойственно сложная социальная дифференциация, и они
формируют социальную иерархию с целью воздействия
на политически важные события [8, с. 287].
П. Бурдье же учитывая капитал, людей находящихся
в социальном пространстве сформировал типы
политического поведения. Он проводил классификацию
по следующим параметрам: 1) по совокупности объёмов
капитала, статусному, символическому, политическому
и культурному уровню индивидов. 2) по структуре
капитала, а также разным направлениям экономического
и культурного капитала [9, с. 336].
В анализе электорального поведения представители
Мичиганской школы выступили с существующими
идеями. В своей монографии У. Миллер и М. Шанкс
«Новый американский избиратель» отмечал, что
идентификация является важным механизмом анализа
представлений политических партий, отражающим
формирование многообразных ценностей и отношение
избирателей к избираемым кандидатам [10, p. 43].
Конечно, при этом рациональный выбор избирателей
также играет важную роль. Потому что рациональный
выбор людей считается предпосылкой политического
поведения. Избиратели выбирают тех, кто максимально
обеспечивает претворение в жизнь их интересов.
Как видно, фактор политической системы играет
важную роль в трансформации коллективного сознания.
При этом, функционирует комплексный оперативный
механизм, включающий различные факторы, такие
как идеологическая сфера, политическое сознание,
политическая культура и политическое поведение, что в
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свою очередь, способствует восприятию народом общих
форм мышления и поведения.
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Political systems and process of transformation of mass
consciousness
The political culture of carriers of mass consciousness, political consciousness
and behavior forms, participation in political processes, and also possibilities of
influence of the government on society are shown under the influence of the nature
of a political system. In this sense the mass consciousness of each society depends
on features of its political system.
The political system is characterized by political ideology and political
norm, customs, the political culture reflecting in values. The called factors provide
realization of development of mass consciousness, formation of mass behavior and
forms of thinking, mass participation in political processes.
Keywords: mass consciousnesses, political system, political ideology, political
norm, mass behavior, mass thinking, political process, political culture, political
consciousnesses, mentality.
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Політичні системи і процес трансформації масової свідомості
Політична культура носіїв масової свідомості, політична свідомість і
форми поведінки, участь в політичних процесах, а також можливості впливу
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уряду на соціум проявляються під впливом природи політичного ладу. У цьому
сенсі масова свідомість кожного суспільства залежить від особливостей
його політичної системи.
Політична система характеризується політичною ідеологією і
політичною нормою, звичаями, політичною культурою, що відбиває в собі
цінності. Названі фактори забезпечують реалізацію розвитку масової
свідомості, освіту масової поведінки і форм мислення, масової участі в
політичних процесах.
Ключові слова: масова свідомість, політична система, політична
ідеологія, політична норма, масова поведінка, масове мислення, політичний
процес, політична культура, політична свідомість, менталітет.
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Ґенеза міжнародно–правової регламентації
трансферу технологій

Аналізується походження, розвиток і характерні риси історичного
становлення міжнародно–правової регламентації техногенного трансферу
в контексті еволюції права інтелектуальної власності від античного пара–
авторського права до майбутньої системи глобального прав інтелектуальної
власності. Запропонована авторська періодизація та підхід до розуміння
розвитку правової регламентації міжнародного трансферу технологій.
Ключові слова: ґенеза трансферу технологій, міжнародне право,
міжнародний трансфер технологій, техногенний трансфер, інтелектуальна
власність, міжнародне право інтелектуальної власності, авторське право,
патентне право.

Основною з ознак сучасного етапу еволюції Людства є
техноцентризм. Характерними проявами техноцентризму
є трансформаційні процеси розвитку соціумів, що
викликають та пришвидшують технокінетичні процеси,
які не тільки постійно сегментарно розширюються, а
й вибудовуються в міжнародні секторально значущі
структури. І саме такі процеси, в результаті, пов’язують
країни функціональними залежностями, що визначають
їх місце і роль в межах міжсоціумних технологічних
ланцюжків, незважаючи на позиційні і ситуаційні
пріоритети суб’єктів міжнародного права.
За свою історію існування людство поступово
переходило від одного техногенного укладу до іншого.
Подолання технологічних розривів послуговується
здійсненням міжсоціумних техногенних обмінів,
еволюційним механізмом здійснення яких і виступає
трансфер технологій. Відтак, для доктрини міжнародного
права актуальною є проблема дослідження сутності,
походження та розвитку трансферу технологій як
засобу подолання технологічних розривів та одного
з механізмів забезпечення сталого та збалансованого
розвитку людства.
В рамках цієї наукової статті ставимо за мету
дослідити виникнення та еволюцію міжнародно–
правових норм, що регламентують сферу трансферу
технологій від античності до сучасного етапу їх існування,
що і стане новацією даного дослідження, відколи досі в
доктрині міжнародного права не піднімалося питання
ґенези міжнародно–правової регламентації трансферу
технологій у період до 60–х років минулого століття.
Оскільки ця сфера є однією з наймолодших в царині
міжнародного права, вважаємо за доцільне поставити
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завдання дослідити історичні її витоки для повного та
вичерпного розуміння її природи.
Наразі не існує повного та вичерпного визначення,
яке б відображало суть поняття «технологія». Одні
дослідники, наприклад Дж. Фаркус та Л. Фолк, визначають його у дуже широкому сенсі як «результати
інтелектуальної діяльності (продукт, виробництво,
процес, корисна модель та методи управління),
незалежно від того чи є вони об’єктами патентування,
що включають також поняття методології франчайзингу,
класичної/традиційної технології, ноу–хау, та високих
технологій» [1].
Саме таке розуміння трансферу технологій було також
було запропоновано взяти за основу М. Файнрідером
в процесі переговорів ЮНКТАД стосовно створення
міжнародного Кодексу правил поведінки в сфері
трансферу технологій [2]. Інші дослідники, беручи
до уваги двозначність самого поняття технології та
даремності спроб чіткого визначення, пропонують
послуговуватись найбільш широким і практичним, що
визначає технологію як систематичне використання
наукового чи будь–якого іншого знання при виконанні
практичних завдань [3].
Аналогічну ситуацію маємо також із визначення
поняття та складових «трансферу технологій». Це
питання є вкрай важливим з точки зору визначення
основних елементів та складових трансферу технологій.
Узгодженою світовою позицією стало те, що будь–яке
дієве визначення передачі технології має бути, перш за
все, функціональним, а не формальним. Однак прагнення
до консенсусу знову породило в рамках ООН велике
розмаїття визначень складових елементів трансферу
технологій. Одні вчені характеризували його як «процес,
через який наука та технологія розповсюджуються в усі
сфери діяльності людини» [4].
Інші називали «передачею ноу–хау задля задоволення
місцевих потреб реципієнта...». Тим не менше, обидва
підходи наголошують, що для передачі технології
потрібен функціональний компонент – для того, щоб
забезпечити справжню передачу технології, країна–
реципієнт повинна ефективно опанувати передану
технологію [5].
Ще одна позиція декларувала наступне: «Важливим
чинником [у визначенні передачі технології] є те, що
одержувач набуває здатність самостійно виробляти
продукт, якість якої порівнянна з якістю, виробленою
постачальником технології» [6].
Основні результати дослідження. Хоча в Організації Об’єднаних Націй протягом багатьох років
обговорювалися пов’язані з трансфером технологій
питання, в рамках цього органу ще не було досягнуто
офіційної загальнообов’язкової угоди з питань
міжнародно–правової регламентації.
Таким чином світова спільнота під трансфером
технологій наразі розуміє: «рух інновацій, знань та
методів від однієї організації або країни до іншої
через допомогу, інвестиції, ліцензування, торгівлю чи
навчання». Отже, у складі поняття «трансфер технологій» формується дві групи елементів: матеріальні
продукти (знаряддя, інструменти, продукт, і т.д.) та
продукти інтелектуальної діяльності (ідеї, ноу–хау,
методики та технології створення продукції, наукові
знання, порядок та послідовність виконання операцій
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процесу виробництва та/або реалізації і зберігання
продукції, надання послуг, тощо). На сьогодні загалом
трансфер технологій трактується як «передача наукових
та науково–прикладних результатів, об’єктів права
інтелектуальної власності (зокрема, винаходів, корисних
моделей, творів наукового, технічного характеру,
комп’ютерних програм, комерційних таємниць), ноу–
хау, в яких відображено перелік, строки, порядок та
послідовність виконання операцій, процесу виробництва
та/або реалізації і зберігання продукції, надання послуг,
що оформляється шляхом укладення між фізичними та/
або юридичними особами чи державами двостороннього
або багатостороннього договору, яким установлюються,
змінюються або припиняються майнові права та
обов’язки щодо технології та/або її складових». Такий
підхід і відображено в Законі України про державне
регулювання діяльності у сфері трансферу технологій.
Це має вкрай важливе значення для цілей нашого
дослідження, так як масив норм, що регулює міжнародний
трансфер технологій є своєрідною синергією норм права
інтелектуальної власності, речового та договірного права.
2017 рік ознаменувався 56–річчям від дня початку
дебатів та обговорення питань трансферу технологій
на міжнародному рівні. Проблематика передачі
технологій вперше була представлена як міжнародне
питання в 1961 році, за консолідованим проханням від
країн, що розвиваються, до Генерального секретаря
Організації Об’єднаних Націй задля того, щоб
з’ясувати роль міжнародних договорів у сприяння
захисту прав інтелектуальної власності в цій категорії
країн. Аналізуючи минуле, ця тема все більше
набуває популярності та гостроти, тому що країни, що
розвиваються, відчували потребу вирішити з цього
приводу одразу два великих завдання: переглянути
міжнародні договори, що стосуються інтелектуальної
власність та забезпечити створення конкретної
платформи міжнародно–правових норм з метою передачі
та розповсюдження технології, яка б сприяло їхньому
доступу до існуючих технологій задля подолання
технологічних розривів між соціумами.
Цільових зусиль, спрямованих на досягнення цих
цілей, не вдалося матеріалізується до середини 1980–х
років. Незважаючи на певну неспроможність створити
ефективну систему регулюючих міжнародно–правових
норм, поставлені п’ятдесят років тому завдання, не
тільки як і раніше, а й потребують негайного вирішення.
Частина елементів трансферу технологій, що
належать до готових матеріальних продуктів або
матеріальних інструментів створення певної технології
чи технологічного результату, поділяє історію свого
розвитку із речовим правом, та як ми вже зазначали
правова регламентація сфери міжнародного трансферу
технологій тісно пов’язана з правом інтелектуальної
власності. Фактично, правова регламентація створення
та передачі об’єктів трансферу технологій походить саме
з процесу історичного розвитку права інтелектуальної
власності. Розглянемо детальніше.
Античний період розвитку людства характеризувався
виникненням засад авторського права. За нашими
спостереженнями правові норми стосувались перш за
все цілісності творіння. Саме у цей час в Стародавній
Греції та Римі зароджуються перші правила поводження
з плодами чужої інтелектуальної та творчої діяльності.
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Існували положення за якими заборонялось запозичувати
(заборона плагіату) чи спотворювати чужі витвори
(з’являється поняття цілісності та недоторканості
твору), також визначні твори повинні були зберігатися
в спеціальних архівах. В Римському праві вже існувала
досить розвинена договірна система, за якою для
видавництва твору вимагалась згода автора, також
вперше з’являється поняття гонорару за авторську
працю [7].
Хоча більшість науковців сприймає цей період як
досить примітивний з точки зору права інтелектуальної
власності, ми схильні вважати, що саме на цій стадії
були закладені підвалини нематеріальних прав особи на
свої витвори, що пізніше стане важливим інститутом
для всього масиву права інтелектуальної власності та
трансферу технологій. Також, узагальнюючи характерні
риси періоду античності, варто зауважити, що норми, які
виникли буле радше спорадичними, ніж системними і
стосувалися більшою мірою прав авторів, проте ми не
можемо достеменно стверджувати, що це були норми
авторського права у теперішньому їх розумінні. Тому,
пропонуємо, виділити цей період під назвою «пара–
авторське право», яке сформувало основу та витоки для
подальшого формування галузі права інтелектуальної
власності.
З початком Середньовіччя розпочався період, що
передував першим нормативно–правовим актам в
досліджуваній сфері. Ми позначимо його як період
«протопатентного» та «протоліцензійного» права. Цей
час характеризується видачею так званих привілеїв, які
стосувалися прав на монопольне виготовлення товарів
та торгівлю (праобраз ліцензій). Створена система
привілеїв мала за ціль заохочення створення нових
винаходів та об’єктів авторського права. Здебільшого
такий механізм стосувався західної Європи. В Київській
Русі привілеї надавались здебільшого монастирям та, за
виключенням – окремим особам. Першим документом,
що засвідчував надання монопольних прав, була грамота
Великого Князя Київського Мстислава Володимировича
і його сина Новгородського князя Всеволода видана
Новгородському Юрієвому монастирю в с. Буйці 1130
року [8].
Поворотним моментом в історії технологічного
розвитку Людства та удосконаленні системи привілеїв
став винахід друкарського станка І. Гуттенбергом у
1440 році. Що став новою віхою у розвитку технологій
відтворення інформації. Таким чином скопіювати
та розповсюдити інформацію стало набагато легше.
Необхідність захисту від конкуренції диктувала потребу
видачі привілеїв, які надавали виключне право видавця
на конкретний витвір і заборону іншими видавцям
публікувати твір [9, с. 7].
Разом з цим у 1469 році був виданий перший
привілей на винахід – технологію друкування. Це
найперша згадка про захист технології. Початковий
етап становлення системи правової охорони результатів
творчої діяльності належить періоду XII – XVIII ст.
Сутність правової охорони результатів творчої діяльності
цього періоду зводився до надання привілею автору,
що підтверджувалося відповідними «патентними
грамотами», які видавалися, як правило, суверенами
та главами держав (імператором, королем, царем, і т.д.).
Також в цей час у Венеції XIV століття винахідники,
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що удосконалювали млини заохочувались земельними
ділянками та кредитами, відтак бачимо зародження
інституту заохочення та стимулювання створення
нових технологій.
Можна стверджувати, що саме система привілеїв
заклала підвалини патентної охорони результатів
інтелектуальної діяльності людини. Системи привілеїв
різних країн розвиваються по–різному, залежно від
рівня їх економічного розвитку, проте загальні правові
механізми зазнавали рецепції та подальшої адаптації на
території іншої країни. Офіційне письмове положення
про привілеї вперше будо прийнято у Венеціанській
Республіці в 1474 р. Статут Венеціанської республіки
також вперше закріпив термін «патент». Відповідно до
декларації будь–якого громадянина, що створив машину,
яка раніше не застосовувався на території держави,
отримував пільги, за якими всім інші заборонялося
протягом десяти років виготовляти такі пристрої.
Як доречно зауважує С. А. Сударіков, Венеціанська
республіка – найбільша морська та торгова держава
того часу, стала визнавати право власності на результати
творчої діяльності з XV ст. Вона перша зробила результати
творчої діяльності товаром, тобто стала визнавати права
власності на результати творчої діяльності. Згодом таке
право власності було встановлено і в інших країнах. Так
виникла система інтелектуальної власності [10 с. 7].
Це автоматично стає точкою відліку і для зародження
механізму трансферу технологій, оскільки як тільки
результат творчої діяльності людини визнається товаром
– він автоматично має змогу стати об’єктом передачі
технологій. Трохи згодом в Англії у XVI столітті
вперше видається Гумфею привілей на інструмент
для технології виплавки свинця, що стає, з точки зору
складових елементів трансферу технологій, першою
віхою розмежування методики створення технічного
блага та інструментів за допомогою яких це можливо.
У судовому рішенні «Справа виробників сукна з Іпсвича»
(1615 р.), було встановлено: «Якщо людина створила
новий винахід або нове ремесло, ризикуючи при цьому
життям чи майном, витрачає кошти і т.п., або якщо людина
зробили нове відкриття, то в подібних випадках король
своєю милістю може подарувати йому в відшкодування
його витрат привілей скористатися таким ремеслом або
промислом до того часу поки люди в королівстві не
зможуть опанувати це нове ремесло, щоб користуватися
ним. Але коли термін патенту закінчується, король може
знову подарувати його іншому» [11, с. 10].
На цей раз до об’єктів інтелектуальної власності та
трансферу технологій нарівні із «винаходом» та «ремеслом (тобто технологією або методикою виробництва)»
визнається і «нове відкриття», що дає початок існування
якісно нової категорії нематеріальних об’єктів трансферу технологій як наукові знання та теорії.
Підсумовуючи, необхідно наголосити, чому «ера
привілеїв» в історії інтелектуальної власності все ж
не змогла до кінця сформувати ефективну систему
правової регламентації права інтелектуальної власності
та, зокрема, трансферу технологій. Незважаючи на те,
що в період протопатентного та протоавторського в
окремих країнах викристалізувалася певна сукупність
норм, що регулювала правові відносини стосовно
об’єктів інтелектуальної власності – цьому періоду
був притаманний ряд ознак, який відрізняв його від
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сучасного розуміння цієї сфери права. По–перше,
привілеї видавались та гарантувались окремим особам
по волі монарха на його власний розсуд, тобто таке право
не мало загального характеру, як і не було чіткої системи
видачі привілеїв на будь–який винахід. Тобто, фактично,
нові відкриття чи здобутки людського генію отримували
право на захист не в силу факту свого створення, а за
бажанням суверена. По–друге, за таких обставин, була
сумнівною свобода творчості. По суті, право власності на
винахід належало не творцю, а короні, хоча й захист, що
гарантувався, давав матеріальну вигоду винахідникам.
По–третє, все ж, у період Середньовіччя основна ідея
захисту оберталась навколо майнових прав виробника
нового блага.
Далі в історії людства з настанням Нового часу
відкривається наступна сторінка в розвитку права
інтелектуальної власності. Саме цей період знаменує
формування початку права інтелектуальної власності
таким, як ми знаємо його сьогодні. У цей період в
Англії приймається такий важливий закон як Статут
королеви Аннивід 10 квітня 1710 року, який увійшов в
юридичну літературу як перший закон про авторське
право. Переймаючи досвід британців у Франції в 1777
році видається шість ордонансів та два декрети 1791
та 1793 років для урегулювання цього ж питання. Ідея
про авторське право як «самий священний різновид
власності «була втілена в законах декількох штатів США.
Так, в законі штату Массачусетс від 17 березня 1789
закріплювалося, що «Немає власності, яка належить
людині більше, ніж та, яка є результатом її розумової
праці» [12, с. 10]. Аналогічні положення були закріплені
в законодавстві багатьох країн.
Зародження доктрини «промислової власності»
також сталося у XVIII столітті. Її родоначальником можна
вважати Д. Боуфлера, який писав, що «дерево, яке виросло
в поле, менш, без сумніву, належить своєму власнику, ніж ідея – автору». Пізніше слово «приналежність»
замінюється поняттям «власність» [13, с. 63].
На думку О. А. Рузакової відбулася підміна термінів,
яка надовго спантеличує юридичну науку з істинного
шляху, змушуючи її ототожнювати патентне право з
речовим правом [14, с. 16].
Положення теорії промислової власності знайшли
своє відображення у вступній частині першого французького патентного закону, проголосила, що «будь–
який винахід або відкриття є власність його автора» [15,
с. 13–14].
Пізніше, саме у Франції у 1791 році був прийнятий
патентний закон, що багатьма авторами вважається
початком патентного права, яким ми його знаємо. У
вступній частині французького патентного закону 1791
йдеться про те, що «будь–яка нова ідея, проголошення
і здійснення якої може бути корисним для суспільства,
належить тому, хто її створив, і було б обмеженням прав
людини не розглядати новий промисловий винахід як
власність його творця» [16, с. 11].
У цьому ж законі ми вперше серед об’єктів
інтелектуальної власності, а згодом і трансферу технологій зустрічаємо «ідею».
Принагідно зазначимо, що з точки зору міжнародного права саме на той час склалася ситуація, що
у більшості розвинених країн світу були закріплені
однотипні механізми правового регулювання сфери
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захисту та передачі прав інтелектуальної власності.
В процесі історичного розвитку науково–технічний
прогрес сприяв рецепції правових норм між державами
як таких, що є необхідними для врегулювання масиву
правовідносин, що неминуче складалися з приводу
результатів інтелектуальної діяльності людини. Саме
така ситуація у подальшому підштовхнула держави
до міжнародної співпраці з метою стандартизації,
уніфікації та створення наддержавної системи норм в
цій галузі людського буття.
Наступний поштовх до розвитку системи норм права
інтелектуальної власності зробили німецькі філософи.
Особливу роль зіграв Іммануїл Кант у своєму трактаті
«Von der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks» (З
неправомірності друку книг) обґрунтував ідею копірайту
не просто як форму власності, що забезпечує економічну
вигоду для автора, а як частину його особистості.
Кант, а також юристи Турнгейзен, Фихте намагалися
віднайти свідчення цього ще у римському праві. Ця
ідея в результаті створила систему нематеріальних або
моральних прав творця [17].
У цей час, наприкінці XVIII століття, починає
сформуватись таке поняття як міжнародне право
інтелектуальної власності, а XIX та XX століття вже
стали епохою розвитку норм міжнародного права сфери
інтелектуальної власності. Загалом, можна виділити
кілька тенденцій за якими проходив цей процес [18].
З огляду на те, що національні системи були вже
нормативно забезпечені – постало питання захисту
іноземних творів, або інакше кажучи визнання прав
інтелектуальної власності іноземних суб’єктів, що
потребувало активної міжнародної співпраці. Відтак
починають укладатися міжнародні договорів, покликані
подолати територіальні межі дії авторських і суміжних
прав, за допомогою яких було забезпечено охорону
іноземних творів (Бернська конвенція про охорону
літературних і художніх творів 1886, Всесвітня
конвенція про авторське право 1952 року, Римська
конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників
фонограм і органів мовлення 1961 р. та ін.).
Наступний напрямок – укладення міжнародних
договорів, спрямованих на уніфікацію національних
законів і введення в різних країнах подібних правил
охорони об’єктів інтелектуальної власності (Паризька
конвенція з охорони промислової власності 1883 р.,
Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної
власності 1994 та ін.). Ще одна тенденція цього періоду
– укладення угод, що полегшують надання правової
охорони відразу в декількох державах (Договір про
патентну кооперацію 1970 р. Мадридська угода про
міжнародну реєстрацію знаків 1891 р. та ін.).
І останній здобуток – створення міжнародних
організацій, що забезпечують єдину міжнародну
політику в сфері правової охорони інтелектуальної
власності, адміністрацію міжнародних договорів,
здійснення міжнародних реєстраційних процедур (ВОІВ,
Європейське патентне відомство та ін.).
Друга половина XX – початок XXI століття кинули
нові виклики усталеній системі міжнародних правових
норм. Зі стрімкими темпами науково–технічного
прогресу постало питання реформації старої громіздкої
системи, а також у 60–х роках XX століття виник новий
інститут в царині міжнародного права інтелектуальної
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власності – міжнародний трансфер технологій. Він
є досить неоднорідним за своєю природою і поєднує
правові норми різного виду. Також питання міжнародно–
правової регламентації трансферу технологій лишається
відкритим та неврегульованим на достатньому рівні, між
тим, зазначимо, що це один з найважливіших механізмів
сучасного
постіндустріального
інформаційного
суспільства.
Свого часу в 80–х роках ХХ століття питання
правового регулювання відносин у сфері міжнародної
передачі технологій розглядалися в рамках роботи
по встановленню так званого «нового міжнародного
економічного порядку», ініційованого країнами,
що розвиваються і колишніми соціалістичними
країнами. Суть цієї діяльності полягала в створенні
умов, сприятливих для розвитку бідних країн шляхом
забезпечення доступу до передових технологій.
В результаті міжурядових переговорів з 1978
по 1985 р. Конференція ООН з торгівлі і розвитку
(ЮНКТАД) підготувала проект Міжнародного кодексу
поведінки в області передачі технологій. Однак цей
документ так і не був прийнятий, так як державам не
вдалося подолати розбіжності з питань обмежувальної
практики і визначення юрисдикції [19].
В 1978 р. питання про уніфікацію правил
міжнародного трансферу технологій також почала
розглядати Комісія ООН по праву міжнародної торгівлі
(ЮНСІТРАЛ) [20].
У 1987 р. ЮНСІТРАЛ успішно прийняла Правила
складанню міжнародних контрактів с приводу будівництва промислових об’єктів. Глава 6 Правил присвячена
правовому регулюванню трансферу технологій. У цьому
розділі міститься інформація про способи передачі
технології, припустимих обмежень на використання
замовником технологій, способах виплати винагороди
за використання технології, гарантії підрядника про
відповідність технології встановленим параметрам,
врегулювання суперечок з третіми особами, порядок та
умови охорони конфіденційної інформації, підготовки та
перепідготовки персоналу [21].
Результати довготривалих міжурядових переговорів
в рамках ЮНКТАД і ЮНСІТРАЛ знайшли відображення
в Угоді Світової організації торгівлі з торговельних
аспектів прав інтелектуальної власності від 1994 року
(ТРІПС). Питання «ноу–хау» розглядається в документах
ВОІВ (например, «Exchange Value. Negotiating
Technology Licensing Agreements: a Training Manual,
2005» [22], «Successful Technology Licensing, 2004»),
Организации ООН по промышленному развитию («The
Role of Intellectual Property Rights in Technology Transfer
and Economic Growth: Theory and Evidence, 2006») и
ЮНКТАД (например, «Transfer of technology, 2001»).
Можемо зазначити, що для такого важливого
механізму як міжнародний трансфер технологій, який
можна перетворити на ефективний інструмент сталого
та збалансованого розвитку людства, незважаючи на
довготривалу історію становлення, масив норм лишається
фрагментарним та недостатнім. Протягом цих п’ятдесяти
років багато подій відбулося в міжнародній політиці
та процесі переговорів щодо врегулювання трансферу
технологій. В той же час, осмислення міжнародною
спільнотою процесів та інституцій, що чинять вплив на
технологічні зміни також еволюціонувало. Результатом
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п’яти десятиліть міжнародних дискусій стало розуміння,
що внаслідок стрімкого прогресу суб’єкти міжнародного
права перебуваю на різних щаблях технологічного
розвитку не лише між собою, а й подекуди між соціумами
в межах однієї держави. Наразі очевидні наступні реалії:
– технології, особливо доступ до існуючої технології,
відіграють ключову роль у прискореному зростанні:
ефективно регламентовані процеси міжсоціумних
техногенних обмінів нівелює розрив між тими країнами,
що виробляють нові знання (промислові країни) та
іншими, які навчаються створювати продукти і процеси,
які є новими в контексті їх соціумів, але не обов’язково
для світу в цілому;
– передача технологій часто апелює не лише до
розповсюдження інноваційних технологій, а радше
до подолання наявних технологічних розривів між
державами. Це робить можливим докорінно змінити
уявлення про технології як основну складову капіталу
здатного здійснити структурні зміни всередині країн.
– незважаючи на те, що велика кількість технологій
відома людству, доступ до таких технологій та пряме
запровадження їх у практичну діяльність досі лишається
обмеженими, не автоматизованим та потребує значних
грошових витрат.
Незважаючи на якісні технологічні зміни та здобутки
в розвитку людства, світ став свідком поглиблення
технологічного розриву не тільки між технологічно
розвиненими і країнами, що розвивається, але й серед
самих країн, що розвиваються.
Тому, сучасне міжнародне право, слідом за епохою
міжнародного права інтелектуальної власності, переходить на новий етап розвитку техногенного трансферу
– створення глобальної системи правової регламентації
прав інтелектуальних здобутків людства.
Висновки. Підсумовуючи дослідження проведене у
цій статті пропонуємо наступну авторську періодизацію
історії походження та розвитку міжнародно–правової
регламентації техногенного трансферу, яка більш вдало
відображує характерні риси кожного з періодів:
І етап – пара–авторське право який характеризувався
спорадичністю правових норм та формуванням підвалин
подальшого розвитку галузі права інтелектуальної
власності;
ІІ етап – протопатентного та протоавторського,
основними рисами якого була система привілеїв
гарантована «волею корони»;
ІІІ етап – ера національних систем захисту прав
інтелектуальної власності, якій було притаманне повне
і остаточне формування досліджуваної галузі права в
рамках внутрішньодержавних правопорядків;
IV етап – епоха міжнародного права, яка сформувала
міжнародну систему норм та принципів, що регулюють
правовідносини в сфері інтелектуальної власності,
уніфікувала процедури наявні в різних національних
законодавствах та характеризується створенням нового
інституту в сфері права інтелектуальної власності
– правової регламентації міжнародного трансферу
технологій;
V етап – новітній, або глобальної системи права
інтелектуальної власності, на порозі якого стоїть
сучасне людство і який потребує якісної трансформації
існуючої системи у відповідності з потребами сталого
розвитку людства.
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Причини та наслідки
впровадження механізмів участі
Виділено та проаналізовано три основних цілі впровадження механізмів
участі: легітимність, ефективність та справедливість. Зазвичай
пріоритетом для реформаторів є легітимність та ефективність діяльності
органів публічної влади, в той час як справедливість ігнорується і лише в
окремих випадках може бути опосередкованим результатом досягнення
двох попередніх цілей. Однак формалізація участі громадян, яка зводиться
до вирішення незначних питань, лише поглиблює відчуження громадян від
політики та перешкоджає досягненню цих трьох цілей.
Ключові слова: бюджет участі, демократія, легітимність,
ефективність, державне управління, справедливість.

Ідея ширшого залучення громадян до процесу
прийняття рішень стала однією з основних тенденцій
розвитку політичних систем у всьому світі. Вона
реалізується як на загальнонаціональному масштабі (від
створення громадянських асамблей для удосконалення
виборчої системи у Британській Колумбії та Онтаріо, до
підготовки народного тексту Конституції в Ірландії), так
і на місцевому рівні (наприклад, запровадження бюджету
участі). Крім того, цю ідею підтримують різні політичні
актори: органи публічної влади, політики, організації
громадянського суспільства, ініціативні групи громадян
та міжнародні організації. Так у 2012 році Світовий
банк інвестував близько 85 млрд. дол. у різноманітні
механізми участі в усьому світі [7].
Незважаючи на багатоманіття форм участі
громадян, які з’явилися протягом останніх десятиліть,
найпопулярнішими залишаються громадські слухання.
Оскільки вони є відкритими для усіх учасників,
то найчастіше добровільно взяти участь у них
зголошуються саме ті громадяни, які найбільше
зацікавлені у питаннях, що винесені на обговорення.
При цьому більшість дискусій проводяться офіційними
особами чи запрошеними гостями; лише кілька учасників
отримують слово в ході обговорення, а більшості
присутніх відведена роль слухачів. Як результат,
рішення, прийняті за результатами громадських слухань,
зазвичай мають консультативний характер і не дають
можливості громадянам ефективних інструментів
впливу на діяльність органів публічної влади.
В найбільш узагальненій формі стимулом до
розширення участі громадян є бажання вирішити
проблеми, пов’язані з легітимністю, ефективністю та
справедливістю. Найпопулярнішим аргументом на
користь впровадження нових механізмів участі є їх
позитивний вплив на легітимність демократичного
управління [2]. Один з фундаментальних принципів
представницької демократії полягає у тому, що закони
і політика набувають законного характеру завдяки
впливу громадян на формування державної політики
через проведення регулярних виборів до законодавчого
органу, на яких вони оцінюють здобутки політичних
сил і притягують політиків до відповідальності.
Однак на сьогодні ці традиційні механізми виборчого
представництва уже не дають очікуваних результатів.
Згідно з багатьма показниками та опитуваннями
громадської думки зв’язок між громадянами та
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політичними інститутами значно ослаблений, як у
розвинених, так і молодих демократіях. Рівень довіри
громадян до органів законодавчої і виконавчої влади,
членство та лояльність до політичних партій, явка
на виборах свідчать про кризові явища у сучасних
державах [1]. Не в останню чергу це зумовлено тим,
що політики та політичні партії втратили зв’язок із
виборцями, оскільки вони представляють інтереси лише
деяких груп [6], не несуть реальної відповідальності
перед виборцями [4], є корумпованими або ж просто
неефективними. Ця криза легітимності відкриває нові
можливості для демократичних інновацій, що прагнуть
посилити легітимність державних рішень. Зазвичай це
прагнення є найсильнішим, оскільки впровадження
прямої участі громадян у процесах прийняття рішень
мінімізує негативні наслідки традиційних процесів
представницької демократії.
Залучення громадян до дискусій про виборчу систему
є відносно новим явищем. Їм надається можливість
приймати рішення про встановлення меж виборчих
округів, врегулювання процедури проведення праймеріз,
фінансування виборчих кампаній і навіть вибір виборчої
системи: мажоритарної чи пропорційної. Зазвичай такі
рішення приймаються законодавчим органом країни,
члени якого зацікавлені у встановленні таких правил
політичної конкуренції, що сприяють власній політичній
силі, в той час як громадяни можуть мати інші пріоритети,
такі як розширення політичного вибору, конкуренція та
якісний зв’язок між виборцями та їх представниками.
Як слушно зазначив Д. Томпсон, «ідея, що громадяни
мають право керувати виборчою системою залишалися
теоретичним ідеалом, доки в Британській Колумбії
не була створені Громадська асамблея в 2004 році»
[12, р. 33]. Ключовою особливістю таких прикладів
залучення громадян до удосконалення виборчої системи
є те, що відносно невелика група громадян протягом
тривалого періоду вирішувала складну проблему.
Оскільки вона мала в своєму розпорядженні відповідні
ресурси (фахівців та інфраструктуру), то її члени,
які не були загалом не були фахівцями з політології,
конституційного права і державного управління, могли
отримати специфічні знання, необхідні для прийняття
виваженого рішення з урахуванням різних підходів
та інтересів. Порівняно з іншими, більш звичними
альтернативами, ці збори громадян прагнули підвищити
легітимність державних рішень, відвівши основну
роль у цих процесах громадянам, які не є державними
чиновниками чи політиками. Очевидним недоліком
подібних механізмів є те, що результати діяльності таких
зібрань громадян зазвичай мають консультативний і
дорадчий характер, що дає змогу панівним політичним
силам уникнути радикальних змін у політичній системі.
Друга проблема, вирішенню якої сприяє участь
громадян, є низька ефективність органів державного
управління. Підвищити якість та ефективність державних
послуг можна шляхом реформування конкретних сфер
державного управління шляхом реорганізації відповідних
органів для ширшого залучення громадян. Завдяки
цьому органи державної влади можуть підвищити
свою ефективність отримуючи більше інформації про
потреби громадян та користуючись їх знаннями [9; 11].
Значний акцент на участі громадян зроблено у концепції
належного урядування, до реалізації якої на практиці
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прагнуть різноманітні міжнародні організації – ООН,
Світовий банк, Європейський Союз тощо. У документах
Програми розвитку ООН під «належним управлінням»
розуміється практика економічної, політичної і
адміністративної влади з управління справами держави
на всіх рівнях, що об’єднує механізми, процеси та
інститути, через які громадяни і групи висловлюють свої
інтереси, реалізують законні права, виконують обов’язки
і балансують між розбіжностями» [5].
До його ключових характеристик належить:
участь (всі громадяни мають право голосу у прийнятті
рішень – безпосередньо чи за допомогою легітимних
інститутів, які представляють їх інтереси; така широка
участь будується на свободі зібрання і слова, а також на
здатності до конструктивного діалогу); верховенство
права (чесність і неупередженість правових структур,
особливо тих, які забезпечують дотримання прав
людини); прозорість (свобода інформації, її повнота і
доступність, для всіх, хто в ній зацікавлений); чутливість
(всі інститути реагують на найменші потреби своїх
громадян); орієнтація на згоду (дотримання балансу
інтересів для досягнення широкого консенсусу з
питання, що найбільше відповідає потребам групи і
якими способами, з допомогою яких процедур цього
слід добиватися); справедливість (всі громадяни мають
можливість покращити свій добробут); результативність
і дієвість (максимально ефективне використання
ресурсів для задоволення потреб громадян); підзвітність
(уряд, приватний бізнес і структури громадянського
суспільства підзвітні громадськості і інституційним
носіям прав); стратегічне бачення (лідери й громадськість
виходять із довгострокових перспектив управління і
розвитку особистості та чітко уявляють собі ті заходи,
які необхідні для їх реалізації).
Світовий банк визначає урядування як «спосіб, в який
використовується влада для управління національними
економічними і соціальними ресурсами заради
розвитку» [8]. В такому розумінні концепція урядування
безпосередньо пов’язана з управлінням процесом
розвитку, включаючи державний і приватний сектори. У
широкому розумінні слова урядування – це інституційне
середовище, в якому громадяни взаємодіють один з
одним і з представниками держави.
Справедливість, точніше соціальна справедливість
є третьою ціллю, досягненню якої сприяє учасницьке
управління. Управлінські механізми часто продукують
несправедливі результати, коли деякі групи, що
мають політичні, економічні чи соціальні переваги,
впливають на вибір такого варіанту державної політики,
що посилює їх політико–економічний статус. Хоча
теоретики демократії тривалий час обговорюють
проблеми несправедливості, зумовленої домінуванням
більшості при прийнятті рішень або ж особливостями
статусу еліти, однак досі ефективних рішень цієї
проблеми не знайдено. Розширення участі частково
може сприяти відновленню соціальної справедливості
завдяки залученню до процесу прийняття рішень
маргіналізованих груп. Крім того це також може бути
опосередкованим результатом досягнення розглянутих
вище двох цілей: легітимності й ефективності.
Саме бажання посилити соціальну справедливість
було одним з провідних мотивів авторів бюджету участі
в бразильському місті Порту–Алегрі, що прагнули
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до врахування інтересів виключених із політичного
життя суспільних груп. Робітнича партія (Partido dos
Trabalhadores) розглядала його як інструмент для
перегляду пріоритетів місцевого бюджету, змістивши
акцент на користь соціально незахищених груп, які
проживали у бідних районах міста [10].
Однак у більшості країн, що запозичили цей
інструмент учасницької демократії, основний акцент
було зроблено на покращенні діяльності органів
публічної влади, їх наближенні до потреб громадян,
а соціальний вимір майже не брався до уваги [3].
Досягнення ідеалів соціальної справедливості шляхом
впровадження механізмів участі вимагає виконання
двох умов: по–перше, ініціатори повинні прагнути як до
максимального залучення усіх зацікавлених осіб, так ідо
гарантування рівних умов для усіх учасників. По–друге,
у їх розпорядженні повинні бути відповідні ресурси
для впровадження такої моделі бюджету участі, що
найкраще враховує місцеві особливості й продукувати
очікувані результати.
Протягом останніх десятиліть органи державної
влади, організації громадянського суспільства та інші
актори успішно реалізують безліч ініціатив щодо
учасницького управління, кількість і масштаб яких
зростає рік від року. Однак у переважній більшості ці
проекти спрямовані радше на досягнення таких цілей як
легітимність і ефективність державного управління, ніж
відновлення соціальної справедливості. На відміну від
Робітничої партії в Порту–Алегрі, більшість політиків
та державних чиновників, що беруть участь у розробці
й впроваджені нових механізмів участі, не вважають за
потрібне вирівнювати з їх допомогою розподіл ресурсів
чи спрощувати доступ до публічних благ та державних
послуг.
Однак у деяких випадках вдається домогтися соціальної справедливості опосередковано. Низький рівень
легітимності органів державної влади іноді є результатом
ізолювання певних соціальних груп від участі у процес
прийняття рішень. Якщо ж адміністративні реформи
мають за мету залучення до політичних процесів
громадян, інтереси й уподобання яких раніше не бралися
до уваги, то це сприяє соціальній справедливості,
оскільки вони можуть успішно відстоювати свої позиції.
Що ж стосується ефективності, то коли органи публічної
влади значно підвищують якість своїх послуг, особливо
у таких сферах як освіта, охорона здоров’я, громадська
безпека, екологія, то усі споживачі цих послуг отримують
певну вигоду. Однак у кожному конкретному випадку
окремі індивіди отримують більше вигід, ніж інші.
Покращення якості початкової освіти має більший
позитивний вплив на суспільство, ніж реформи вищої
світи. Коли покращується громадська безпека, то люди,
які проживають у криміногенних районах, отримують
більше, ніж ті, що живуть у більш безпечних місцях.
Основним недоліком нововведень, спрямованих
на розширення участі громадян, є їх масштаб. Хоча
кількість ініціатив щодо управління через участь
громадян у процесах прийняття рішень дедалі більше
зростає, однак їх результативність поки що не очевидна.
Зазвичай чиновники радяться з громадянами щодо
вирішення дріб’язкових питань, про що свідчать
незначні суми, що виділяються на бюджет участі у
різних країнах, створюючи радше ілюзію участі, ніж
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реальну можливість суттєвим чином вплинути на
місцеву чи загальнонаціональну політику. За такого
підходу розчарування і незадоволення громадян лише
поглиблюється, і механізми участі не здатні досягти
жодної з трьох цілей: легітимації, ефективності й
справедливості. Навіть більше, деякі учені та практики
схильні екстраполювати короткострокові негативні
результати такої поверхової участі на весь процес участі
як такий і переконувати у низькій результативності
механізмів демократії участі.
Однак навіть така позірна участь дає можливість
громадянам ознайомитися з політичними реаліями
та не піддаватися на заклики популістських партій.
Відірваність від реального життя, у громадян відсутні
знання про реальну ситуацію справ і вони шукають
легких рішень, які пропонують їм популісти, не
замислюючись про ресурси для реалізації щедрих
передвиборчих обіцянок. Механізми участі, у тому числі
й бюджет участі, є своєрідною школою громадянської
освіти, що дає можливість індивідам дізнатися про
реальний стан справ, особливості законодавчого
регулювання та інтереси інших соціальних груп.
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Causes and implications of participation mechanisms
implementation
Three main goals of the implementation of participatory mechanisms are
identified and analyzed, especially legitimacy, efficiency and justice. Generally, the
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legitimacy and effectiveness of public administration are the priority for reformers,
while justice is ignored and only in some cases may be realized through achieving
the two previous goals. However, the formalization of citizen participation, which
is limited to solving minor issues, only exacerbates the alienation of citizens from
politics and hinders the achievement of these three goals.
Keywords: participatory budgeting, democracy, legitimacy, efficiency, public
administration, justice.
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Політичний протест:
комунікативні фактори інтенсифікації
Метою статті є розкрити вплив комунікативних факторів на
інтенсифікацію політичного протесту. Виокремлено умови набуття
комунікацією політичного характеру. Розглянуто проблеми ідентифікації
учасників протестних рухів. Досліджено особливості інтернет–тексту.
Окреслено особливості інформаційної політики України та зарубіжних країн.
Виокремлено переваги та недоліки соціальних мереж як засобу протестної
мобілізації. Особливу увагу приділено проблемі державного регулювання
політичної мобілізації через Інтернет. На прикладах Білорусі, Ірану, Росії
та Чилі проаналізовано особливості поширення протестних настроїв.
Порушено проблему співвідношення дотримання прав людини та збереження
політичного й правового порядку. Доведено, що засоби масової комунікації
відіграють важливу роль в інтенсифікації політичного протесту. У статті
використано системний, структурно–функціональний, порівняльний,
статистичний методи, кейс–стаді тощо.
Ключові слова: політичний протест, політична система, політична
комунікація, політична участь, засоби масової комунікації, політична
журналістика.

В умовах глобального поширення інформаційних
технологій комунікативна складова політичної системи
стає дедалі більш важливою, а її дослідження набувають
особливої актуальності. Конфліктогенні зрушення,
що спостерігаються у сфері політичної комунікації,
впливають на стан системи у цілому, причому чим
вищим є рівень розвитку комунікативних технологій,
тим значнішим є вплив комунікації на стабільність
системи. Дослідження політичної комунікації вимагає
від політолога методологічного синтезу, зокрема,
застосування досягнень психології, лінгвістики та
інформаційних технологій. Безперечно, така форма
політичної участі, як протест, не може залишитися
поза увагою дослідників, з одного боку, і поза увагою
провідних політичних комунікаторів – з іншого.
Мета нашої статті – розкрити вплив комунікативних
факторів на інтенсифікацію політичного протесту.
Дана проблематика досить ґрунтовно розкрита
у працях зарубіжних та вітчизняних вчених. Так,
А. Бройер, С. Вулі та інші розглядають комунікативну
підсистему політичної системи у розрізі її функціонування в умовах соціальних потрясінь. С. Валенсуела,
А. Аррігада та А. Шерман досліджують чилійський
досвід впливу медіа на соціальний протест молоді.
Інформаційну політику уряду Д. Кемерона у Великій
Британії розглядає Л. Хахалкіна. У працях Н. Левчука
досліджено ставлення білоруських громадян до
спроб регулювання потенційно протестних спільнот
в Інтернеті. Даній проблематиці приділяють увагу
Т. Травлос, Л. Фадєєва, Ю. Харченко та інші. На нашу
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думку, в рамках нашого дослідження слід зупинитися,
по–перше, на соціальній ролі громадських журналістів
(citizen journalists) у контексті політичного протесту,
по–друге, на можливостях держави забезпечувати
законність інформаційного супроводження політичного
протесту та ставленні громадян до використання таких
можливостей.
Комунікація набуває політичного характеру за умов,
якщо вона безпосередньо або опосередковано впливає
на політику, відбувається в сфері владно–управлінських
відносин, прямо чи опосередковано пов’язана з
питаннями влади. Іншими словами, політична
комунікація пов’язана з цілеспрямованою передачею і
вибірковим прийомом інформації, без якої неможливий
перебіг самого політичного процесу та функціонування
політичної системи. Соціум може стати остаточно
глобалізованим лише у тому випадку, якщо всі учасники
політичної комунікації стануть повністю рівноправними
у полілозі, якщо людство перегляне свої духовні
пріоритети, повернеться до загальнолюдської мудрості,
тоді цей полілог стане конструктивним у ноосферному
значенні слова. За словами Ю. Харченко, «під впливом
глобалізаційних факторів «соціальне», постійно
трансформуючись, стає все більш топологічним, а його
зовнішні і внутрішні характеристики суттєво залежать
від якісних світоглядних установок людства» [1, с. 93].
Сучасний інтернет–текст у своєму різноманітті
ілюструє характер змін у суспільстві, оперативно
реалізує комунікативні можливості мовлення, діагностує
еволюційні зміни у політичній комунікації. Аналіз
блогерської та іншої інтернет–мови з точки зору властивої
їй оперативності у трансформації розумово–мовленнєвих
процесів вважається продуктивним, оскільки дозволяє
переосмислити політичні події. Можна погодитись з
білоруською дослідницею М. Цибульською у тому, що
спосіб інтерактивної взаємодії «потрібно розглядати
з двох боків: у нашому випадку варто говорити про
використання мовного інструментарію в якості засобу
впливу на громадську свідомість, а також про прояви
мисленнєво–мовленнєвих процесів у дискурсі ЗМІ» [2,
c. 216].
В Україні домінує в основному інформаційна
політика, заснована на односторонньому механізмі
інформування з боку органів державної влади про
свої рішення (не у повній мірі), при недосконалості
зворотного зв’язку. «Такий стан речей призводить до
нерозуміння українським суспільством тих процесів, що
відбуваються у державі, а відтак до відсутності з його
боку підтримки як загального курсу державної політики,
так і механізмів її імплементації», – вказує В. Конах [3,
с. 274].
Наявність комунікаційної інфраструктури і активне
її використання у державно–політичному управлінні, на
думку С. В. Володєнкова, є на сьогодні однією з критичних
умов для забезпечення політичної стабільності і
інформаційної безпеки держави, оскільки за відсутності
власно комунікаційної інфраструктури і навичок її
використання для інформаційно–просвітницької роботи
з громадянами будь–яка держава піддає себе ризику
втрати контролю над своїм інформаційним простором,
що в умовах глобалізації є небезпечним. До того ж
неефективність комунікації з цільовими аудиторіями
часто є однією з причин низької ефективності
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політичного управління в цілому, супротиву великих
соціальних груп курсу реформ [4, c. 15].
До беззаперечних переваг соціальних мереж як
засобу мобілізації протестувальників відносяться:
1) швидкість розповсюдження інформації; 2) широта
охоплення аудиторії; 3) можливість обговорення
соціально–політичних проблем зі своїми друзями;
4) можливість донести свою думку до представників
еліти; 5) залучення аудиторії різного віку.
Утім, недоліками соціальних мереж є: 1) свідоме
спотворення інформації (учасники спілкування не можуть
перевірити її істинність); 2) імітація згуртованості, коли
кількість учасників чи зацікавлених настільки велике, що
не дозволяє підтримувати з усіма інтенсивну комунікацію
(часто на акцію зголошуються прийти набагато більше
людей, ніж реально приходить); 3) велика кількість
інформації, що шкодить безпеці (заклики до насильства,
опубліковані без дозволу приватні дані і т.д.).
Високий рівень виробництва та розповсюдження
мультимедійного контенту робить неможливим приховування інформації про протестні акції. Приблизно
половина опитаних учасників «Арабської весни» у Єгипті
активно документувала та поширювала інформацію.
Таким чином, тисячи людей виконували функції «citizen
journalists» – громадських журналістів [5, c. 376]. Так,
соцмережею Facebook у Тунісі користувалися 98,5%
респондентів, Youtube – 46,3%, Twitter – 44,0% [6, c. 12].
Продовжуючи близькосхідну тематику, зазначимо,
що влада Ірану вдалася до масштабних блокувань
інтернет–ресурсів наприкінці грудня 2017 р., коли
у країні відбувалися масові протести з людськими
жертвами.
Аналізуючи політичний дискурс, слід брати до уваги
те, що інтелігенція та інтелектуали, що ведуть полеміку
в інформаційно–комунікаційному просторі, являють
собою гетерогенну групу, і розбіжності в ідеологічних
поглядах (а, відтак, і протести проти «неправильної»
позиції еліти) є одним з яскравих проявів плюралізму.
Відповідно, не слід шукати «деструктивних умислів у
носіїв протилежних поглядів і тим паче намагатися їх
регламентувати. Утім, на думку Л. Фадєєвої, «методи
ведення дискусії і особливо впливу на громадськість
мають піддаватися регулюванню, щоб уникнути згубних
проявів ворожнечі» [7, с. 306].
Втім, засіб, який використовують борці за
свободу проти диктатури, може бути використаний і з
протилежною метою – посіяти паніку, безчинства та
розгул криміналу. Саме це можна було спостерігати
під час подій 2011 р. у Великій Британії, коли злочинці
використали Facebook, Twitter та популярну в країні
мережу «BlackBerry’s messenger system» для організації
та координації масових безладів. Протягом кількох діб
на вулицях Лондона, Бірмінгема, Манчестера та інших
міст бунтарі палили автомобілі та грабували крамниці.
Прем’єр–міністр закликав парламентарів та спецслужби
обміркувати, чи є правові підстави призупинити цей вид
комунікації, якщо є неспростовні докази, що в такий
спосіб плануються безчинства, хаос та кримінал. Таким
чином, було створено передумови для вдосконалення
законодавства і посилення політичного та правового
контролю над комунікативною сферою [8, с. 49].
Сучасні англомовні дослідники наголошують
на небезпеці «автоматизації» політичного життя
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у віртуальному просторі. Так, у 2016 р. у журналі
«International Journal of Communication» вийшла
стаття С. Вуллі та Ф. Говарда, у якій зазначалося,
що «комп’ютеризована пропаганда стає одним з
найвпливовіших чинників інновацій у комп’ютерних
науках та інженерії. Створення ефективних шляхів
розуміння інноваційних мереж розробки ботів і
акумуляція знань про політизовані алгоритмічні системи
є важливими для збереження цінності соціальних
медіа для суспільства» [9, c. 4886]. У даному контексті
(для порівняння) цікавою є громадська думка жителів
Білорусі: 49,9% громадян вважають, що необхідно
обмежувати доступ до сайтів опозиції [10, с. 84].
Соціальні мережі, таким чином, виникають як
ресурси, які можуть створювати різні види «collective
experiences» (соціального досвіду), який є необхідним
для успішного формування протестних рухів. Молоді
люди, що виросли разом з цифровими медіа, надають
перевагу «новим формам громадянської участі» [11].
На думку російського політолога В. Пєтухова,
причиною зростання позаінституційних форм участі
молоді є властива їй гостра реакція на несправедливість та
несвободу. Особливо коли можливості відстоювати свої
права і інтереси через легальні інститути стає все менше,
а політична журналістика є надто ангажованою. У Росії
спостерігається глибокий розрив між громадськістю та
державною бюрократією та формальними інститутами з
їх ієрархією та обмеженою громадською участю [12, с.
61]. Популярність відеоблогу опозиціонера О. Навального, відстороненого від участі у виборах президента,
і навіть його імпровізоване привітання з Новим 2018
роком є свідченням цьому.
Онлайн–простір протестних «груп» і «зустрічей» в
соціальних мережах значною мірою набуває функції штабу
з організації протесту. Незважаючи на широкі можливості
Інтернету, активісти соціальних мереж використовують і
традиційні способи поширення інформації про плановані
акції. При цьому, технологічність політичного протесту
посилюється використанням символів, музики, пісень,
гасел, міфів і т.д. [13, с. 9].
Так, згідно з останніми дослідженнями, молоді
чилійці не проявляють сильного інтересу до традиційної
політики, і це знаходить вияв у їх низькій явці на
вибори. У той же час вони активно використовують
соціальні медіа для організації протестних акцій. Вже
давно існує припущення щодо позитивної кореляції між
використанням «Фейсбуку» та протестною поведінкою:
користувачі частіше відвідують колективні акції, є більш
обізнаними з поточною інформацією, здатні оперативно
нею обмінюватися та формувати власну думку стосовно
соціальних питань, а також конструювати спільну
ідентичність. Чилійські вчені доходять цікавого
висновку: «Фейсбук» посилює протестні настрої тих
молодих людей, які використовують соціальну мережу
для отримання новин та соціалізації з однолітками, але
не тих, хто використовує її для вираження власної думки
[14, c. 310].
Отже, можна зробити висновок, що формування
та протікання політичного протесту як форми участі
громадян у політиці тісно пов’язане із засобами масової
комунікації. Частково посилення інтернет–активності
пов’язане з тим, що традиційні канали комунікації або
не працюють, або свідомо перекриваються політичною
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елітою. Засоби масової комунікації здатні інтенсифікувати
перебіг політичного протесту, у чому ми переконалися,
проаналізувавши приклади Чилі, Великої Британії,
Росії, Ірану та арабських країн. Активне використання
соціальних медіа стало причиною появи нового
політичного суб’єкту: громадських журналістів, які не
мають офіційної акредитації, але формують суспільну
думку. Перспективами подальших досліджень у даному
напрямі може стати дослідження конкретних мовних
засобів нейтралізації політичної напруги (наприклад,
евфемізмів) у контексті політичного протесту.
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Political protest: communicative factors of intensification
The purpose of the article is to consider the influence of communicative factors
on intensification of political protest. Conditions of politicizing of communication
are separated. Problems of protesters’ identification are considered. Peculiarities
of Internet text are considered. Distinctive features of information policies in
Ukraine and in foreign states are compared. Assets and faults of social networks
as a political protest mobilization instrument are considered. A special attention
to state regulation of political mobilization in Internet is paid. Peculiarities of
protest intentions spread are analyzed using examples of Belarus, Iran, Russia and
Chile. The problem of balance between human rights defense and political and law
stability is risen. It is proved that mass media play a crucial role in intensification
of political protest. System, structure–functional, comparative, statistics and case
study methods are used in the article.
Keywords: political protest, political system, political communication,
political participation, mass media, political journalism.
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Теоретичне підґрунтя концепції деліберативної
демократії Дж. Фішкіна
Здійснено спробу системного дослідження теоретичних засад концепції
деліберативної демократії Дж. Фішкіна, яка базується на провідному принципі
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вироблення політичного рішення – обговоренні. У ході дослідження було
використано такі наукові методи: структурно–функціональний, системний,
компаративний. Виявлено два основні напрями досліджень, що сформували
фундамент наукових розробок дослідника: філософський та політологічний.
Перший напрям представлено роботами К. Апеля, Ю. Габермаса, Дж. Ролза
тощо. Другий – репрезентовано теоретичними напрацюваннями Р. Даля,
Дж. Драйзека, Д. Дьюї і т.д. Доведено, що ідеї цих дослідників сформували
нормативний реалістичний зміст деліберативного підходу, визначивши
публічний дискурс основним мірилом рівня демократії. Акцентовано увагу,
на прикладному потенціалі наукових розвідок Дж. Фішкіна, що доводиться
активним використанням деліберативного інструментарію у практиці
публічної політики.
Ключові слова: демократія, деліберація, обговорення, дискурс, електоральна
демократія, громадська думка, політичні комунікації, політичне рішення.

Публічна політика сьогодні вирізняється емпіричною
значущістю. Знаходячись на перетині державного і
суспільного, вона формує нову перспективну сферу
взаємодії державних та суспільних акторів. Ця взаємодія
неможлива без конструктивної комунікації, остання
ж, у свою чергу, базується на відкритому дискурсі,
діалогічному мовленні, обговоренні. Деліберація –
ключовий акт демократичної моделі Дж. Фішкіна. Проте,
ініціація запровадження деліберативної проблематики
у наукову царину не належить цьому науковцю. Свої
наукові пошуки дослідник базує на низці висновків,
отриманих видатними політичними філософами
та політологами ХХ століття. Ідеї К.–О. Апеля,
Дж. Драйзека, Ю. Габермаса, Дж. Ролза тощо сформували
надійний теоретичний каркас для продуктивного
розгортання наукових розвідок Дж. Фішкіним.
Окремі аспекти деліберативної політики досліджувалися видатними науковцями світового масштабу:
С. Бенхабіб [8; 9], Дж. Бессетом [1], Р. Далем [2],
Дж. Драйзеком [11], Д. Дьюї [3], Ю. Габермасом [7],
Дж. Коеном [10] і т.д. Однак, позиціонування теоретичних
напрацювань цих мислителів, як наукового фундаменту
теорії деліберативної демократії Дж. Фішкіна у дослідній
літературі не отримало достатнього обґрунтування.
Відтак, мета статті полягає у критичному аналізі
деліберативних розвідок, які лягли в основу демократичної концепції Дж. Фішкіна, виявленні загальних
та відмінних положень серед підходів деліберативних
теоретиків, а також системоутворюючих принципів
деліберативної практики.
Поняття «deliberatio» сягає своїми коріннями
римського права: принцип «deliberandum est diu quod
statuendum est semel» дослівно можна перекласти з
латини як «те, що впроваджується на великий строк,
майже завжди потребує розмірковування такого
ж строку». Латинське слово «deliberare» означало
зважувати варіанти, радитись, сприймати поради тощо.
У ХVIII столітті термін «deliberare» був використаний
при характеристиці британського парламенту, у якій
підкреслювались його дорадчі функції, що дозволяли
формувати єдиний національний інтерес, відкидаючи
локальні непорозуміння та конфлікти.
У сучасному термінологічному просторі деліберація
(deliberation) позначає акт роздумів, зважування
альтернатив, ефективну дискусію задля пошуку оптимального варіанту рішення. Активне використання
даного терміну бере свій початок в середині ХХ століття.
Тогочасні політичні теоретики використовували його
при розробці різноманітних теорій демократії.
Однак, першого ґрунтовного теоретичного розгляду
дане поняття отримало в працях видатних політичних
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філософів другої половини ХХ століття – Джона Ролза,
Юргена Габермаса та Карла Апеля. Саме вони наповнили
дане поняття глибинними смислами та звели фундамент
його подальшого використання у різноманітних
політичних теоріях.
Джон Ролз у своїх працях «Теорія справедливості»
та «Політичний лібералізм» детально розглядав
деліберативну проблематику у контексті пошуку
підстав справедливого суспільства та раціональності,
покладеної в основу моралі. Формулюючи «принцип
базисної справедливості», автор доводив необхідність
узгодження моральної поведінки громадян та практики
функціонування публічних інститутів. Констатуючи
той факт, що повноваження уряду та система
громадянських прав, діяльність інститутів публічної
влади обмежуються на конституційному рівні, а свобода
та автономія індивідів залишаються недоторканою в
умовах сучасного лібералізму, Дж. Ролз підкреслював
необхідність постійної легітимації справедливої форми
правління на основі відновлюваного консенсусу точок
зору, що у свою чергу, вимагає від громадянина у будь–
який момент самостійного вибору: чи підтримувати
встановлені правила більшості, чи ні. За Дж. Ролзом,
громадянин повинен мати змогу визначати підстави та
межі політичних зобов’язань, різні ступені законодавчих
обмежень, необхідні моделі конституційної організації
суспільства для примирення конфліктних точок зору з
приводу справедливості [5].
Таке формулювання базової справедливості заклало
основу теорії деліберативної політики, як політики
дискусії та переконання, яка спрямована на формування
загальної угоди стосовно принципів сумісного
співіснування, якими громадяни можуть користуватись
у реальному житті.
Джон Ролз сформулював три базові елементи
деліберативної демократії (тобто такі, без яких вона не
можлива):
– публічний розум, який реалізується у конституційному законодавстві;
– інститути конституційної демократії;
– громадянська мобілізація.
Проте, у теорії Ролза, деліберативні процедури
обмежувались парламентською та судовою системою,
не отримавши обґрунтування можливості широкого
практичного застосування, зводилися до теоретичного
аналізу нормативної складової взаємодії громадян у
реальній та ідеальній моделі організації суспільства,
заснованої на принципі базисної справедливості. Крім
того, Дж. Ролз відзначав, що ліберальна демократія, яка
заснована на процедурах деліберації, є деліберативною
апріорі.
Послідовник Дж. Ролза Ю. Габермас продовжив
розгляд деліберативних процедур та теорії політичних
процесів. Ґабермас сфокусував власний теоретичний
аналіз на проблемах комунікативної дії, що являє
собою, за автором, таку взаємодію як мінімум двох
суб’єктів, які здатні говорити та діяти, при якій вони
вступають (за допомогою вербальних та невербальних
засобів) у міжособовий взаємозв’язок [7]. Поняття
деліберативної дії Ю. Габермас доповнив поняттям
політичного дискурсу, яке полягає у соціальному діалозі,
що відбувається за допомогою громадських інститутів
між громадськими та політичними акторами. Таким
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чином, політичний дискурс – це обмін обґрунтованими
точками зору на основі встановлених правил, в результаті якого формуються варіанти вирішення соціально
значущих проблем. Автор відзначав суттєвою умовою
такого дискурсу наявність адресанта та адресата
комунікативного акту, структура якого допускає
варіанти зміни таких фундаментальних ролей (тоді
виникає діалог), або незмінність їх розподілу (в такому
випадку виникає монолог). Слід зазначити, що існування
монологічного дискурсу цілком можливе у сучасному
світі (наприклад, пропагандистський або авторитарний
дискурси).
Таким чином, теорія деліберативної демократії за
Ю. Габермасом базувалась на необхідності широкого
впровадження діалогічного комунікативного акту, при
якому досягається вільне самовираження, відмова
від будь–яких форм насилля. При цьому учасники
дискурсу мають володіти необхідною «комунікативною
компетенцією», яка дозволяє донести свої ідеї до
співрозмовників при зберіганні рівності шансів
зворотного обміну ідеями. Згідно з Ю. Габермасом,
свобода самовираження виключає вірогідність появи
прихованих комплексів індивідуумів, а двосторонність
їхньої взаємодії не дає можливості появи односторонніх
зобов’язувальних норм у суспільстві.
У трактовці Ю. Габермаса, деліберативна теорія
демократії базується на максимально відкритій та
мобільній державно–правовій сфері, яка створюється
громадянами для самих себе. Будь–які рішення
мають у своєму підґрунті публічне обговорення
із можливістю їхнього перегляду. Для мислителя
концепція деліберативної демократії виступає теоретичним ідеалом, впровадження якого на практиці
здатне сформувати ефективні механізми здійснення
народовладдя. З точки зору політичної теорії, наробок
Ю. Габермаса трансформував поняття ліберальних
цінностей, змістивши фокус з визначеної волі громадян
до процесів формування їх поглядів.
Послідовник Юргена Габермаса Карл Апель
розвинув дану теорію, яка у нього отримала назву «теорія
соціально–мовної прагматики та суспільних дискурсів».
Науковець допускав можливість існування такого
суспільства, в якому можуть бути повністю реалізовані
принципи мовної прагматики комунікативного акту. У
такому суспільстві усі спілкуються з усіма, природні
комунікаційні бар’єри відсутні, а суспільство побудовано
за мережевим принципом.
К. Апель стверджував, що у ідеальному комунікативному суспільстві будь–яке політичне рішення є
результатом комунікативного дискурсу, який базується
на політиці консенсусу. Таким чином, вирішення
конфліктів можливе лише через дискурсивно–політичні
рішення, які враховують позиції усіх учасників
дискурсу та отримують, врешті–решт, повну суспільну
легітимність.
Теоретичні надбання трьох видатних політичних
філософів ХХ століття – Дж. Ролза, Ю. Габермаса та
К. Апеля заклали підґрунтя, нормативні основи теорії
деліберативної демократії. Сформувавши системне
розуміння делібераційних процедур, окресливши їхнє
місце в системі ліберальних політичних теорій, дані
автори надали можливість поліаспектного розширення
наукового розгляду деліберативної демократії у практичЗбірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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ній площині, створили можливість застосування теоретичних постулатів при аналізі політичної дійсності.
Подальший розвиток теорія деліберативної демократії отримала в роботах сучасних політичних
теоретиків С. Бенхабіб, Дж. Коена, Дж. Драйзека
та інших. Ці роботи були спрямовані, перш за все,
на розгляд процесів розвитку інститутів демократії,
деліберативних процесів та практик тощо.
Однією з найперших подібних спроб вважається
теорія деліберативної демократії Джона Дьюї, який при
аналізі демократії звернув увагу на необхідність розгляду
не домінуючої позиції більшості, а механізмів досягнення
влади більшістю. Дослідник запропонував відмовитися
від загальноприйнятого розуміння демократії як ситуації
політичного домінування більшості, а зосередитись на
аналізі способів приходу більшості до влади.
Дж. Дьюї розглядав суспільний дискурс та процеси
просування власних інтересів соціальними групами
та меншинами за допомогою дискусій, у якості
істотної необхідності демократії. Предметом розгляду
дослідника були процеси, при яких у суспільстві
формувалась більшість, як результат модифікації
поглядів різноманітних груп, які взаємодіяли протягом
формування такої більшості.
Інший теоретик деліберативної демократії Джон
Драйзек зосередився на критиці ліберального трактування демократії. На його погляд, демократія виступає
інструментом агрегації політичних інтересів, однією
із фундаментальних проблем якої постає залучення
громадян до процесів публічного управління. Цілеспрямоване збільшення рівня такої участі дослідник
називає демократизацією. Аналізуючи історію даного
процесу, Дж. Драйзек дійшов висновку, що вимога
більшої демократії майже завжди виникає у опозиційного
громадянського суспільства, і рідко, майже ніколи, не
виникає у держави.
Окрему увагу дослідник приділяє структурам громадянського суспільства, оскільки, на його думку, саме вони
здатні зробити найбільший внесок у процеси деліберації
та забезпечити демократичні засади суспільства через
спроможність стимулювання політичного дискурсу та
підтримки їх незалежності від публічної влади. Такі
особливості структур громадянського суспільства у
сучасних умовах, на думку дослідника, вимагають їхньої
переорієнтації, підвищення рівня впливу на результати
виборів, уникнення однобічності у випадках підтримки
існуючої влади. Таким чином, Дж. Драйзек обґрунтовує
особливе місце інститутів громадянського суспільства у
процесах просування ідей транснаціональної демократії.
Послідовниця ідей Юргена Габермаса Сейла Бенхабіб
намагається конкретизувати відмінності між поняттями
«деліберативний процес» та «політичний дискурс». Вона
вказує на те, що деліберативні процеси дуже близькі до
конструктивних форм публічного діалогу, а політичний
дискурс є більш широким поняттям. Деліберативні
процедури та діалоги легітимізують політичну владу. На
її думку, демократія – це модель організації публічного
колективного здійснення влади, яка здійснюється
на основі принципу обґрунтованого обговорення
морально та політично рівнозначних індивідуумів задля
формування суспільнозначущого рішення.
Для С. Бенхабіб деліберативна демократія вимагає
наявності процесів прийняття рішень на основі вільного
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публічного торгу серед усіх соціальних суб’єктів. Це
призводить до розуміння необхідності забезпечення
однакових умов участі усім учасникам дискусій,
можливості розгляду самих правил дискурсу, способів
реалізації прийнятих рішень. Однак, дослідниця визнає,
що найліпша модель демократичного устрою має бути
темою постійного обговорення, оскільки:
– жодна людина або група не може передбачити усе
різноманіття точок зору стосовно етики та політики, які
будуть сприйняті різними людьми;
– жодна людина або група не може володіти усією
повнотою інформації, необхідної для формування
найбільш вдалого раціонального вибору.
С. Бенхабіб відзначає, що деліберативна модель
демократії виступає процедуралістською, оскільки
базується на певних інституційних процедурах і
практиках для досягнення рішень щодо обов’язкових
для всіх питань. Іншою важливою характеристикою
деліберативної демократії, згідно з С. Бенхабіб, виступає
наявність плюралізму, як єдиного запобіжника появи
єдиної монолітної політичної, моральної або релігійної
моноструктури суспільства. Авторка наголошує, що
необхідною умовою існування деліберативної демократії
виступає наявність конфліктних інтересів, конкуренції,
співробітництва, пошуків компромісів та консенсусу.
Усе це досягається через існування багатоманітних
способів об’єднання громадян: політичних партій
та рухів, громадських об’єднань, інших інститутів
громадянського суспільства.
Інший видатний теоретик деліберативної демократії
Джошуа Коен детально розглянув процедурні умови,
які визначають вид дискурсів, здатних формувати та
конструювати політичну спільноту. На його думку, такі
умови мають бути побудовані на наступних принципах:
– консультації мають здійснюватися у аргументованій
формі шляхом впорядкованого обміну інформацією між
сторонами дискусії;
– консультації мають бути відкритими та публічними:
ніхто не може бути виключеним із цього процесу;
– консультації вільні від будь–якого примусу, окрім
«сили аргументів»;
–
консультації
спрямовані
на
досягнення
раціонально мотивованої згоди і можуть продовжуватись
необмежений період часу, не виключаючи при цьому
їхнього тимчасового призупинення у будь–який момент;
– консультації мають стосуватись, перш за все,
питань, які виявляються предметом спільного інтересу
усіх учасників;
– консультації включають у себе інтерпретацію потреб, не обмежуючись кордонами ціннісного консенсусу,
який спирається на загальну традицію та практику [10,
с. 22–30].
Згідно Дж. Коену, «політичні консультації» чітко
відокремлюються за своїми сутнісними характеристиками
від експертних консультацій, які, на його думку, в багатьох
випадках призводять до авторитарного домінування
експертної спільноти. Однак, беручи до уваги той факт,
що інтуїтивний ідеал демократичної асоціації, на думку
дослідника, включає в себе деліберативну демократію,
в якій правила та умови асоціації встановлюються
шляхом публічної аргументації та рефлексії поміж
рівних громадян, ідеї деліберації ототожнюються із
республіканськими ліберальними поглядами.
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Британський дослідник теорії деліберативної демократії Девід Міллер продовжуючи традицію Джошуа
Коена, сформував чотири її основоположні риси:
1. Деліберативна демократія передбачає рівність
учасників обговорення: кожний має право на свою
думку, голоси учасників визнаються рівними;
2. У будь–якому разі в основі лежить ненасильницька
процедура, а самі норми формуються в якості раціоналізованого наслідку обміну аргументами; будь–який
примус не допускається. Дискурс вільний, відсутній
примус до участі у ньому;
3. Деліберативний дискурс збільшує якість суджень,
так як у процесі комунікації відбувається обмін
знаннями, а проблема розглядається максимально різносторонньо, що дозволяє встановити усі обставини, які
мають значення для вирішення справи;
4. Публічне обговорення має моралізуючий вплив,
зводить до мінімуму егоїстичні уподобання та фокусує
увагу на загальному суспільному блазі.
Таким чином, за Д. Міллером, дискурс намагається
вирішувати конфлікти інтересів, які виникають у будь–
якому разі функціонування політичної реальності.
Аргументація учасників дискурсу спрямована на
віднаходження найбільш раціональної позиції, яка
дозволяє залучити найбільшу кількість прибічників,
керуючись її найбільш широкою суспільною користю.
Інший сучасний британський дослідник Девід
Стюарт Лейн дослідив відмінності між електоральною
та деліберативною демократіями. На його думку,
деліберативна
демократія
набула
найбільшого
поширення у західних країнах, а електоральна демократія
була найбільш розповсюджена серед соціалістичних
східно–європейських країн.
Системоутворююча відмінність цих двох моделей
демократії полягає у тому, що деліберативна модель
зосереджена на процесі формування рішень, так
званих вхідних даних, або як він їх називає «inputs», а
електоральна демократія зосереджена на результатах
демократичних процесів – «outputs». Мається на увазі
той факт, що за умов електоральної демократії, рішення
приймаються більшістю шляхом голосування, але без
ґрунтовного попереднього обговорення, конкурентного
обміну позиціями, думками, альтернативами. Почасти
результати таких обговорень взагалі ніяк не використовуються, окрім того, вони не мають ніякого впливу на
результат голосування.
Д. Лейн зазначає, що електоральна демократія
виступає зручною моделлю для існуючої влади, оскільки
вдало імітує легітимаційні процеси у суспільстві,
однак закріплює безальтернативне сприйняття позиції більшості у суспільстві, а контроль зі сторони
громадськості над прийнятими рішеннями зводиться до
мінімуму.
Таким чином, відмінність між деліберативною
демократією та електоральною полягає у тому, що
остання тільки фіксує громадську думку, констатує факт
голосування та переводить процес прийняття рішення
у кількісну площину. Деліберативна демократія більш
глибоко використовує феномен соціально–політичного
дискурсу, здатна долати більш якісно існуючі локальні
конфлікти інтересів, краще агрегувати потреби широкого
кола соціальних груп та формувати легітимізований
політичний порядок денний.
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Однак, велика кількість сучасних політичних дослідників вказує на системні недоліки теорії деліберативної
демократії. Наприклад, Едвард Філліпс наголошує
на більш глибокому корінні соціальних конфліктів,
та висловлює сумніви стосовно можливості їхнього
вирішення шляхом політичного дискурсу, вважає що
теорія не враховує даного факту та виступає в багатьох
випадках занадто «романтичною».
Сучасний відомий європейський теоретик Бент
Флівберг вказує на ідеалістичність теорії деліберативної
демократії. На його думку, в реальності суспільний ідеал
не може переважати над егоїстичними та корисливими
інтересами учасників дискурсу, політичний консенсус
в умовах сучасного демократичного суспільства не
може сформуватися шляхом нейтралізації групових
конфліктів, оскільки сама природа існування такого
суспільного устрою дозволяє співіснування різноманітних соціально–політичних моделей, зобов’язань
або інтересів окремих груп [6].
Найбільш системної критики деліберативна теорія
отримала зі сторони сучасної європейської політичної
дослідниці – філософа Шанталь Муфф, яка розглядає
теорію деліберативної демократії з позиції дисенсуальної
моделі політичних взаємовідносин. Така позиція полягає
у скептичному відношенні до можливості віднаходження
компромісу – консенсусу у сучасному політичному
дискурсі.
Дослідниця не відкидає важливість деліберативних
процедур у сучасному соціально–політичному процесі,
однак, вказує на ряд важливих моментів, а саме:
– неможливість досягнення всеохоплюючого раціонального консенсусу у політичній комунікації;
– окремі індивіди – учасники політичного дискурсу,
представляють не власну індивідуальну точку зору,
а виражають думки соціальних груп, до яких вони,
безумовно, входять та набувають окрему колективну
ідентичність;
– реальний політичний дискурс відрізняється емоційним забарвленням та важко піддається вимогам
раціональної об’єктивності та неупередженості.
Таким чином, Ш. Муфф наголошує на тому, що
раціоналістичні теорії, частиною яких виступає
деліберативна демократія, не враховують в повній мірі
політичну природу та реальні поведінкові стратегії
учасників політичних комунікацій [4].
Наприкінці ХХ століття, в сучасній політичній науці
виокремилась група «нового покоління» дослідників
деліберативної демократії. До них можна віднести
американських дослідників – Джейн Майнсбрідж,
Джеймса Бохмана, Девіда Естлунда, Крістіну Лафонт
та Філіппа Петтіт; європейских дослідників – Саманту
Бессон, Андреаса Фоллесдаля, Хосе–Луїса Марті. Ці
автори займаються розробкою теоретичних проблем
публічного дискурсу та політичних комунікативних
процесів, сучасних особливостей деліберативних
взаємовідносин у різноманітних країнах світу.
Крім теоретичних розробок політичних філософів,
окремим напрямком розвивались емпіричні дослідження
деліберативних процесів та практик в окремих сферах
політичного життя – теорії міжнародних відносин,
національному та місцевому законодавстві, суспільно–
політичних, екологічних рухах та об’єднаннях, громадських форумах тощо.
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Найяскравішим прикладом таких досліджень
стали праці представників Гарвардської та Єльської
політологічних шкіл: Роберта Даля, Емі Гутман, Денніса
Томпсона та Джеймса Фішкіна, які направлені на
пошук конкретних інституційних механізмів залучення
громадян до офіційного процесу прийняття соціально–
політичних рішень у сучасному суспільстві.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Одним із найрезультативніших наукових досягнень
в галузі практики деліберативної демократії можна
впевнено назвати теоретичні розробки деліберативних
дорадчих опитувань (deliberative opinion poll) Джеймса
Фішкіна, які отримали широке практичне застосування
у багатьох країнах світу та довели значущість отриманих
результатів. У поєднанні із досягненнями сучасних
технологій (інтернет, on–line обговорення, цифрове
забезпечення віддаленого включення, презентаційні
можливості тощо), застосування науково–практичних
деліберативних технік вже сьогодні демонструє
реальні можливості у пошуках компромісів, організації
осмислених дискусій із одночасним залученням
великої кількості громадян, формування обґрунтованих
колективних точок зору та широко легітимізованих
соціально–політичних рішень.
Поєднання політико–філософського, нормативного
та емпіричного підходів, адекватна реакція на наукову
критику основних положень теорії деліберативної
демократії надає нових імпульсів розвитку цієї
політологічної предметної сфери, а застосування нових
технологій створює можливості зміцнення практичного
потенціалу даного напрямку демократичних теорій.
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Theoretical basis of the concept of deliberative democracy
by J. Fishkin
In the article there is an attempt to systematically study the theoretical
principles of the concept of deliberative democracy by J. Fishkin, which is based
on the leading principle of making a political solution – a discussion. In the course
of the research, the following scientific methods were used: structural–functional,
systemic, and comparative ones. Two main directions, which formed the foundation
of the researcher’s scientific study, were discovered: philosophical and political
science. The first direction is represented by the works of K. Apel, J. Habermas,
J. Rawls, and others. The second one is represented by the theoretical work of
R. Dahl, J. Dryzek, J. Dewey, etc. It is proved that the ideas of these researchers
formed the normative realistic sense of the deliberative approach, defining public
discourse as the main measure of democracy. The attention is focused on the applied
potential of scientific researches by J. Fiskin, which is proved by the active use of
deliberative tools in the practice of public policy.
Keywords: democracy, deliberation, discussion, discourse, electoral
democracy, public opinion, political communication, political decision.
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Проблеми забезпечення незалежності інституту
суспільного мовлення у демократичних
політичних системах

Проаналізовано основні проблеми та виклики, що виникли під час
переходу від державного до суспільного мовлення в Україні.
Ключові слова: суспільне телерадіомовлення, свобода слова, засоби
масової комунікації (ЗМК), медіа реформа, трансформація суспільства,
громадський діалог.

Після багаторічних спроб запровадити суспільне
телерадіомовлення, як альтернативу державному
та комерційному мовленню, в 2017 році створено
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систему Суспільного мовлення України. Це публічний
інститут, призначений всебічно задовольняти інформаційні потреби українського суспільства, забезпечити громадський діалог в суспільстві, залучити
його представників до обговорення та вирішення
найважливіших соціально–політичних питань, сприяти
формуванню громадянського суспільства в Україні.
На цьому шляху перед суспільним мовленням постали
як амбітні цілі, так і серйозні виклики – забезпечити
політичну та фінансову незалежність. Міжнародна
практика запровадження успішної моделі суспільного
мовлення демонструє першочерговість вирішення саме
цих проблем.
Аналіз останніх досліджень та публікацій показує,
що вивченню суспільного мовлення присвячена
низка праць і публікацій. Вивченням організації
суспільного мовлення, проблем та перспектив його
впровадження в Україні займалися такі вітчизняні
науковці як С. Здіорук і С. Гнатюк, В. Іванов, Н. Лиховід,
О. Гресько, які у своїх дослідженнях зверталися до
міжнародного досвіду, послуговуючись стандартами
Ради Європи, висуваючи свої пропозиції щодо
впровадження суспільного мовлення. Різні його аспекти
досліджувала І. Кирич: уніфікувала використання
терміну «громадське мовлення», висвітлила проблемні
питання законотворення в цій сфері та запропонувала
свої варіанти їх вирішення. Заслуговують на увагу
також дослідження та статті зарубіжних науковців і
дослідників феномену суспільного мовлення Д. Мак–
Квейла, Н. Муйжнієкса, Р. Сембрука, А. Свіфта.
Зважаючи на постійний інтерес, що викликає до себе
цей тип мовлення, деякі аспекти порушеної проблеми
потребують детальнішого розгляду.
Метою дослідження статті є аналіз та узагальнення української практики і міжнародного досвіду
запровадження інституту суспільного мовлення,
незалежного від політичного впливу та підконтрольного
суспільству.
Завданням дослідження є визначення та теоретичне
обґрунтування найсуттєвіших факторів, що впливають на
забезпечення незалежності новоствореного суспільного
мовлення в Україні.
Інститут суспільного мовлення як один з найбільш
ефективних механізмів забезпечення свободи слова є
невід’ємним атрибутом будь–якого демократичного
суспільства. Основними цілями цього суспільного
інституту є забезпечення свободи слова, обмеження
прямого впливу держави на діяльність ЗМК, надання доступу різних суспільних (соціальних) груп
до каналів масової комунікації, забезпечення їх інформаційних потреб та представлення їх інтересів в
інформаційному просторі за умов ринкової економіки та
комерціалізації ЗМК. Суспільне мовлення або мовлення
на службі у громадськості (public service broadcasting)
визначають як систему мовлення, призначену для
всебічного інформування суспільства, фінансовану та
контрольовану громадськістю.
На законодавчому рівні поняття суспільного
мовлення вперше впроваджено в Україні поправкою
до Закону «Про телебачення та радіомовлення» ще у
1995 р., що була прийнята Верховною Радою України
за третьою спробою, подолавши вето Президента
України Леоніда Кучми. Передбачалося паралельне
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функціонування державних та суспільних мовників.
У 1997 р. Верховна Рада прийняла Закон «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України», що не був упроваджений, та Постанову «Про
створення телерадіоорганізації Суспільного мовлення
України». Український дослідник В. Іванов відзначає
«декларативний характер» закону і стверджує, що
постанова «могла дискредитувати саму ідею такого
мовлення» [1, c. 254]. У 2009–2010 рр. були підготовлені
законопроекти щодо змін до Закону України «Про
систему Суспільного телебачення і радіомовлення
України», а також проект закону «Про національну
громадську телерадіокомпанію України» Громадської
гуманітарної ради при Президентові України. Проте
жодних змін зрештою так і не відбулося.
17 квітня 2014 року Верховна Рада України ухвалила
новий Закон «Про суспільне телебачення і радіомовлення
України». Відтоді у нашій державі почалося впровадження
суспільного мовлення. 19 березня 2015 року Верховна
Рада ухвалила проект Закону №1357 «Про внесення
змін до деяких законів України щодо Суспільного
телебачення і радіомовлення України», що забезпечив
законодавчу базу для створення публічного акціонерного
товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія
України» (НСТУ). 7 квітня 2015 року відбулась офіційна
публічна презентація та запуск суспільного мовлення
в Україні. У прямому телеефірі Перший національний
канал українського телебачення змінив свій логотип на
новий – суспільного мовника. Президент України Петро
Порошенко публічно підписав Закон «Про Суспільне
телебачення і радіомовлення». Цей Закон створює
правові основи діяльності Суспільного телебачення
і радіомовлення України, визначає засади діяльності
Національної суспільної телерадіокомпанії України.
«Це той закон, якого Україна чекала 23 роки. То у влади
не вистачало волі, то майже завжди не було бажання
цим займатися, бо влада завжди хотіла контролювати
медіапростір і вважала, що ввести суспільне телебачення
– це просто випустити джина з пляшки. Це та ціна, яку
влада має платити за демократію», – заявив президент
П. Порошенко [2, c. 1]. Відповідно до закону, суспільне
телебачення і радіомовлення України існуватиме як
публічне акціонерне товариство «Національна суспільна
телерадіокомпанія України». Створене воно на базі
державних мовників – Національної телекомпанії та
радіокомпанії, Державної телерадіокомпанії «Культура»,
обласних державних телерадіокомпаній, Державної
телерадіомовної компанії «Крим» та інших. При цьому
100% акцій цього публічного товариства належатиме
державі. 5 серпня 2015 року Кабінет Міністрів України
ухвалив постанову щодо порядку перетворення
Національної телекомпанії України на Національну
суспільну телерадіокомпанію України. Проект постанови
був розроблений Державним комітетом телебачення і
радіомовлення України. Голова комітету Олег Наливайко
очолив комісію з розробки структури українського
суспільного мовника. 19 січня 2017 року зареєстровано
Публічне акціонерне товариство «Національна суспільна
телерадіокомпанія України» як юридичну особу. Його
засновник – держава в особі Кабінету міністрів України.
Статутний капітал становить 2,54 млрд. гривень. ПАТ
НСТУ – правонаступник Національної телекомпанії
України, створеної в 1995 році. Таким чином, Україна
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виконала своє зобов’язання перед Радою Європи від 2003
року щодо реформування державних телерадіокомпаній у
Суспільне мовлення завдяки спільним і скоординованим
діям медіаспільноти, влади та громадянського суспільства
України. Члени Наглядової ради ПАТ «НСТУ», діючи
від імені українського суспільства, ухвалили таку місію
українського суспільного мовника: «Захищати свободи в
Україні. Надавати суспільству достовірну та збалансовану
інформацію про Україну та світ, налагоджувати
громадський діалог задля зміцнення суспільної довіри,
розвитку громадянської відповідальності, української
мови та культури, особистості та українського народу».
Це складне завдання, особливо у важкі часи для країни,
яка щодня відчуває на собі інформаційні впливи агресора.
Але українське суспільне мовлення може і мусить
виконати це завдання. «Ми переконані, що у цьому
зацікавлені і українське суспільство, і українська влада,
яку потужний і незалежний суспільний мовник робить
лише сильнішою», – йдеться в заяві членів Наглядової
ради [3, c. 1].
З цього часу в Україні державним мовником
залишається лише система іномовлення, яка має
поширюватися виключно закордоном та парламентський
телеканал «Рада», що здійснює трансляцію сесійних
засідань та слухань. Решта державних мовників
була перетворена у Публічне акціонерне товариство
«Національна суспільна телерадіокомпанія України», що
керується спеціальним законом (lex specialis) – Законом
України «Про суспільне телебачення і радіомовлення»,
а також Статутом та іншими нормативними актами,
ухваленим на виконання закону. Зазначений закон,
серед іншого визначає особливий статус суспільного
мовлення, що полягає в специфічній системі врядування
через Наглядову раду і Правління, особливому механізмі
фінансування, аудиту і звітності, в т.ч. перед суспільством,
а також, найголовніше – у високій якості програмного
наповнення, покликаного надавати об’єктивні новини,
забезпечувати інформаційні, культурні та освітні права
і потреби громадян. Резолюцією №1 4–ї Європейської
конференції міністрів з питань політики в галузі ЗМК
«Майбутнє громадського мовлення», що була ухвалена в
Празі 1994 року, було визначено низку засад і принципів
суспільного мовлення. Так, суспільне мовлення має
стати форумом для громадських обговорень, у рамках
яких можна було б висловлювати якомога ширший
спектр поглядів і думок та неупереджено й незалежно
подавати новини, інформацію та коментарі. Водночас,
відповідно до резолюції, держави–учасниці Ради
Європи зобов’язуються гарантувати незалежність
суспільного мовлення від політичного й економічного
втручання. Зокрема, наголошується, що поточне
керівництво і редакційна відповідальність за розклад
і зміст програм мають бути виключно справою самих
мовників. Саме тому багато уваги має бути приділено
гарантіям
незалежності
суспільного
мовлення,
механізму його фінансування, незалежній редакційній
та програмній політиці.
На сьогодні Суспільне мовлення в Україні – це
сукупність недержавних загальнонаціональних та
регіональних телерадіоканалів, що є загальносуспільною
власністю, не можуть бути приватизовані та орієнтуються
у своїй програмній політиці на якнайширше задоволення
інформаційних потреб громадян, незалежно від поглядів
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того чи іншого органу державної влади, політичної сили
або групи впливу. Місія Суспільного мовлення – розвиток
загальнонаціональної ідентичності, консолідація та
гуманізація суспільства, підвищення його культурного
та освітнього рівня. Діяльність створеного в Україні
суспільного мовника – Публічного акціонерного
товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія
України» (НСТУ) – базується на принципах незалежності
управління та поточної діяльності від органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових
і службових осіб, політичних партій, підприємств,
установ, організацій, фізичних осіб. Серед основних
завдань суспільного мовлення – об’єктивне, повне,
своєчасне і неупереджене інформування про суспільно
значущі події в Україні та за кордоном та забезпечення
збалансованого і прозорого доступу суб’єктів суспільно–
політичного життя до програм (передач) дискусійного
формату, зокрема, у вигляді дебатів. Згідно з Законом
України «Про суспільне телебачення і радіомовлення
України» Національна суспільна телерадіокомпанія
України не зобов’язана висвітлювати діяльність органів
виконавчої влади, інших державних органів, органів
місцевого самоврядування, посадових осіб.
Якщо звернутися до історії суспільного мовлення в
США, то побачимо, що перша радіостанція такого типу
виникла на середньому Заході, була університетською
і її існування мало просвітницький характер. Робити
просвітницькі програми на комерційному радіо та
телебаченні було коштовною справою, але необхідною
для суспільства. Тому в 1967 році як альтернатива
комерційному мовленню, виникла Корпорація для
Суспільного мовлення Америки (Corporation for Public
Broadcasting), метою якої було створення програм
некомерційного спрямування. Члени правління цієї
організації призначались президентом США, а бюджет
затверджувався Конгресом. Корпорація надає гранти
дрібним радіостанціям для створення некомерційних
програм, і ці кошти становлять близько 30% бюджету
телерадіостанцій. Члени ради директорів або правління
таких мереж одночасно є керівниками тих дрібних
телерадіостанцій, які отримують фінансування. Усі
ці маленькі станції є власністю або місцевих громад,
або неприбуткових, державних організацій. Більшість
своїх коштів вони отримують у вигляді добровільних
надходжень від своїх слухачів.
Визначення суспільного мовлення провідного
американського дослідника засобів масових комунікацій
Д. Мак–Квейла: «Суспільне мовлення (Public service
broadcasting) – фінансована громадськістю неприбуткова
система телерадіомовлення (здебільшого європейська),
яка має на меті задовольняти потреби всіх громадян у
громадському спілкуванні. Спочатку це були всі потреби
(тобто і розваги також), а виправдання для громадського
мовлення полягало у природно–монопольному характері мовлення. Проте це виправдання більше не
чинне, і потребу в громадському мовленні пояснюють
загальними громадськими інтересами і тим, що воно
може задовольняти комунікативні потреби, якими через
їхню неприбутковість нехтують комерційні системи.
Серед таких потреб – універсальне обслуговування,
особливі потреби меншин, деякі види освітніх
послуг, а також служіння демократичній політичній
системі за допомогою відкритого доступу різних

276

Гілея

сил, підтримування загальних інформаційних цілей,
задоволення особливих потреб політиків у виборчому та
урядовому процесах» [4, c. 538].
На відміну від європейських країн, де розвиток
електронних систем масової комунікації починався
зі створення та розвитку громадського (суспільного)
мовлення, незалежна Україна на початку 90–х років
ХХ століття отримала у спадок розгалужену радянську
систему державного телебачення. Як зазначають вітчизняні науковці С. Здіорук і С. Гнатюк, «Україна ніколи не
знала суспільного мовлення. Національне телебачення
народилося за часів СРСР як монопольна державна
система, непристосована до зворотного зв’язку з
суспільством й орієнтована на одностороннє «мовлення»
держави до населення» [5, с. 77–78].
У часи бурхливого розвитку недержавного
комерційного телебачення в Україні, «між українським
соціумом і українськими аудіовізуальними медіа
існувала відчутна гуманітарна «прірва»: перебуваючи у
неминучій кореляції, вони все ж знаходяться надто далеко
від налагодження взаємовигідного соціокультурного
діалогу, рухаються кожен власним шляхом, за власними
мотиваціями та внутрішньою логікою розвитку», а «в
ідеалі суспільне телерадіомовлення повинно слугувати
інтересам переважної більшості громадян і насамперед
задовольняти потребу соціуму у власному віртуальному
форумі, загальносуспільному комунікативно–інформаційному майданчику». На думку С. Здіорука і С. Гнатюка, «для посткомуністичних країн Ради Європи, де
суспільне мовлення знаходиться у фазі становлення,
важливим завданням є убезпечення його від впливу з
боку держави та різних політичних сил» [5, с.77–78].
Саме наявність потужного сектора суспільного
мовлення забезпечує високу соціально–регулятивну
ефективність електронних медіа в умовах демократичного суспільства.
Досвід західноєвропейських країн свідчить, що
у нинішніх соціально–політичних та технологічних
детермінантах розвинені структури суспільного телерадіомовлення є невід’ємним елементом сучасної
консолідованої демократії, умовою і показником її
успішного розвитку. При цьому спостерігається пряма
залежність між впливовістю цих структур у суспільстві і
ступенем зрілості демократичних інститутів та процедур.
Найбільшого розвитку суспільне мовлення набуло
у країнах з тривалими демократичними традиціями:
Великобританії, Франції, США, Швейцарії тощо.
Наведемо думки українського дослідника цієї теми
Н. Лиховід, що «громадське мовлення у більшості
провідних країн світу, де принципи демократії з
політичних проектів перетворилися на політичну
реальність, така форма мовлення визнана одним зі
стандартів демократичного розвитку» [6, с. 3]. Система
Суспільного мовлення не тільки надає інформацію,
розвиває освіту, культуру та розваги, вона також є
важливим фактором плюралістичної комунікації, однією
з основних характеристик демократичного суспільства.
Головна ідея суспільного мовлення полягає у тому, що
воно має одночасно виконувати свою місію і водночас
залежати від аудиторії. Цікавою є думка Голови
Комітету з мас–медіа Ради Європи К. Якубовича, що
комерційний мовник трактує слухача як споживача,
а громадський мовник як громадянина, і завданням
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громадського мовника, на думку дослідника, є служити
громадянину та громадянському суспільству. Голова
Групи підтримки України при Єврокомісії Пітер Вагнер
вважає: «Суспільне мовлення грає важливу роль у по–
справжньому незалежних країнах, у тому числі в процесі
побудови нації. Суспільний мовник здатний показати
розмаїття регіонів країни – політичне, культурне, освітнє.
Все це допомагає об’єднати країну. Це – одна з головних
причин, чому, на нашу думку, суспільне мовлення таке
важливе для України» [7, с. 1]. Саме системи суспільного
мовлення країн розвиненої демократії на сьогодні є
моделями, на які орієнтуються країни, що знаходяться
на етапі демократичних трансформацій, у тому числі й
Україна. Суспільне мовлення розвивається не автономно,
а на основі процесів демократизації в кожній окремій
країні.
Професор В. Іванов з цього приводу вважає, що
організація суспільного мовлення – це своєрідний тест на
демократію в країні. За словами дослідника «Організація
суспільного телерадіомовлення – своєрідний тест на
демократію, який має пройти нова влада. Вона має
довести, що її завдання – служити інтересам громадян,
що її обрали, а не контролювати цих громадян» [8, с. 1].
Одним із основних принципів функціонування
суспільного мовлення є фінансова незалежність, що
гарантує ефективну діяльність суспільного мовника. В
Україні це гарантовано статтею 14 Закону України «Про
суспільне телебачення і радіомовлення в Україні». Цей
принцип також досягається через особливий механізм
фінансування. Джерелами фінансування НСТУ, можуть
бути: продаж власної теле– і радіопродукції, плата за
користування авторськими та суміжними правами; кошти
державного і місцевих бюджетів; абонентська плата, що
сплачується за послуги НСТУ в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України та за рахунок інших
надходжень, не заборонених законодавством. Зокрема,
в перехідний період, визначений законодавством,
держава зобов’язана забезпечити мінімальний рівень
фінансування, що визначений в обсязі 0,2% державного
бюджету за минулий рік. При цьому, будь–яке
фінансування не може використовуватися як елемент
тиску чи впливу з метою втручання в редакційну
політику суспільного мовлення. Законом встановлено
пряму заборону на будь–яке пряме або опосередковане
фінансування
телерадіоорганізацій
політичними
партіями,
професійними
спілками,
релігійними
організаціями. Винятком є виборчі кампанії, в рамках
яких розміщується на підставі законів про вибори
передвиборна агітація і її різновид – політична реклама.
Відтак, поза межами виборчого періоду розміщення
реклами політичних партій і пов’язаних з ними
осіб в ефірі каналів суспільного мовлення прямо
суперечить забороні на фінансування політичними
партіями телебачення і радіомовлення та є несумісним
з принципами і завданням суспільного мовлення,
завданням якого є забезпечення поширення якісної,
достовірної й збалансованої інформації. Водночас,
запровадження дебатних форматів, аналітичних передач
та якісних ток–шоу, де залучатимуться представники
різних політичних сил для обговорення суспільно
важливих питань з дотриманням високих редакційних
стандартів, є важливим елементом в становленні і
розвитку суспільного мовлення, а також забезпечення
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інформаційних прав громадян. Це має стати хорошою
противагою подібним політичним ініціативам.
З огляду на важливість питання фінансової незалежності Суспільного мовника серйозне занепокоєння
викликав факт неповного виділення коштів з державного
бюджету, передбачених Законом «Про суспільне
телебачення і радіомовлення в Україні». Уряд заклав у
проекті бюджету на 2018 рік значно менше коштів, які
гарантуються законом суспільному мовленню. У 2017
році Суспільного мовника недофінансовано на більш
ніж 300 млн. грн. (чинний держбюджет–2017 передбачав
970,8 млн. грн. на фінансову підтримку НСТУ). У
зв’язку із цим цього року НСТУ не має достатніх
коштів на виробництво програм. Попри заклики й
вимоги громадськості та звернення Наглядової ради
НСТУ, у липні український парламент не підтримав
поправки про виділення НСТУ необхідних у 2017 році
коштів. Члени Наглядової ради Національної суспільної
телерадіокомпанії України (ПАТ «НСТУ») звернули
увагу Кабінету Міністрів, парламенту і Президента
України на суттєве зменшення фінансування ПАТ
«НСТУ» у проекті Державного бюджету України на 2018
рік. На думку членів Наглядової Ради НСТУ, це може
зупинити надважливу реформу в процесі демократизації
України та скласти враження спроби політичного
втручання в роботу незалежного суспільного мовника
за допомогою фінансових важелів. Додамо, 8 вересня
2017 року експерти Реанімаційного Пакету Реформ
та організацій–партнерів, що супроводжують медіа–
реформу закликали Кабінет Міністрів України у проекті
Державного бюджету України на 2018 рік передбачити
фінансування НСТУ на перехідний період в повному
обсязі, гарантованому Законом «Про суспільне
телебачення і радіомовлення» – тобто, у розмірі 1 млрд.
535 млн. 367 тис. грн.
Міжнародна спільнота поділяє стурбованість громадянського суспільства України щодо недофінансування
суспільного мовника. Представництво Євросоюзу в
Україні наголосило, що повне фінансування, передбачене відповідним законодавством, має важливе
значення для незалежності суспільного мовлення.
Стурбованість щодо недофінансування новоствореного
Суспільного мовника також висловили посол Швеції
в Україні Мартін Хагстрьом та Посольство Канади
в Україні. Коментар Голови Представництва ЄС в
Україні Хюга Мінгареллі щодо Суспільного мовника:
«Ми стурбовані тим, що бюджет для Суспільного
мовника на 2018 рік може бути скорочено. Досвід
країн–членів ЄС доводить, що незалежне суспільне
мовлення, що належним чином фінансується та служить
інтересам громадян, є одним із ключових елементів
демократичного суспільства. До цього часу реформа
суспільного мовлення в Україні розвивалася в цьому
напрямку. ЄС та інші міжнародні донори вклали значні
фінансові, технічні та професійні ресурси в цю реформу.
Теперішні проблеми з недофінансування становлять
виклик для досягнутого прогресу на сьогодні. Саме
тому є важливим, щоб українські органи влади, які
беруть участь у розробці бюджету на 2018 рік, надали
Суспільному мовнику фінансування, передбачене
відповідним законодавством» [9, c. 1].
Комісар Євросоюзу з питань європейської політики
сусідства та розширення Йоганнес Ган розчарований,
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що Суспільне мовлення в Україні отримає вдвічі менший
бюджет, ніж передбачено законом. Він закликав уряд
та Верховну Раду України виконати свої зобов’язання
перед Національною суспільною телерадіокомпанією
України на 2018 рік, про що Йоганнес Ган написав у
Twitter [10, c. 1].
Керівник групи підтримки України в Європейській
комісії Пітер Вагнер підкреслив, що «зменшення
фінансування Національної суспільної телерадіокомпанії
України ставить під загрозу реформу, яка наразі
просувається успішно» [11, c. 1].
Також голова Європейської мовної спілки Ноель
Керран закликав Уряд України «забезпечити належне,
справедливе та незалежне фінансування для НСТУ
відповідно до законодавства України та європейських
стандартів» [12, c. 1].
Голова Офісу Ради Європи в Україні Мортен
Енберг наголосив, що суспільне мовлення в Україні
має встановлювати стандарти для ЗМК, просувати
цінності демократичних суспільств та мати належний
рівень довіри від телеглядача і слухача. За його словами,
без належного фінансування нереально досягти
незалежності, яка є вимогою для кожної організації
суспільного мовлення в будь–якій країні. «Незалежний
суспільний мовник досягається завдяки незалежному
менеджменту, незалежній редакційній політиці і
належному фінансуванню», – підкреслив Мортен Енберг
[13, c. 1].
Не лише в Україні виникають проблеми в процесі
становлення Суспільного мовлення, але й в європейських
країнах цей демократичний інститут знаходиться під
загрозою, як зазначається в доповіді Ради Європи.
Серед основних причин: зменшення фінансування,
тиск з боку урядів, звільнення працівників. Окремо у
доповіді наголошується, що на практиці призначення,
упорядкування та звільнення регулюючих органів або
управління організацій громадського телерадіомовлення.
У якості прикладу, повідомляється про тиск з боку
політичної партії з метою заміщення з посади члена
Наглядової ради Суспільного мовлення в Україні. У
доповіді є також приклади того, яким чином у країнах
Європи влада намагається впливати та контролювати
суспільне мовлення. «Одна із проблем, з якими я зіткнувся
протягом моїх візитів у різні країни, – це спроби уряду
вплинути на незалежність та плюралізм суспільного
мовлення», – пише автор доповіді, Комісар Ради Європи
з прав людини Ніл Муйжнієкс [14, c. 1]. Він наголошує
на тому, що з’являється дедалі більше попереджень
стосовно політичного втручання у редакційну політику
суспільних мовників. «Минулого року у Хорватії я
висловив занепокоєння із приводу різких і численних
кадрових змін у державних ЗМІ, а також заяв про цензуру.
Прохання уряду про припинення повноважень регулятора
мовників одночасно зі звільненням його членів також
викликало підозру про наявність політичного тиску у
цьому органі», – наводить приклад Н. Муйжнієкс [14, c.
2]. Він також додає, що у Польщі з початку минулого року,
загалом 228 журналістів громадських ЗМІ були звільнені,
понижені у посаді або пішли з посади на знак протесту.
Такі процеси були спричинені реформою державних
ЗМІ 2016 року. Бюджет Болгарського національного
телебачення був значно скорочений через висвітлення
державним мовником антиурядових протестів влітку
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2013 року, а у Румунії парламент ухвалив у жовтні 2016
року закон про ліквідацію понад 100 нефіскальних
податків, в тому числі плати за ліцензію на ТБ і радіо,
яке було основним джерелом фінансування суспільного
мовлення. Найекстремальніший випадок стався у
Греції, коли у червні 2013 року уряд вирішив закрити
суспільний мовник ERT, в рамках спроб знизити витрати.
ERT продовжував мовити в інтернеті, та все ж знову
був відкритий у 2015 році. Тим самим грецька влада
завдала важкого удару по забезпеченню свободи слова
та медіаплюралізму в країні. Радіо і телебачення Боснії
і Герцеговини (BHRT) наразі стикаються з аналогічною
загрозою і можуть бути закриті за відсутності узгодженого
плану сталого фінансування державних ЗМІ [14, с. 2–3].
У доповіді наводиться перелік існуючих документів
Ради Європи, згідно з якими має відбуватися
реалізація всіх принципів і норм, що містяться в різних
рекомендаціях для посилення організацій суспільного
мовлення. Зокрема, вони мають забезпечити:
– правові заходи з метою забезпечення їхньої
редакційної незалежності та інституційної автономії, і
не допускати їх політизації;
– стійке фінансування;
– члени органів управління та контрольних органів
призначаються шляхом прозорого процесу, з урахуванням їх кваліфікації та професійних навичок і їх
обов’язків, пов’язаних з роботою на державній службі;
– необхідні ресурси для створення якісних програм,
що відображають культурне та мовне розмаїття,
звертаючи увагу на мови меншин.
Отже, запорукою побудови в Україні ефективної
системи суспільного мовлення повинна стати чітка та
прозора система її фінансування, яка унеможливила б
не лише зовнішній вплив на його програмну політику,
особливо з боку держави, але й перетворення її на
комерційну структуру, діяльність якої суперечить
базовим принципам Суспільного мовлення. Як свідчить
європейський досвід, у різних країнах залежно від
національної специфіки діють різні моделі фінансування
системи Суспільного мовлення, які, втім, мають низку
спільних рис:
– незважаючи на прагнення мінімізувати комерційну
складову діяльності Суспільного мовника, помітна
частка фінансування його каналів у багатьох країнах
припадає на доходи від розміщення реклами та продажу
власних програмних продуктів і послуг;
– провідним джерелом надходження коштів у більшості країн є обов’язкова абонентська плата або податок
з власників теле– та радіоприймачів;
– прямі державні субсидії як джерело фінансування
Суспільного мовника відсутні у переважній більшості
країн.
У наведеній нижче таблиці наведено структуру
фінансування системи Суспільного мовлення деяких
європейських країн.
Фінансування системи Суспільного мовлення на
основі обов’язкової абонентської плати за користування
теле– і радіоприймачами було визначено найбільш
бажаним способом у згаданих вище рекомендаціях
Європейської мовної спілки (ЄМС). Такий механізм
фінансування, на думку ЄМС, максимально унезалежнює
Суспільного мовника від зовнішніх впливів, перешкоджає комерціалізації суспільного мовлення, робить
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Таблиця
Вид доходів
Країна

Абонентська плата

Держсубсидії

Реклама
і спонсорство

Інше

ФРН

82 %

0%

9%

9%

Великобританія

97 %

0%

0%

3%

Данія

91 %

0%

1%

8%

Італія

59 %

0%

37 %

4%

Швеція

98 %

0%

1%

1%

Польща

32 %

0%

37 %

31 %

Франція

50 %

50 %

0%

0%

(За матеріалами Академії української преси)

прогнозованою його фінансово–економічну діяльність
та дозволяє проводити ефективнішу кадрову політику.
Запровадження абонентської плати передбачено чинним
Законом України «Про систему Суспільного телебачення
і радіомовлення», відповідне положення містилося
і у згаданому законопроекті «Про внесення змін та
доповнень до Закону України «Про систему Суспільного
телебачення і радіомовлення України». Слід, однак,
зазначити, що втілення в Україні фінансування
суспільного мовлення через абонплату може бути
суттєво ускладненим неготовністю населення України
нести додаткові витрати на функціонування Суспільного
мовника. Так, за даними голови Державного комітету
телебачення і радіомовлення України 44% громадян
України виступають проти додаткової плати за
телебачення, що, може бути зумовлено як негативним
ставленням до фактично нового податку, так і відсутністю
усвідомлення потреби у суспільному мовленні на
масовому рівні. З огляду на це постає питання розробки
норм, які б визначили механізм – стягнення абонплати та
унеможливили ухилення громадян від її сплати.
Отже, європейський стандарт у сфері суспільного
мовлення полягає у забезпеченні трьох ключових
принципів: незалежне фінансування, якісний суспільно
значущий контент та громадський контроль. Це означає
незалежність кадрової та редакційної політики мовника
від рішень органів влади та забезпеченні державою
сталого у довгостроковій перспективі фінансування
мовника. Випадки фінансового тиску на суспільних
мовників, на жаль, існують, але вони притаманні країнам,
що відходять від демократичного шляху розвитку. «Ми
впевнені, що Україна, яка демонструвала готовність
до реальних реформ, не може припускатися подібних
помилок», – вважають члени Наглядової ради [14, c. 1].
Перші роки реформи дуже важливі, вони закладають
підвалини для усіх наступних кроків. 6 липня 2017
року члени Наглядової ради Національної суспільної
телерадіокомпанії України у відкритому зверненні
закликали Верховну Раду України забезпечити
повноцінне фінансування суспільного мовлення у Держбюджеті на 2018 рік. Вони наголосили, що серйозне
недофінансування суспільного мовлення унеможливить
зміну якості програмного наповнення ефіру, і таким
чином підірве довіру населення до цієї важливої
реформи. Сума для НСТУ на перехідний період,
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записана в законі, насправді є невеликою, бюджети
європейських суспільних мовників є значно більшими.
Для того, щоб одна з ключових реформ в сучасній Україні
була успішною, держава має виконати взяті на себе
зобов’язання, що прописані в законі. У ПАТ «НСТУ»
немає важелів впливу на владу, окрім підтримки з боку
громадянського суспільства та міжнародної спільноти,
оскільки свобода слова і незалежний Суспільний мовник
важливі для подальшої розбудови України як незалежної
демократичної європейської держави.
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Модель національної ідентичності
в процесах українського державотворення
Необхідність існування загальнонаціональної моделі ідентичності
обумовлена потребами розвитку сучасного українського суспільства.
Найголовнішою метою національного розвитку мусять бути інтереси нації
та української держави, а не інтереси кланів і партій. Специфіка української
ситуації вимагає формування правового поля, в якому здійснюються процеси
національного розвитку, здійснення правової легітимації владних домагань.
Історично перспективною є така модель влади, відповідно до
якої відбувається інтеграція зусиль індивідів навколо спільної мети, а
функціонування різних інституцій спрямоване на забезпечення розвитку
держави, захисту інтересів своїх громадян.
Перед політичною, владною елітою як передовим загоном українського
суспільства стоїть надважливе завдання – творити нові форми національного
життя, пропонувати суспільству нові форми активності. На першому місці,
поза будь–яким сумнівом, повинні стояти загальнонаціональні інтереси.
Ключові слова: загальнонаціональні інтереси, ідентичність, консенсус,
українська державність, спільнота, етика відповідальності, толерантність.

Історична пам’ять, притаманна українській спільноті
сприяє тому, що сучасна українська людина усвідомлює
свою національну ідентичність і прагне реалізувати її
в різних формах соціальної та політичної творчості.
Крім того, механізми історичної пам’яті виявляються
досить ефективними, коли йдеться про розвиток таких
суспільних інституцій, які репрезентують головні
ідентифікаційні моделі української нації.
Можна стверджувати, що підтримка у 1991 р.
ідеї утвердження української незалежності стала
закономірним результатом довгого і непростого руху
української спільноти до своєї власної національної
держави, яскравим свідченням необхідності усвідомлення потреби в національній ідентифікації.
Не буде великим перебільшенням констатувати,
що найбільший внесок у реалізацію державницьких
проектів України, у забезпечення національної цілісності
та незалежності був зроблений культурницькими й
політичними елітами України. Національна ідентичність
виступає чи не найголовнішим імперативом нашого
українського поступу.
Метою дослідження є пошуки моделі української
ідентичності, що формувалася і реалізовувалася в роки
боротьби української нації за незалежність, в непростий
час національно–визвольних змагань.
Варіанти національного самовизначення суб’єкта в
різних соціально–політичних контекстах досліджували
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К.–О. Апель, Ю. Габермас, Т. С. Воропай, Н. В. Паніна,
В. С. Крисаченко, М. Т. Степико, З. Когут та ін.
Необхідність існування загальнонаціональної моделі
ідентичності обумовлена небезпечними процесами, які
відбуваються в сучасному українському суспільстві.
Йдеться про маргіналізацію суспільства, масову
комерціалізацію свідомості, прогресуючу пауперизацію
населення, корупцію, що стала структурною, системною
рисою нашого суспільства. Все це, поза сумнівом,
руйнує саме підґрунтя самоідентифікації індивіда як
частини національної цілісності. Тому найголовнішою
метою національного розвитку мусять бути, передусім,
інтереси нації та української держави, а не інтереси
кланів і партій. До того ж специфіка української
ситуації вимагає формування правового поля, в якому
здійснюються
процеси
національного
розвитку,
здійснення правової легітимації владних домагань. І
на першому місці, поза будь–яким сумнівом, повинні
стояти загальнонаціональні інтереси.
На жаль, діяльність сучасних партій і сучасних
політиків зводиться переважно до маніпулювання
свідомістю людей під час виборів, до адміністрування,
до одновимірного застосування адмінресурсу, іншими
словами до різних способів економічного та політичного
шантажування на користь можновладців. У сучасному
українському житті очевиднішими стають досить
антиномічні характеристики: з одного боку, домінантою
суспільного життя є необхідність підтримування та
захисту інтересів національної держави, з іншого –
робиться все можливе для реалізації егоїстичних (і, по
суті, антинаціональних) стратегій окремих політико–
фінансових угруповань.
Насправді, національно свідомі члени українського
суспільства мусять керуватися лише державним
інтересом. А всі суб’єкти влади мають діяти на підставі
політичного розуму, реалізовувати дії, орієнтовані на
загальнозначущий результат. Йдеться, загалом, про таку
діяльність, зміст якої визначає політична раціональність.
Розмірковуючи про комунікативні підходи до аналізу
сучасного суспільства, один з найвидатніших
представників сучасної комунікативної філософії
Ю. Габермас зауважує, що ефективним соціальний
(політичний) лад буде тоді, коли індивіди діють з
власними цілями та інтересами і в той же час створюють
стійкі форми суспільної інтеграції. Важлива роль ним
відводиться координації різних видів діяльності та
взаємозв’язку людей в рамках соціального цілого. На
його думку, саме комунікативна дія зосереджує в собі
можливість координації соціальних і політичних планів,
дій і, зрештою, суспільної інтеграції. Особливо це
повинно виявляти себе у тих окремих життєвих формах
і життєвих світах, котрі пов’язані щоразу конкретними
традиціями та царинами інтересів [2, с. 28–30]. Повною
мірою ці слова можна віднести і до способів організації
українського світу.
Історично перспективною є така модель влади,
відповідно до якої відбувається інтеграція зусиль
індивідів навколо спільної мети, а функціонування
різних інституцій спрямоване на забезпечення розвитку
держави, захисту інтересів своїх громадян.
У різні періоди історичного розвитку, у будь–яких
ситуаціях і реаліях національного буття центральною
була і залишається ідея української державності. РезульЗбірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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татом і закономірним наслідком багатолітніх і трагічних
національно–визвольних змагань стало постання
української держави.
Незважаючи на твердження критиків української
державності та суверенітету про їх недовговічність Україна
відбулася як держава, як самостійний політичний організм
з усіма атрибутами державності. Саме сильна, динамічна
українська держава, яка має авторитет у світі, захищає
свої інтереси, дбає про своїх громадян – є головною
умовою подальшого розвитку української спільноти. Слід
обов’язково враховувати те, що питання про роль держави,
про ставлення особистості до політичної влади, що діє в
Україні, до її окремих представників, надзвичайно гостро
стоїть сьогодні. На думку авторів колективної праці
«Український соціум», складність політичної ситуації,
яку переживає українське суспільство, передбачає
усім патріотичним силам визнати наявну державну
владу своєю, взяти на себе відповідальність за її стан,
відстоювати її інтереси і добре ім’я у світі як свої власні,
паралельно намагаючись проводити виховну роботу з
національного «освідомлення» і вносячи відповідні до
українських цілей корективи у її рішення та дії [3, с. 326].
У контексті розглядуваних проблем необхідно
торкнутися ще однієї надзвичайно суттєвої проблеми.
Йдеться про необхідність досягнення консенсусу,
порозуміння між різними політичними і національними
силами при реалізації надважливих для українців і всіх,
хто живе в Україні, завдань, а також про свого роду
філософію відповідальності за здійснювані дії та вчинки.
В умовах політичних, військових протистоянь,
загальної нестабільності та дезорганізації суспільства
надзвичайно актуальним є встановлення загальних умов
порозуміння між людьми, обґрунтування раціональних
норм людської поведінки, визначення гуманістичних
вимірів буття в цілому. Власне, це має пряме відношення
до спроб визначення умов співіснування людей, груп,
спільнот, які мають різну історію, мову, сповідують іншу
релігію. Мирне співжиття людей різних національностей
в рамках однієї держави – України – постає одним
із головних гуманістичних і моральних імперативів
сьогодення.
Очевидним і значущим для демократичної української спільноти є те , що засадничими принципами
людського життя мусить бути взаєморозуміння, згода, а
не тваринна ненависть і конфронтація.
Сучасна українська спільнота мусить зробити
належні висновки із своєї трагічної історії, сформулювати
для себе перспективу цивілізованого поступу і
співпраці з усіма народами, які живуть у сучасній
Україні. Звісно, необґрунтованим буде шукати єдину,
загальноприйняту модель людського співжиття й робити
загальнообов’язковими рекомендації щодо утвердження
певних норм і принципів людських взаємин. Проте
очевидним є те, що як окрема людина, так і спільнота в
цілому мусить усвідомлювати відповідальність за свою
діяльність, вчинки і розв’язання різних проблем. По суті,
визначальною для сучасної української людини повинна
бути етика відповідальності, побудована на засадах
порозуміння, узгодження вихідних моральних норм і
принципів [1, с. 395–413]. Це стосується повною мірою і
взаємин національних.
Формою досягнення взаєморозуміння між різними
суб’єктами політичного і національного процесу в
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сучасному українському соціумі мусить бути дискурс,
всебічне обговорення проблем з метою досягнення
консенсусу й згоди в думках і намірах. Саме дискурс
створює однакові умови для кожного учасника
соціальної та політичної дії, і тим самим виключає будь–
який примус. Підкреслюючи значення дискурсу, К.–
О. Апель наголошує, що «він становить філософськи та
політично останню інстанцію, якою і завдяки якій мають
санкціонуватися спільна відповідальність людей за
свою діяльність та наслідки діяльності, за свої теорії та
нормативні домагання значущості» [1, с. 400]. Крім того, у
фундаментальній вимозі етики відповідальності людини
за свої колективні дії міститься постулат гуманізації
стосунків між людьми. При цьому дискурс передбачає
об’єктивність, правомірність особистої, власної позиції.
Дискурс не заперечує автономності кожної особистості,
«адже очевидність та сумління автономного суб’єкта
вже передбачаються саме дискурсом…, звичайно,
разом з готовністю слухати інших і прагнути зрозуміти
аргументи інших, які з самого початку мають однакові
права домагатися значущості» [1, с. 401]. Втілення у
людському житті принципу дискурсу створює умови для
утвердження цінності особистості, для самовизначення
людини у просторі соціальних і організаційних відносин,
для утвердження порядків людського співробітництва,
співпраці і співжиття.
Історичний досвід у час національно–визвольних
змагань і становлення української держави є показовим і повчальним щодо усвідомлення потреби
формування атмосфери політичної, духовної і релігійної
толерантності, яка була необхідна для кожної людини,
незалежно від її національності, мови, конфесійної
приналежності. Саме толерантність породжувала
і буде породжувати такий своєрідний феномен, як
«привабливість» життя в Україні. Найбільш оптимальною
формою соціального життя мусить бути співробітництво
і діалог, а не конфронтація і нетерпимість. Мирне
полагодження конфліктів і непорозумінь, толерантне
ставлення до іншого – це норма цивілізованого розвитку
українського соціуму.
Українська спільнота мусить не лише усвідомлювати,
а й реагувати на всі непрості виклики, які стоять перед
нею. Надзвичайної ваги для неї є висновок про те, що
становлення національної ідентичності, яке органічним
чином пов’язане з розвитком української державності,
має супроводжуватися усвідомленням значущості
цінності єднання українства.
Національна і культурна єдність – це сила, що здатна
об’єднати всіх представників української спільноти
у єдине ціле, мотивувати їх на досягнення соціально
значимих цілей, сприяти культурному, інтелектуальному
й економічному розквітові нації. Важливою передумовою
досягнення українським суспільством національної
єдності у різні періоди історичного розвитку було також
утвердження духовної спільності народу. Формування
її завжди було потужним засобом консолідації,
утвердження історично перспективних форм людського
життя та громадянської солідарності – чи це йшлося
про неймовірно важкий період національно–визвольних
змагань, чи про трагічний період Руїни в українській
історії XVII ст.
Важливо зазначити, що потреба в спільності, в
духовному усвідомленні українцями своєї єдності
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набувала надзвичайної актуальності в переломні
історичні епохи, коли перед Україною поставала
необхідність вибору шляхів свого подальшого розвитку,
пошуку адекватних засобів національної та культурної
ідентифікації. Для таких переломних часів нашого
національного виміру, поза сумнівом, може бути
віднесений ранньомодерний період – період великих
змін у свідомості та суспільно–політичному бутті
українського народу, час, насичений драматичними
подіями, громадянськими конфліктами, різного роду
соціальними і політичними конфліктами. Відомо, що
однією з причин поразки української держави в період
національно–визвольних змагань стали відсутність
єдності всередині українських політичних сил,
суперечності і непорозуміння між ними навіть перед
загрозою втрати національної незалежності, різного
роду ідеологічні розбіжності, особистісні конфлікти. В
цілому все це привело до дезорганізації влади, хаосу і
нестабільності в державному управлінні, до поразок
перед сильними зовнішніми ворогами.
Крім того, потреба у розвитку української спільноти,
посиленні ідентифікаційних процесів у суспільстві
вимагає нового імпульсу культурно–національної
діяльності, визначення нових орієнтирів та засобів особистісної дієвості, врахування значущості організації та
організаційної активності людей при досягненні високих
цілей. У цьому сенсі досвід організованої української
боротьби, національно–визвольних змагань і досвід
спільних перемог – це те найцінніше, що дає підстави
сподіватися на успіх української справи. Цей досвід включає і подвижництво лідерів нації, активність політичної
еліти, потугу молодої вітчизняної націонал–демократії, яка
забезпечує збереження вектора незалежності.
Не підлягає сумніву те, що нові можливості розвитку
українства можливі лише в тому разі, якщо українське
суспільство вибудує справді нову систему національних
координат.
Сьогодні в Україні йде важкий і досить суперечливий
процес перетворення населення у самоврядну українську
націю. В ході цього перетворення точаться запеклі
дискусії про культурні, ідейні, психологічні домінанти,
які визначатимуть обличчя цієї нової нації. Водночас
визначаються і її справжні лідери, і панівні норми
людського та національного співжиття. Від того, наскільки
згуртованими, динамічними й цілеспрямованими будуть
ті суспільні сили, які відстоюють модель «української
України», залежить успіх або остаточне фіаско
української справи.
Варто наголосити на тому, що брак об’єднаності й
координації зусиль – це одна з найбільш очевидних
проблем і перешкод у розвитку української нації,
української держави протягом багатьох століть. Як
зазначають дослідники, гасло «єдності» є одним з
найбільш уживаних і беззаперечних у патріотичних
організаціях всіх рівнів і напрямків. Однак усвідомлення
проблеми на рівні гасла далеко не завжди веде до її
раціонального і своєчасного розв’язання [3, с. 328]. В
історії нерідко траплялося так, що українські організації,
лідери національного руху об’єднувались на рівні
лозунгів і гасел, але до реального об’єднання всіх
патріотичних, національних сил, як правило, справа не
доходила. Тому й ефект від такого формального, по суті,
об’єднання був мінімальним.
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Сучасне життя вимагає великої концентрації зусиль
і сил для подальшої ефективної діяльності в напрямку
здійснення своєї національної справи. В сучасному
українському просторі не є поодинокими організації
та зібрання, представлені сьогодні повноваженнями
і амбіціями їхніх лідерів. Проте вони не завжди
«працюють» на спільну українську справу. Йдеться
не про чиїсь особисті прорахунки чи персональні
упущення, а про значною мірою загальну тенденцію, що
потребує раціонального осмислення і конструктивних
висновків.
Можна погодитися з висловленою в колективній
праці «Український соціум» думкою про те, що загалом
у об’єднавчих проектах останніх років вимальовується
ланцюг перманентної неготовності й неадекватності:
фраза – організаційне банкрутство – брак ресурсів
– цейтнот – істерика – отаманщина. Вихід із цього
зачарованого кола можливий тільки на шляху зміни
підходів до української справи на рівні філософії
процесу [3, с. 329]. А це, у свою чергу, означає перегляд
і переосмислення багатьох нібито незаперечних істин і
очевидних понять, таких як першість у владі, лідерство,
вплив на свідомість тощо.
Альтернативою звичці безконечно змагатися за
пріоритети (традиційна українська боротьба за «булаву»
і «гетьманство») мусять бути механізми координації
зусиль і вироблення зрозумілої для всіх учасників
процесу стратегії.
Йдеться про ті принципи діяльності, які дисциплінують національні сили, організують і координують
їх роботу, підвищують їх дієздатність, визначають
загальний план роботи, передбачають відповідальність
за свої дії перед українською спільнотою. Водночас
перед політичною, владною елітою як передовим
загоном українського суспільства стоїть надважливе
завдання – творити нові форми життя, національного,
у першу чергу, пропонувати суспільству нові форми
активності. Самі ж українці повинні зробити все, щоб
увійти у коло провідних, розвинутих національно–
державних і національно–культурних спільнот.
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A model of national identity in the processes
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The necessity of existence of a national identity model is determined by the
needs of the development of contemporary Ukrainian society. Therefore the most
important aim of national development must be, foremost, interests of nation and
Ukrainian state, but not interests of clans and parties. The specific of the Ukrainian
situation requires forming of the legal field, the processes of national development,
realization of legal legitimation of imperious solicitations come in that true.
Historically perspective is such model of power, in accordance with that
there is integration of efforts of individuals round a general aim, and functioning
of different institutes is sent to providing of development of the state, defence of
interests of the citizens.
Before a political, imperious elite as a superimportant task stands front–rank
detachment of Ukrainian society – to create the new forms of national life, offer
to society the new forms of activity. On the first place, out of any doubt, national
interests must stand.
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З історії становлення
громадянського суспільства в Україні1
Розглянуто різні аспекти формування громадянського суспільства в
Україні. Процес становлення громадянського суспільства на українських
землях має досить довгу історію. Декілька століть відбувався складний процес
формування української нації. Він супроводжувався появою різноманітних
людських об’єднань, які можна назвати своєрідним праобразом тих чи інших
суспільних інститутів. Усі вони сприяли становленню української нації; в
умовах відсутності української державності виступали посередниками між
українським населенням та неукраїнською владою, у різний спосіб відстоюючи
його політичні, культурні та інші інтереси, а інколи й саме право на існування.
Автор відносить до таких утворень, наприклад, такий феномен
української історії, як козацтво, яке у певний момент взяло на себе роль
«національного речника українського народу», а також братства. Важливе
значення має і такий культурно–інтелектуальний прошарок, як інтелігенція,
що зіграла важливу роль і у збереженні історичної пам’яті українців, і була
ініціатором створення низки об’єднань, які стали праобразом інституцій
громадянського суспільства (громад, товариств тощо). Окрема увага
приділена системі культурних і політичних цінностей, на які орієнтувалися
українці, закладаючи підґрунтя громадянського суспільства.
Ключові слова: Україна, громадянське суспільство, козацтво, братства,
громади, інтелігенція, європейські цінності.

Побудова громадянського суспільства нерозривно
зв’язана з встановленням верховенства права у такому
суспільстві. Ще в античному суспільстві виникла
формула, перефразована у ХІХ ст. відомим істориком
права М .В. Варадіновим: «Закон есть залог гражданского
общества, на основании коего все, находящиеся в
государстве, обязаны устраивать жизнь свою» [2, с.
53]. Актуальною є проблема розбудови правового
громадянського суспільства і в сучасній Україні. Слід
погодитися з думкою сучасної дослідниці М. Бабич–
1
Робота здійснена в рамках виконання фундаментального
дослідження №15.01.10–02.16/18.ЗП «Механізми впливу
інститутів громадянського суспільства на євроінтеграційні
процеси в Україні».
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Трофименко про те, що «новий правовий і соціальний
устрій створив майже необмежені можливості для
процесів недержавної суспільної організації та подальшого утвердження громадянського суспільства». Але,
здається, що саме суспільство з різних причин поки що
не може скористатися цим повною мірою. Хоча «активне
громадянське суспільство є життєво необхідним
для подальшого перетворення України у відкрите
демократичне суспільство» [1, с. 141, 142].
Україна намагається позиціонувати себе правовою
державою. Хоча, звичайно, щоб стати такою треба
ще багато чого досягти. Повноцінне громадянське
суспільство може існувати лише у правовій державі, де
панує верховенство закону. В Україні на сьогодні існують
державне законодавство, система правових норм,
технічні процедури прийняття та змін законодавства.
Але при цьому гостро стоїть проблема з соціологічним
аспектом права. В українському суспільстві право
втілюється у життя поки що не належним чином – закон
не завжди виконується чи поважається. Існуюча система
«винагороджує здатність обходити закони вдається до
шахрайства через неформальні мережі, що не зважають
на закон» [7, с. 130].
Саме ж питання побудови громадянського
суспільства в Україні має досить довгу історію. Декілька
століть відбувався складний процес формування
української нації. Він супроводжувався появою
різноманітних людських об’єднань, які можна назвати
своєрідним праобразом тих чи інших суспільних
інститутів. Усі вони сприяли становленню української
нації; в умовах відсутності української державності
виступали посередниками між українським населенням
та неукраїнською владою, у різний спосіб відстоюючи
його (населення) політичні, культурні та інші інтереси, а
інколи й саме право на існування.
До таких утворень, на нашу думку, слід віднести
такий феномен української історії, як козацтво, яке, за
словами відомого історика О. Оглоблина, ще наприкінці
ХVI ст. перейняло на себе роль «національного речника
українського народу» [8, с. 11].
Під час відстоювання ідеї руської нації мав місце і
внутрішній, соціальний конфлікт. Довгий час руська
шляхта вважала себе єдиним представником руського
народу. «І православні, і уніятські шляхтичі відкидали
претензії нешляхетських соціяльних груп репрезентувати
руський народ і релігію перед зовнішнім світом».
Проти нешляхетського духівництва шляхта виступала
відкрито, відмовляючи йому у праві представляти руську
націю. Така ж позиція була і щодо козаків, але шляхом
мовчазного їх ігнорування або обережної критики [9, с.
207, 213].
Поруч із розвитком концепцій (національних
ідентичностей) низки східноєвропейських націй у
ранньомодерний період в Україні формується концепція
Русі або «народу руського». Першими соціальними
групами, що стали на захист цієї ідеї (та православної,
руської релігії), з–поміж непривілейованих верств
населення стали об’єднане у братства міщанство та
козацтво [9, с. 202].
До самого кінця ХVI ст. зміст концепції руської нації
диктувався майже виключно представниками князівсько–
шляхетської верстви, що мала стародавнє руське
походження. Але дане трактування було надто вузьким і
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несприйнятним для низки інших, менш привілейованих
верств населення. У результаті в першій чверті
ХVII ст. роль захисника інтересів «народу руського» та
православ’я перебрало на себе козацтво. З цього часу
більш популярним стає бачення православної церкви на
концепцію руського народу. Воно було значно ширшим,
ніж шляхетське, що підтверджується полемічними
творами 1620–х років (Й. Борецького, Г. Смотрицького,
Й. Кунцевича). За ними руська (православна) церква і
народ ототожнювалися, «а оскільки за такою логікою
руська церква охоплювала весь руський народ, то, нація,
як і сама церква, мала охоплювати всі суспільні верстви
Русі – від князів до поспольства» [9, с. 214]. Зокрема у
«Протестації» Й. Борецького та інших православних
ієрархів від 1621 р. українських козаків позиціоновано як:
– «продовжувачів справи великих київських князів і
частину народу руського»;
– християн, які самі захищали православ’я;
– «людей рицарських», що вказувало на їхнє моральне право бути частиною князівсько–шляхетської Русі».
Фактично відбулася модифікація старої моделі
руської нації [9, с. 216, 217].
В цілому козацтво як явище змогло зайняти
своєрідну суспільно–політичну нішу. Польський,
турецький, російський, низка інших європейських
урядів визнавали важливе значення цього прошарку
українського населення і мали з ним тісні контакти
(як у вигляді конфліктів, так і цілком мирні) упродовж
тривалого часу. Козацтво активно підтримувалося
українським селянством. У кінцевому результаті
це та низка інших факторів призвели до численних
конфліктів з польською державною системою і
закінчилося «великою національною революцією 1648
року» [4, с. 446]. Фактично, виступаючи виразником
інтересів українського народу, значною мірою саме
козацтво спромоглося вибороти для нього державність
і певний час виступати у цій державі у ролі певного
суспільного (громадянського) інституту. Український
історик О. Оглоблин вважав, що «утворення Української
Козацької держави як спадкоємця старої Руської
(Київської) імперії було найбільшим політичним
досягненням українського народу…» [8, с. 11].
Українська козацька державність виникла у середині
ХVII ст., хоча сам проект створення такої держави
виник ще у 1590–х роках. Таку пропозицію висував
київський католицький єпископ Юзеф Верещинський.
Він пропонував створити козацьке князівство на землях
Наддніпрянщини для захисту Речі Посполитої від нападів
татар. Пізніше така ж ідея, чи навіть мета, стояла і перед
Б. Хмельницьким. Історик С. Плохій навіть вважав, що
«оскільки гетьманський план не розривав цілковито з
Річчю Посполитою, це була, певною мірою, реалізація
мрій руської шляхти про новий устрій держави, де Русь
посіла б рівні права з Польщею та Литвою. Взагалі
козацтво пройшло складний шлях еволюції від степових
промисловиків і розбійників до організованої військово–
суспільної сили. Вони отримали низку привілеїв, свобод,
прав окремого суспільного стану, а згодом змогли
побудувати власну державу [9, с. 77, 78–79, 92].
Іншим, не менш яскравим прикладом об’єднання
українського населення є братства, які почали поширюватися по українських містах наприкінці XV ст. В
основі появи цих організацій лежало прагнення середніх
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прошарків міського населення об’єднатися для захисту
своїх соціально–економічних, релігійних інтересів. В
цілому до братств входили представники усіх станів, але
основою були все ж саме ремісники, купці, магістратські
службовці, рядові міщани.
Спочатку братства носили релігійно–благодійницький характер – опікувалися церквою, організовували
шпиталі, допомагали бідним і хворим братчикам тощо.
Але згодом їхнє значення у релігійному житті значно
зросло і вони навіть ставали ініціаторами церковних
реформ, запрошували або усували священиків у церквах,
продукували й поширювали духовну літературу та ін.
[21, с. 236–239]. Далі діяльність братств виходить поза
межі церковного життя. У ХVI ст., коли посилюється
національний гніт українського населення, братства
стали відігравати роль громадсько–політичну і
національно–культурну. Вони навіть зверталися зі
скаргами до судів на дії польської адміністрації,
посилали посольства до короля тощо. Таким чином
братства впливали на процес активізації українського
суспільства, зокрема зацікавлювали (заохочували) його
до громадської діяльності.
Приблизно наприкінці ХVIII ст. внаслідок низки
культурних, політичних процесів у Європі та світі
в цілому на українських землях у складі Російської
імперії, Речі Посполитої (а після її поділів – Австрії)
починає формуватися категорія осіб, яких можна назвати
першими представниками національної інтелігенції.
Ця тенденція була характерною для усіх європейських
держав. До середини ХІХ ст. ця категорія стала досить
чисельною.
На думку Р. Шпорлюка, зародження інтелігенції в
Україні було симптомом більш глобальних змін у Східній
Європі. Ці зміни засвідчують, що «націєтворення
нерозривно пов’язане з розвитком інтелігенції» [17, с.
419]. Тобто без інтелігенції нація не постане. Наприкінці
ХVIII ст. багато представників інтелектуальної української еліти, інкорпорувавшись у соціальну структуру
Російської імперії, намагалися зробити кар’єру у її
столицях. Рівень їхньої освіти робив це можливим.
Л. Грінфельд у своїй книзі «Nationalism: Five Roads to
Modernity» навіть писав: «Кількість українців серед
інтелектуалів, вихідців з недворянських верств, є
надзвичайною; немає жодних сумнівів у тому, що вони
відігравали величезну роль у діяльності інтелігенції
вісімнадцятого століття» [Цит. за 18, с. 440].
Переважна більшість представників української
еліти, інкорпорованої до складу Російської імперії,
зберігала лояльність до імперії, хоча багато з них
«лишалися відданими пам’яті про давню Україну і
традиційному способу життя» [17, с. 409]. Саме вони
та їхні нащадки стануть біля початків української
національної інтелігенції та зіграють важливу роль у
збереженні історичної пам’яті українців протягом кінця
ХVIII – ХІХ ст. Зокрема завдяки таким людям світ
побачать багато творів українських літературних діячів,
науковців тощо, що будуть у подальшому впливати на
формування національної свідомості, історичної пам’яті
українців. Наприклад, появою «Енеїди» І. Котляревського
слід завдячувати представникам українських еліт, на
той час чиновникам Російської імперії М. Парпурі,
Й. Каменецькому, Д. Трощинському (останній, начебто,
навіть наприкінці ХVIII – на початку ХІХ ст. очолював
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таємний гурток українських автономістів) [17, с. 418].
Їх та низку їхніх сучасників слід відносити до першого
покоління української інтелігенції, до якої відносилися
вчителі, письменники. лікарі, вчені, юристи, чиновники
і знать.
Більшість представників інтелектуальної еліти
відносилися до еліти соціальної. Вони тяжіли до
об’єднання у різноманітні групи, гуртки тощо. За
непідтвердженими даними, наприкінці ХVIII ст.
деякі представники інтелектуальної еліти колишньої
Гетьманщини (у Новгород–Сіверському намісництві)
нібито утворили так званий «таємний гурток українських
автономістів», до якого увійшли члени відомих місцевих
шляхетських родин А. Гудович, Г. Долинський,
М. Значко–Яворський, М. Миклашевський, Г. Полетика,
Ф. Туманський, О. Лобисевич та ін. [10, с. 235].
Більшість з них зробили досить успішну кар’єру в
імперських державних установах. Лояльність їхня до
імперської політики була очевидною. Але при цьому
вони залишалися носіями і хранителями пам’яті про
недавню козацьку державу, де вони та/або їхні батьки й
діди представляли владні інституції або ж відносилися
до тієї суспільної категорії, яка могла впливати на
прийняття владою тих чи інших внутрішньо– та
зовнішньополітичних рішень. Спроби зберегти хоча
б частково таку ж роль в умовах імперії виявилися
відносно невдалими. Хоча завдяки своїй освіченості,
відданості пам’яті про «козацьку націю» ці люди змогли
здійснити певний вплив на процес збереження і навіть
розвитку української національної історії та культури
наприкінці ХVIII – на початку ХІХ ст. Вони поширювали
різноманітні твори з історії та етнографії України,
зокрема «Записки о Малороссии», «Історію русів»
тощо. Зокрема Г. Полетика витворив образ України, що
являла собою шляхетську демократію на зразок Речі
Посполитої.
Зібрання українських інтелектуалів відбувалися, як
правило, у їхніх маєтках. Саме там, на думку історика
С. Плохія, на початку ХІХ ст. «стара автономістська
традиція Гетьманату поєдналася з новими течіями
суспільно–політичної думки». Він вважає, що таким
чином представники еліти колишньої Гетьманщини,
які втратили владу і регіональні привілеї в умовах
самодержавної політики російських монархів, у своїх
поглядах об’єдналися з представниками наступного
покоління української еліти (фактично своїми
нащадками), які прагнули конституційних і ліберальних
реформ, пов’язуючись багато у чому з рухом декабристів
[10, с. 255].
Виступаючи ідеологічною опозицією до імперського
уряду, українські інтелектуали все ж змушені були
лояльно до нього ставитися, контактувати з ним у
багатьох питаннях (політичних, соціальних тощо) і навіть
офіційно виступати від його імені. Це підтверджується
і їхніми біографічними відомостями. Наприклад,
Михайло Миклашевський, власник маєтку у Понурівці
Стародубського повіту, покровительствував зібранням
інтелектуалів, сам входячи до цих «гуртків». При цьому
він обіймав високі імперські військові та цивільні
посади, зокрема був волинським, малоросійським,
катеринославським губернатором, сенатором тощо.
Андрій Гудович, син генерального підскарбія Гетьманату,
також був учасником вказаних зібрань. На імперській
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 129

службі знаходився довгий час, отримав чин генерала,
був кандидатом на посаду намісника Малоросії [10, с.
255–257, 259–260].
До подібних, але значно менш політизованих,
«гуртків» відноситься також відома «Паліцинська
академія». Членами цієї групи були талановиті і
прогресивні діячі, яких згуртував навколо себе власник
маєтку у с. Попівка О. Паліцин. Серед них були
Г. Шидловський, В. Капніст, В. Каразін, М. Алфьоров та
ін. [3]. Більшість з них також зробили успішну кар’єру.
Зокрема, відомо, що завдяки активній громадській
діяльності та контактам на вищому державному рівні
був реалізований проект В. Каразіна та його однодумців
по створенню університету у Харкові. Це було видатним
досягненням українських громадських діячів на початку
ХІХ ст. Харківський університет, заснований у 1804 р.
за активної участі А. Чарторийського, «підтримував
контакти з польськими та іншими університетами
та бібліотеками, був завдяки цьому ланкою, яка
безпосередньо єднала Україну з Європою» [22].
І подібних прикладів можна наводити надзвичайно
багато, достатньо згадати таких відомих представників
української інтелектуальної еліти епохи Просвітництва,
як О. Безбородько, Д. Трощинський та багато ін. Саме
з них незабаром постала українська національна
інтелігенція, що змогла безпосередньо вплинути на
процес відродження української державності.
Українська шляхта, маючи добру освіту і намагаючись захистити свої громадянські права, наприкінці
ХVIII – на початку ХІХ ст. досить активно «спілкувалася»
з владними інституціями Російської імперії. Ця категорія
людей вважала себе патріотами свого краю, намагалася
зберегти свої історичні привілеї. З цією метою вони
складали й обговорювали (навіть на повітових і
губернських дворянських зібраннях) різноманітні
історичні записки та думки, надсилаючи їх час від часу
у вигляді клопотань, петицій, меморандумів до вищої
імперської влади [14, с. 181, 188]. Таким чином українська соціальна й інтелектуальна еліта намагалася не
лише зберегти власну історичну пам’ять, але й вплинути
чи призвести до певних змін в імперській політиці щодо
національних регіонів (окраїн), зокрема на українських
землях. Але такі впливи були мінімальними. Навіть сам
цей прошарок українського суспільства мав довгий час
проблеми з визнанням його привілейованою групою за
російським законодавством.
Згодом на українських землях з’являється такий
прошарок населення, як інтелігенція. Протягом усього
ХІХ ст. вони продовжують об’єднуватися у різні
групи, створюють гуртки, товариства. Здебільшого такі
об’єднання не визнавалися владою законними, їхні члени
часто переслідувалися. Діяльність же самих цих груп
починає набувати культурно–політичного характеру.
У цей час активно розвиваються ідеї українського
націєтворення, закладаються основи державотворення
(особливо наприкінці ХІХ ст.).
«Політичним дебютом» української інтелігенції
стало заснування Кирило–Мефодіївського братства,
вплив на яке зокрема здійсними такі європейські течії,
як «Молода Європа» та «Молода Польща». Члени цього
об’єднання мали спільні цінності й ідеали, головним з
яких було бажання побудувати соціально–економічне та
політичне життя в Україні. Саме від кирило–мефодіївців
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наступне покоління української інтелігенції успадкувало
ідеї про рівність українців серед інших слов’янських
народів, гордість за козацьке минуле тощо [5, с. 132,
138, 139]. Члени Кирило–Мефодіївського товариства
«перейняли чимало ідей, поширених у Польщі, й дуже
симпатизували поглядам, які обстоював Міцкевич на
вигнанні в Парижі» (участь в «спільній війні за свободу
народів», а також у європейській революції).
Багато хто з дослідників підкреслює важливість
революційних подій 1848 р. у Європі для українського
національного руху. У результаті цієї революції частина
українців стала жити у конституційній (громадянській)
державі, що сприяло національному громадському
життю. Навіть західноукраїнські селяни стали «чинником в організованому політичному й культурному
житті» [5, с. 147]. Зокрема на західноукраїнських землях
у 1848 р. з’явилася організація галицьких русинів –
Головна руська рада (створена частково за ініціативи
австрійського уряду). Основна мета її полягала у
захисті прав українського населення, а до складу її
входили представники греко–католицького духовенства
та інтелігенції. Головна руська рада здійснювала як
культурно–освітню, так і політичну діяльність. Ця
організація зверталася до австрійського уряду з низкою
пропозицій, зокрема поділити Галичину на східну
(українську) та західну (польську), об’єднати в єдину
провінцію Галичину, Буковину й Закарпаття тощо. Але
вже у червні 1851 р. діяльність Головної руської ради
була припинена.
На думку Р. Шпорлюка,українофіли були орієнтовані на європейські цінності завдяки польським
інтелектуалам. «Українська національна ідея та
політичні ідеї українофілів відповідали «європейській»
правовій і політичній системі та цінностям». (Прикладом
у Р. Шпорлюка виступають українці Австрії, які
«хотіли більше «Європи», виступаючи за розширення
національних прав, за автономію української частини
Галичини) [16, с. 354–355, 358, 361]. Слід погодитися
зі словами Р. Шпорлюка, що після 1848 р. і до самого
падіння монархії Габсбургів українці Буковини та
Галичини жили у правовій державі. У цей період
вони могли «створювати всілякі товариства, включно
з політичними партіями, займатися політикою у
своїй місцевості, провінціях та державі, а їхня мова
визнавалася державою в освітній, адміністративній та
правовій сфері» [16, с. 371].
Ліберальні реформи Олександра ІІ пробудили в
українському суспільстві сподівання на те, що процес
націєтворення зможе розгорнутися більш активно, що
світоглядна демократичність українців тепер зможе
проявитися у реалізації конкретних проектів, одним з
яких було формування суспільства громадянського типу,
хоча й в умовах імперії. Українська проблематика стала
надзвичайно актуальною у площині культури, політики.
Популярним зокрема стає рух громадівців, спадщина
яких засвідчує, що протягом кінця 1850–х – 1890 років
саме діячі цієї течії відігравали роль національних лідерів
– українських націєтворців. У піднесенні загального
рівня свідомості українського населення громадівці
вбачали «ідейно–символічні засади майбутнього
поступу України» з подальшим вибудовуванням тут
суспільних стосунків громадянського типу [6, с. 267–
268]. Досягнення цієї високої мети відбувалося через
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видання українських книжок, журналів, проведення
різноманітних вечорів, навчання у недільних школах
тощо – таким чином виховувалася освітня, культурна та
правова свідомість українців.
Відомим представниками українського громадівського руху були Т. Шевченко, М. Костомаров,
П. Куліш, Т. Рильський, В. Антонович та багато інших. Розбудовуючи громадянське суспільство, вони
створювали ідею української нації. Вони вважали, що
український народ «всією своєю попередньою власною
історією формувався як народ демократичних традицій
та переконань» [6, с. 269].
Спочатку влада сприймала діяльність громадівців
доволі нейтрально. Але після польського повстання
1863–1864 рр. імперський уряд став боятися, що
українці також почнуть боротьбу за відродження
своєї державності, своїх історичних прав тощо. Це
призвело до утисків українства, зокрема з’явився
так званий Валуєвський таємний циркуляр 20 липня
1863 р. про заборону української мови у державних
установах, церквах, школах, друкувати українські
книжки. Громади стали переслідуватися і закриватися.
Але процес, спрямований на побудову громадянського
суспільства на українських землях вже не можна було
зупинити. З’являлися нові товариства, громадські
організації. З кінця ХІХ – початку ХХ ст. з’явилася низка
політичних організацій і партій, які продовжили справу
націєтворення і розбудови громадянського суспільства
в Україні. Самі ці об’єднання згуртували навколо себе
багатьох прогресивних громадських і політичних
діячів, ставши своєрідними предтечами громадянських
інституцій.
Одним із засобів, за допомогою якого українські
громадські діячі намагалися вести діалог з урядом
Російської імперії, на початку 1860–х років був журнал
«Основа». Як вказував І. Лисяк–Рудницький, «члени
гуртка, що утворився навколо «Основи», прагнули
переконати російську владу та громадську думку
в політично нешкідливому характері українського
національно–культурного відродження» [Цит. за 5, с. 153].
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. з’являється низка
теоретиків ідеї побудови громадянського суспільства в
Україні. Кожен з них мав своє бачення таких перетворень.
Український історик М. Костомаров вважав, що
«демократичність українського народного світогляду»
з’явилася та закріпилася як риса суспільно–політичної
культури українців у період козаччини. Навіть
характерне для того періоду поняття «громада» він
протиставляв суто російському поняттю «община».
Громадою він називав добровільне зібрання людей,
де кожен член був незалежною особистістю, а
зобов’язання його щодо громади знаходилися у сфері
тих стосунків, які були встановлені для взаємної безпеки
і спільної користі. Великоруський же общинний устрій
М. Костомаров вважав утиском, що поглинає особисту
самобутність кожного [6, с. 269–270]. Виступаючи за
автономію України, М. Костомаров називав її Південною
Руссю. Він запевняв, що українці не бажають входити
у суперечність із політичними інтересами Росії, але
при цьому українцям вкрай необхідно зберегти власну
культурно–правову самобутність. Він також вірив, що
українське суспільство повинно було скласти окреме
громадянське ціле на землях, де люди розмовляють
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українською мовою, на засадах розуміння рівноправності
своїх власних вигод [6, с. 275]. На подібних позиціях
перебували й українофіли–хлопомани.
Ще один відомий українець, П. Куліш був впевнений,
«що громадянські стосунки є неодмінно обов’язковою
перспективою
суспільно–політичного
розвитку
українського люду» [6, с. 277].
Сучасний історик Ю. Земський, дослідивши
світоглядні пріоритети української національної еліти середини ХІХ ст. вказував, що «громадянське
суспільство, де всі рівні перед законом, де влада
обирається вільним волевиявленням усієї громади і є цій
же громаді підзвітною, де кожен член громади – вільна
особистість, що переймається інтересами та проблемами
життя усієї громади – усі ці прикмети бажаної українцями
60–х років ХІХ ст. перспективи були надзвичайно
подібними до досвіду «стихійної» демократії козацького
минулого України, оспіваного, опоетизованого ідеалу
«братерства» в суспільних стосунках. Причому ці ідеали
козацького минулого біли не якоюсь романтичною мрією
– спогадом «втраченого раю» із народного пісенно–
думного епосу; цінності та традиції вільного козацького
життя залишалися для українських селян актуальними
критеріями поціновування життєвої дійсності навіть в
умовах польського та російського панування в Україні»
[6, с. 280–281].
З–поміж українських мислителів кінця ХІХ –
початку ХХ ст. окремо слід виділити Б. Кістяківського
та В. Липинського, які обидва вивчали питання
громадянського соціального устрою в Україні. При
цьому Б. Кістяківський вважав, що для створення цього
необхідною є міцна правова система. В. Липинський
наголошував на необхідності існування відповідальної
еліти. Незважаючи на різні підходи щодо вирішення
проблеми побудови громадянського суспільства, обидва
вчених великого значення надавали справі національного
будівництва, що у кінцевому результаті «приводять
до спільних висновків» [7, с. 125]. Без розвитку національної ідеї, свідомості, розбудови національної
держави питання побудови громадянського суспільства
може існувати хіба що у теоретичній площині.
Б. Кістяківський, знаходячись на позиціях соціологічної школи права, вивчав значення права «як базису
соціального устрою суспільства». Сутність його він
вбачав у свідомості суспільства та окремих його
членів. Дослідник вважав, що «психологічна природа
права полягає в усвідомленні норм, яким ми надаємо
надособистісного значення і які у нашій свідомості
породжують потреби справедливості й обов’язку». При
цьому важливу роль у справі розвитку правосвідомості
у суспільстві він відводив інтелігенції, яка повинна
виховувати усвідомлення цінності права у мас [7, с.
125–126].
За В. Липинським, соціальний устрій формується у
результаті відносин між різними соціальними групами.
Якщо, наприклад, К. Маркс вважав, що капіталісти і
робітники протистоять один одному, оскільки мають різні
інтереси, то В. Липинський стверджував, що між ними
суперечностей немає, вони, навпаки, взаємодоповнюють
– «капіталісти забезпечують можливість працювати,
тоді як робітники забезпечують працю» [7, с. 127].
Інтерпретуючи слова В. Липинського, В. Ісаїв пише
про те, що будь–яке суспільство (колектив) складається
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з активних осіб, які складають меншість у цьому
суспільстві, та пасивних, яких є переважна більшість.
Активна меншість завжди намагається виконувати
роль провідника, організатора, носія владних функцій.
Пасивна більшість погоджується або не погоджується
з правилами, встановленими меншістю. У випадку
неприйняття таких правил до влади у суспільстві може
прийти інша меншість зі своєю формою організації.
Дослідник вказує, що «активна меншість бере свою
силу із самої себе, і процес правління і здійснення
лідерства по відношенню до інших прямо залежить від
цих внутрішніх сил» [7, с. 128]. На нашу думку, цей
внутрішній ресурс владна меншість могла б зберігати
довгий час за умови підтримки тісного і активного
контакту з іншою частиною суспільства, а ця співпраця
призводила б до рішень, що зніматимуть суспільну
напругу,
вирішуватимуть
політичні,
соціально–
економічні й інші проблеми тощо. Посередниками у
такій співпраці мають бути різноманітні громадянські
інституції. Фактично таке суспільство можна називати
громадянським.
* * *
Протягом багатьох століть українці несли у собі
життєву потребу почуватися вільними людьми. Для
них була характерною товариська рівноправність у
міжособистісних взаєминах, а лідери визначалися
шляхом виборів (коли такої можливості не було,
прагнення обирати лідера демократичним шляхом
залишалося – бажання, яке відображено в історичній
пам’яті українського народу). Взагалі українські
громадські стосунки не сприймали станові традиції [6,
с. 272].
Система цінностей (культурних, політичних тощо),
характерна для українців була причиною різноманітних
змін, що у різні часи відбувалися у громадянському
секторі, вона також впливала на формування і подальше
функціонування низки інституцій як владних, так і
суспільних. Навіть коли своєї державності Україна
не мала. З’являлися такі «прототипи» громадянських
інститутів, як братства, козацтво, гуртки і товариства
кінця ХVIII – ХІХ ст. тощо. Великою мірою завдяки
їхній активностіукраїнці почали усвідомлювати себе
як представників єдиного, окремого народу, нації. При
цьому такі об’єднання повинні були співіснувати і
взаємодіяти у деяких випадках з владними структурами
Речі Посполитої. Вони, безперечно, впливали на
прийняття владою тих чи інших рішень стосовно
культурно–освітньої, релігійної політики тощо.
Протягом другої половини ХІХ ст. українське
націєтворення відбувалося у контексті подібних європейських процесів. Пам’ять про славне козацьке
минуле, старовинні вольності, якими володіли українці,
стали одними з ключових пунктів, на які спиралися
представники української інтелектуальної еліти, перші
теоретики (а згодом і практики) української національної
ідеї та побудови в Україні громадянського суспільства
європейського зразку.
Говорячи ще про Російську імперію кінця ХVIII –
ХІХ ст. (до складу якої входила більшість українських
земель) та її кроки щодо європеїзації, Р. Шпорлюк
зазначав, що ця держава, адаптуючись до одних елементів
західної моделі, одночасно свідомо заперечувала інші. А
громадянське суспільство, яке тоді тільки зароджувалося,
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не могло створити власну модель російської нації в
умовах самодержавства. При цьому Р. Шпорлюк ставить
слушні запитання: «Якщо «російський проект» був
ознакою «європеїзації Росії», чи не ставало українство
реакційним рухом, відмовою сприйняти Європу? А
може, український рух був результатом того, що шлях до
Європи, який торує Санкт–Петербург, не надається для
України?». Сам автор схиляється до другого варіанту,
вважаючи, що «перші будівничі української нації
вирішили, що треба шукати безпосередній, прямий
шлях до «Європи», а не просити на це дозволу в Санкт–
Петербурзі» [18, с. 443]. Г. Полетика витворив образ
України, що являла собою шляхетську демократію на
зразок Речі Посполитої. Російський філософ Г. Федотов
наголошував, що «якщо народи Росії вчитимуться не в
Москві, не в Санкт–Петербурзі, а в Парижі та Берліні,
вони не залишаться з нами» [15, с. 455; 18, с. 463]. У
1990 р. Р. Шпорлюк вказував, що, незважаючи на те,
що М. Горбачов скоріше за все не ставив такої мети,
але у Радянському Союзі відбувається становлення
«громадянського суспільства».
Повноцінне громадянське суспільство можливе тільки у національній спільноті (чи державі). За Р. Шпорлюком, «якби в СРСР згодом виникло громадянське
суспільство, то воно радше складалося б із національних
спільнот…, ніж виростало б із єдиної радянської
спільности в єдиній радянській державі». Він ще у
1994 р. висловлював сумніви щодо можливості побудови
демократії у Росії. Навіть аналізуючи деякі політичні
сили цієї держави, вчений вказував, що «противники
національної незалежності неросійських республік є
також противниками демократії в Росії» [19, с. 487].
Керуючою силою євроінтеграційної політики в
сучасній Україні та її втілювачем на міжнародній арені
є влада (в адміністративному сенсі, куди ми відносимо
місцеві, центральні та вищі органи влади, місцевого
самоврядування), що є виразником інтересів українського
народу. У той же час більш активною рушійною силою
у цьому процесі виступають різноманітні інститути
українського суспільства, які не мають реальних владних
функцій. Низьку представленість України А. Портнов
назвав «проблемами з роз’яснювання власних інтересів
на міжнародній арені» [11, с. 24].
Незадовільна співпраця державної влади з
суспільними інститутами призводить до того, що це
негативно відбивається на закріпленні за Україною
права на роль суб’єкта міжнародних відносин, а не
об’єкта, як це було у різні періоди залежності від
московського центру (у часи Російської імперії, СРСР),
Польщі (у періоди перебування українських земель
у складі Корони Польської, Речі Посполитої) тощо.
Однією з причин такого стану речей є, на нашу думку,
певна відірваність влади від українського суспільства,
що призводить частіше до більш декларативних, а не
реальних кроків у міжнародній політиці, до врахування
інтересів більше олігархічної верхівки, ніж громадян
загалом. Певним чином ця відірваність відбивається
і на євроінтеграційній політиці України. Недостатнім
є взаємовигідний контакт органів державної влади та
самоврядування України з різноманітними інститутами
українського громадянського суспільства.
Різноманітні проблемні ситуації, потреби (соціальні,
економічні, політичні), що завжди мають місце у житті
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суспільства, можуть вирішуватися і регулюватися за
допомогою нормативних актів. Велика частина цих норм
втілюється державними чиновниками – бюрократією [1,
с. 133]. Але наскільки повно і професійно відбувається це
втілення? Чи не потребують такі дії представників влади
додаткового контролю чи впливу з боку тих чи інших
громадянських інституцій? «Щоб отримати справжню
легітимність в очах українців, … державній владі
потрібно розробити всеохопну політику, спрямовану на
правову інституціалізацію українських національних
елементів політичного, соціального і культурного життя»
[1, с. 140]. На думку Роджерса Брубейкера, «націоналізм
здатен мотивувати й підтримувати громадянську
активність населення, сприяти розвиткові суспільної
солідарності та зменшенню соціального розшарування,
а також полегшувати інтегрувати мігрантів» [12, с. 88].
На сьогодні в Україні контакт інститутів громадянського суспільства з органами влади чи місцевого
самоврядування досить слабкий і неефективний. Часто
вони не контактують навіть між собою. М. Бабич–
Трофименко наводить приклад недержавних асоціацій,
зареєстрованих в Україні і які отримують допомогу з–за
кордону. Такі об’єднання, як правило, «мають конкретну
вузьку спрямованість і рідко взаємодіють між собою».
«Страх виявити ініціативу щодо будь–яких неофіційних
зборів, пов’язаних з актуальними громадськими
питаннями, глибоко вкорінений за радянського режиму,
ще й досі поширений серед українців». Ще у 1998 р.
багато активних жінок в Україні скаржилися на те,
що уряд «не підтримує організацію та фінансування
товариств і клубів», і саме тому вони не брали участі в
таких організаціях [1, с. 141]. Зараз ця проблема, начебто,
частково вирішена. Проте прогрес у справі побудови
громадянського суспільства в Україні є надзвичайно
повільним. За словами М. Бабич–Трофименко, «якщо
міжнародна спільнота та українська держава не візьмуть
на себе підтримки нечисленних нових українських
громадських груп, то на громадянське суспільство,
свідоме своїх прав, в Україні доведеться ще довго
чекати» [1, с. 142].
Коли ми говоримо про європейські цінності,
євроінтеграційні процеси, тягу до Європи і т.п.,
то що ж ми маємо на увазі? На нашу думку, на це
питання найкраще відповідь дає визначення терміну
«європейський», запропоноване у статті А. Процик. Вона,
спираючись у свою чергу на роботу С. Андрусів, пише,
що «європейський» виступає додатковим значенням
усього, що є цивілізованим, демократичним, сповненим
гідності чи духу співпраці стосовно Західної Європи
у політичних, економічних і культурних термінах».
На думку А. Процик, «українці… шукають своїх
європейських коренів не тільки для того, щоб підняти
українську культуру від застійної провінційності, а для
зміцнення і посилення підвалин власної національної
ідентичності» [13, с. 150].
Зараз, будуючи й розвиваючи громадянське суспільство, український уряд повинен постійно доводити
населенню всієї України, що усі тільки виграють від
більшої відкритості щодо Заходу. При цьому українське
суспільство тісно пов’язане з неукраїнським елементом,
широко представленим у країні, у тому числі з чисельною
російською меншиною. Зокрема на думку Р. Шпорлюка,
«просування України шляхом побудови культурно
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розмаїтого громадянського суспільства чималою мірою
залежить від лояльності російського елементу, особливо
від здатності влади запобігти політизації його як етнічної
меншини» [20, с. 528].
В цілому проблема формування громадянського
суспільства в Україні потребує значної уваги дослідників. А саме громадянське суспільство, безперечно,
формувалося довгий час. Причому процес цей
зароджувався та відбувався і у ті складні часи, коли
українські землі не мали своєї державності і входили
до складу інших держав, і тоді, коли українці поставали
як нація й намагалися створити (і неодноразово)
власну державу. Процес формування української нації
супроводжувався появою різноманітних людських
об’єднань, які можна назвати своєрідним праобразом
тих чи інших суспільних інститутів. До таких утворень
слід віднести козацтво, братства, інтелігенцію.
Остання зокрема зіграла важливу роль у збереженні
історичної пам’яті українців, була ініціатором створення
низки об’єднань, які стали прообразом інституцій
громадянського суспільства (громад, товариств тощо).
При цьому система культурно–політичних цінностей,
на які орієнтувалися українці, закладаючи підґрунтя
громадянського
суспільства,
носила
переважно
європейський характер.
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From the history of the formation of civil society in Ukraine
The article is devoted to various aspects of the formation of civil society
in Ukraine. The process of the formation of civil society in the Ukrainian lands
has a fairly long history. For several centuries, the complex process of forming
the Ukrainian nation has proceeded. He was accompanied by the appearance of
various human associations, which can be called a kind of prototype of certain
public institutions. All of them contributed to the formation of the Ukrainian
nation; in the absence of Ukrainian statehood, they acted as mediators between
the Ukrainian population and the non–Ukrainian authorities, defending in various
ways its political, cultural and other interests, and sometimes the very right to exist.
The author refers to such entities, for example, such a phenomenon of
Ukrainian history as the Cossacks, which at a certain moment took on the role
of «national representative of the Ukrainian people», as well as fraternity. An
important cultural and intellectual interlayer, such as the intellectual, which
played an important role in preserving the historical memory of Ukrainians, was
also important, and it was the initiator of the creation of a number of associations
that became the prototype of the institutions of civil society (hromady, tovaristva,
etc.). Particular attention is paid to the system of cultural and political values that
Ukrainians have been targeting, laying the foundations of civil society.
Keywords: Ukraine, civil society, Cossacks, fraternities, communities,
intelligentsia, European values.
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Оцінка впливу аналітичних центрів
на політичний процес

Досліджено проблему оцінки впливу аналітичних центрів на політичний
процес. З’ясовано, що двома найбільш важливими цільовими групами, з якими
аналітичні центри прагнуть налагодити тісні взаємовідносини є політики
(політичні посадові особи) та журналісти, які, в свою чергу, є ключовими
учасниками процесу розробки політики. Виокремлено та проаналізовано
основні індикатори впливу АЦ: політико–бюрократичні, соціальні, орга-
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нізаційні, ресурсні, корисності, обсягу наукової продукції та впливу.
Встановлено, що аналіз впливу аналітичних центрів також передбачає
використання таких показників як: показники попиту, показники пропозиції
та показники ефективності. Визначено, що для оцінки впливу аналітичних
центрів необхідно залучати неурядові громадські організації, держчиновників
і представників політичного керівництва країни, які, зі свого боку, дадуть
можливість зрозуміти, в якій мірі продукція аналітичних центрів є
затребуваною.
Ключові слова: аналітичні центри, політичний вплив, політичний
процес, публічна політика, оцінка, індикатори.

«Фабрики думок» (аналітичні центри) сприяють
управлінню, залученню населення й інститутів
громадянського суспільства в процес вироблення публічних рішень та публічної політики, розвитку та
акумуляції національного інтелектуального потенціалу,
використанню світового досвіду і запровадженню
інновацій у різних сферах суспільного життя. З боку
держави метою підтримки становлення та розвитку
«фабрик думок» (ФД) є їх сприяння виробленню і
реалізації ефективної публічної політики, спрямованої
на досягнення стійкого безпечного розвитку в інтересах
суспільства.
За таких умов сучасна держава повинна виробити
принципово нову концепцію публічної політики, в основі
якої повинна лежати ідея ефективної співпраці державних
органів, ФД і громадянського суспільства, адже держава не
має можливостей вирішувати всі проблеми і виконувати
всі багатоманітні задачі самостійно. Здатність швидко
реагувати на зміни, в будь–який момент отримувати повну
інформацію про ситуацію та адекватно оцінювати зміни
є запорукою успішної діяльності сучасних організацій
державного і приватного секторів.
З огляду на значення аналітичних центрів для
формування публічної політики та їх ролі у сприянні
більш результативному управлінні державою, важливими практичними питаннями в дослідженні аналітичних центрів є визначення проблеми їх впливу на
політичний процес, що і є метою даної статті.
Проблемі оцінці впливу аналітичних центрів на
політичний процес присвячені праці таких відомих
вчених як: Д. Абельсон, Ю. Бєляєва, К. Вайс, В. Лєдяєв,
Дж. МакГанн, Е. Річ, Д. Стоун, К. Уівер та інші.
Двома найбільш важливими цільовими групами
ФД, з якими їх співробітники прагнуть налагодити
тісні взаємовідносини є політики (політичні посадові
особи) та журналісти. Тому починати аналіз впливу
ФД необхідно з дослідження їх сприйняття цими двома
цільовими групами. В демократичних суспільствах
політики та журналісти є ключовими учасниками
процесу розробки політики. Політики потребують
експертизи для підтвердження і підтримки їх позицій, в
якості доказів для переконання колег тощо. Журналісти,
як важливий посередник у політичному процесі,
шукають експертні знання, щоб зрозуміти і пояснити
політичні дебати [7, p. 74–75].
Е. Річ та К. Уівер виокремлюють три основні канали,
за допомогою яких ФД отримують доступ до процесу
вироблення політичних рішень: 1) офіційні канали;
2) неофіційні контакти; 3) засоби масової комунікації.
Використання каналів доступу і тим самим потенційного впливу можна спробувати оцінити. Наприклад,
щоб виміряти такий параметр, як кількість загадувань в
ЗМІ, необхідно здійснити підрахунок посилань певної
кількості помітних ФД, за певний період часу, в певній
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кількості національних (авторитетних) газет [4, с. 82].
При цьому на кількість загадувань в ЗМІ впливає також
і географічний чинник. ФД, які розташовані в столиці,
як правило, фігурують в загальнонаціональних виданнях
набагато частіше, ніж організації, які діють в інших
містах і регіонах, навіть з урахуванням поправок на
розмір бюджету, ідеологічну орієнтацію та інші чинники
[Див.: 9]. Якщо тематика досліджень ФД обмежується
певним регіоном, то в ЗМІ за межами цього регіону вона
майже не буде згадуватись. Використання «офіційних»
каналів доступу оцінюється шляхом підрахунку виступів
на відповідних слуханнях в органах державної влади.
Д. Стоун зазначає, що існує необхідність реалізму в
плануванні політики впливу. Шляхи доступу і стратегії
впливу будуть варіюватись залежно від історичного
та інституціонального контексту країни, а також від
ступеня, в якому ФД є «інсайдером» або «аутсайдером»
для політичної спільноти та можновладців. Крім того,
дослідниця зазначає, що необхідно розрізняти більш
широкі соціальні наслідки «актуальності досліджень»
і більш стислу ідею «політичного впливу досліджень».
«Вплив на політику» може означати різні речі для
різних груп та інститутів. Донори можуть захотіти
побачити «докази» впливу ФД на розвиток політики. Для
цього необхідно розробити низку індикаторів «впливу»
або «релевантності політики».
Д. Стоун виокремлює три групи таких індикаторів:
1. Політико–бюрократичні:
– вплив на законодавство, написання законопроектів
та промов;
– призначення співробітників інституту в офіційні
комітети;
– політичні покровителі та зв’язки;
– патронаж міжнародних організацій та кооптація
співробітників ФД.
2. Соціальні:
– визнання ЗМІ та висвітлення діяльності ФД в них;
– кількість реалізованих дослідницьких проектів від
бізнесу;
– залучення зацікавлених сторін та спільні
дослідження;
– членство та приналежність до мережі.
3. Організаційні:
– публікації;
– кваліфікація та досвід персоналу;
– потенціал у сфері підготовки політики;
– залучення зовнішніх коштів;
– контент, доступність та витонченість веб–сайту [8].
Тим не менше, показники часто не фіксують більш
витончені особливості впливу, які можуть мати місце
через «лобіювання коридорів» і професійні контакти, які
створюються з плином часу, розвиваються в довірливі
відносини і створюють можливості для «інсайдерського»
доступу до політичних спільнот. Наприклад, патрон–
клієнтські відносини, феномен «обертових дверей»
руху людей між урядом і ФД тягнуть за собою більш
невловимий та непрямий шлях впливу.
Ще одним чинником впливу ФД є те, що вони
виробляють людський капітал. Це не лише університетські інститути, що присвоюють вчені ступені з
публічної політики / менеджменту, це також політичний
тренінг і досвід роботи у ФД, які надають своїм
співробітникам бюрократичні навички та політичні
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контакти для просування кар’єри в уряді чи міжнародних
організаціях [8].
Дехто вважає, що вплив ФД є більш довгостроковим
та тонким і реалізується через зміну культури дискусій
та формування правлячих ідей й цінностей суспільства
[Див.: 10].
Оцінка впливу ФД є досить складною справою
через присутність в політичному процесі різноманітних
і часом конфліктуючих акторів, подій і міркувань. Для
аналізу впливу ФД та врахування їх внеску в політичний
процес і діяльність громадянського суспільства можна
використовувати низку інструментів, в тому числі такий критерій, як збільшення об’єму науково–
аналітичної продукції. Очевидним є те, що поняття
«об’єм продукції» та «вплив» не є тотожними, хоча
взаємозв’язок простежити все таки можна. Об’єм
наукової продукції – не єдиний критерій оцінки впливу
ФД. Дж. МакГанн та його соратники розробили систему
показників оцінки впливу ФД, яка, на їх думку, дозволяє
пояснити різницю між об’ємом продукції та впливом. Ця
система складається з наступних індикаторів.
– Індикатори ресурсів: здатність залучати і зберігати
в складі центру провідних вчених і аналітиків; рівень,
якість і стабільність фінансової підтримки; близькість
і доступ до кіл, які приймають рішення, та іншим
політичним елітам; наявність співробітників, які вміють
проводити об’єктивні дослідження, своєчасно і глибоко
аналізувати події; частота згадок установи; якість та
надійність мереж; ключові контакти в політичній і
науковій спільноті й ЗМІ.
– Індикатори корисності: репутація в якості
«організації, до якої варто звертатися», в очах медіа і
політичних еліт країни; кількість та якість публікацій і
цитат в ЗМІ, відвідувань сайту, виступів на слуханнях
в органах законодавчої та виконавчої влади, брифінгів,
офіційних зустрічей, консультацій, даних державним
чиновникам і установам / відомствам, число книг, що
містять поради та рекомендації, поширених доповідей,
посилань на дослідні та аналітичні матеріали центру
в наукових й популярних виданнях, учасників
організованих центром конференцій і семінарів.
– Індикатори обсягу наукової продукції: кількість
і якість політичних рекомендацій та ідей, публікацій
(книг, статей в журналах, інформаційних матеріалів
тощо), інтерв’ю в ЗМІ, організованих центром брифінгів,
конференцій та семінарів, число співробітників,
призначених на державні посади або тих, що працюють
в якості консультантів державних структур.
– Індикатори впливу: рекомендації, розглянуті
або прийняті владою і організаціями громадянського
суспільства; центральне положення в професійних
мережах; консультаційні послуги, що надаються політичним партіям, кандидатам, структурам, які проводять
реформи; нагороди; публікації центру або посилання
на них в наукових журналах, виступи на громадських
слуханнях та в ЗМІ, що впливають на політичні дискусії
і прийняття політичних рішень; переважання матеріалів
центру в списках розсилки і на інтернет–сайтах; успішне
оскарження загальноприйнятих думок і стандартних
процедур, що існують в колах призначених і обраних
чиновників в країні [6].
Окрім вищезгаданих якісних показників для ефективного аналізу впливу ФД Дж. МакГанн говорить
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про необхідність залучення НУО, держчиновників і
представників політичного керівництва країни, які, зі
свого боку, дадуть можливість зрозуміти, в якій мірі
продукція ФД є затребуваною. Їх участь в процесі можна
забезпечити за допомогою інтерв’ю, усних і письмових
опитувань, а також фокус–груп з використанням методу
«картування результатів», який дозволяє перейти від
оцінки продуктів тієї чи іншої діяльності або програми
до аналізу змін в поведінці та взаємовідносинах
(результатів), здатних привести до змін. Результат
може розцінюватися як позитивний, якщо він змінює
поведінку, відносини, діяльність та дії людей, груп і
організацій, з якими програма працює безпосередньо
[6]. Також, Дж. МакГанн зазначає, що якісний аналіз є
дуже важливим, але без надання йому кількісного виразу
визначення впливу ФД є не повним.
Для моніторингу та вимірювання впливу ФД
через застосування прямих та непрямих показників
використовують аналітичні методи Д. Абельсона.
Запропоновані ним показники пов’язані в рамках
політичного циклу з такими діями як:
1) артикуляція проблеми – адресація проблеми
громадськості, ЗМІ, елітам, органам влади, розповсюдження політики різними каналами;
2) формулювання політики – дослідження, експертні
оцінки, брифінги, докази, консультації, формування
експертної мережі, демонстраційні ефекти;
3) впровадження політики – підписання договорів,
консультування, медіа підтримка, підтримка чиновників,
тренінги, підтримка бази даних.
Проте вимірювання впливу «фабрик думок»
може бути не таким очевидним, тому за методикою
Д. Абельсона в аналіз включають наступні показники:
1) показники попиту – доступність, рівень фінансування та укомплектованість, кількість донорів, рівень
персоналу, розвиненість експертної мережі;
2) показники пропозиції – поширеність у ЗМІ,
доказова база, брифінги, офіційні заяви, консультації з
органами влади, сприйняття політичного середовища;
3) показники ефективності (виконання місії) –
кількість сприйнятих та адаптованих рекомендацій
чиновниками вищого рангу / політиками, сприйняття
інформації користувачами, мережеве центрування,
премії та нагороди, виконання замовлень для політичних
партій, цитування та/або публікації в академічних
журналах, домінування в Інтернет просторі, можливість
прийняття протилежних позицій [Див.: 5]. Таким
чином, використовуючи ці показники можна емпірично
визначити рівень впливовості ФД на політичний процес
в конкретній країні.
Цікавим у визначенні впливу аналітичних центрів є
підхід «школи публічної політики» кафедри публічної
політики ДУ–ВШЕ під керівництвом Ю. Бєляєвої,
представники якої особливу увагу приділяють
суб’єктам політики і політичним інститутам при аналізі
різноманітних політичних акторів. Дані науковці
використовують так званий суб’єктно–інституційний
підхід [Див.: 2].
Суб’єктність даного підходу полягає в тому, що при
слабкості політичних інститутів у Росії у «фокус аналізу»
поміщаються саме ті суб’єкти політики, які реально
впливають на політичний розвиток країни. До таких
суб’єктів відносяться конкретні громадянські, політичні,
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комерційні, «медійні» політичні актори. Інституційна
складова розглянутого підходу полягає в тому, що у своїй
сукупності суб’єкти політики можуть утворювати нові
– але при цьому досить стійкі – інститути, наприклад
«інститут регіонального лобіювання» або «інститут
корпоративного представництва». Поєднання цих двох
підходів дозволяє комплексно розглянути форми впливу,
які даний політичний автор здійснює на політичний
процес: і як суб’єкт, і як інститут.
Застосування такого підходу щодо аналітичних центрів дає можливість їх досліджувати як суб’єктів публічної
політики (її формування) через аналіз їх ресурсів впливу
(«капіталу») та стратегій, так і як цілісний інститут
інтелектуального забезпечення політичних рішень (аналіз
функцій і форм участі політичних структур у процесі
прийняття політичних рішень) [Див.: 3].
Російські дослідники при аналізі ролі та місця
аналітичних спільнот, поєднуючи суб’єктивний та
інституціональний підхід, виокремлюють список
показників їх впливу. У першій таблиці представлені
показники оцінки ресурсів та стратегій аналітичних
центрів, а саме:
№

1.

Параметри/
ресурси

Можливі показники

Кадровий

1. Наявність в аналітичній
структурі/групі відомих,
авторитетних аналітиків.
2. Кадрова політика аналітичної
структури, правила включення та
виключення із спільноти/групи.

2.

Організаційний

1. Розмір спільноти (кількість
співробітників, розмір
приміщення, місцезнаходження
тощо).
Розгалуженість організаційної
структури.

3.

Інтелектуальний

1. Якість аналітичного продукту
2. Стратегія вибору напрямів
досліджень (спеціалізація/
диференціація).

4.

Матеріальний

5.

6.

7.

1. Об’єм фінансування.
2.Стратегія вибору джерел
фінансування (спеціалізація/
диверсифікація).

Соціальний

1. Наявність зв’язків аналітиків у
владі, бізнесі, суспільстві.
2. Досвід роботи аналітиків з
владою, бізнесом, ЗМІ тощо.

Публічний

1. Ступінь відкритості інформації
про суспільство.
2. Рівень фінансової прозорості
діяльності інтелектуальних
спільнот.

Символічний

1. Репутація аналітиків серед
основних «стейкхолдерів»
(представників влади, бізнесу,
громадянського суспільства, ЗМІ,
наукової та інших аналітичних
спільнот.
2. Репутація спільноти як
відкритої чи/або автономної
структури/групи.

Аналізуючи вказані параметри можна зробити
висновок, що серед можливих показників оцінки ресурЗбірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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сів аналітичних спільнот є ті, які досить легко можуть
бути переведені в конкретні індикатори та оцінені
(наприклад, розмір спільноти, обсяги фінансування
діяльності), а є показники, подальша операціоналізація
і оцінка яких вкрай ускладнена (наприклад, якість
аналітичного продукту).
Також окремо дослідники групують показники
інституційної активності аналітичних спільнот у
політичному процесі, зокрема:
№

1.

2.

3.
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Параметри

Можливі показники

Неформальні
контакти з
особами, що
приймають
рішення (ОПР)

1. Супровід діяльності ОПР
(політиків, політичних партій,
кандидатів у депутати і членів
парламенту, органів державної
влади, чиновників).
2. Консультування і PR ОПР.

Участь у
формальних
процедурах

1. Участь у парламентських
слуханнях.
2. Участь у роботі урядових та/
або парламентських комітетах
та комісіях.
3. Участь у роботі дорадчих та
консультаційних при органах
державної влади.
4. Робота по контракту з ОПР.

Участь
у дискусійних
формах
комунікації

1. Виступи в ЗМІ.
2. Участь у дискусіях на
різноманітних «експертних
майданчиках».

Багато з перерахованих в таблиці показників досить
важко піддаються подальшій операціоналізаціїї та
оцінці, адже в ідеалі необхідно не тільки зафіксувати
факт участі представників аналітичних спільнот в тій
чи іншій формі активності, а й визначити «успішність»
їх впливу на даній стадії політичного процесу. Тому
при оцінці впливу ФД зазвичай обмежуються найменш
трудомісткий індикаторами участі в політичному процесі
(виступи аналітиків в ЗМІ і їх участь в парламентських
слуханнях).
Серед основних параметрів оцінки політичного
статусу, впливу аналітичних спільнот на політичний
процес можна виокремити параметри оцінки позицій
(«ресурси впливу») і окремо параметри репутації
(символічний капітал) аналітичних спільнот, а також
параметри участі даних акторів в політиці. Також значна
увага за даного підходу приділяється дослідженню
параметрів і чинників зовнішнього середовища
функціонування ФД, а саме: рівень політичної
конкуренції і плюралізму; рівень інституціоналізації
політичних процесі [1, с. 228–232].
Таким чином, двома найбільш важливими цільовими
групами ФД, з якими їх співробітники прагнуть
налагодити тісні взаємовідносини є політики (політичні
посадові особи), які потребують експертизи для
підтвердження і підтримки їх позицій та журналісти,
яким потрібні експертні знання, щоб зрозуміти і
пояснити політичні дебати. Шляхи доступу і стратегії
впливу будуть варіюватись залежно від історичного
та інституціонального контексту країни, а також від
ступеня, в якому ФД є «інсайдером» або «аутсайдером»
для політичної спільноти та можновладців.
«Вплив на політику» може означати різні речі для
різних груп та інститутів. Оцінка вплив ФД є досить
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складною справою через присутність в політичному
процесі різноманітних і часом конфліктуючих акторів,
подій і міркувань. Індикатори впливу АЦ можна
розподілити на три групи: політико–бюрократичні,
соціальні та організаційні (Д. Стоун). До системи
показників оцінки впливу ФД також можна віднести:
індикатори ресурсів, індикатори корисності, індикатори
обсягу наукової продукції, індикатори впливу
(Дж. МакГанн). Аналіз впливу ФД також передбачає
використання таких показників як: показники попиту,
показники пропозиції та показники ефективності
(Д. Абельсон). Для оцінки впливу ФД також варто
залучати НУО, держчиновників і представників
політичного керівництва країни, які, зі свого боку,
дадуть можливість зрозуміти, в якій мірі продукція ФД
є затребуваною.
Перспективами подальших наукових розвідок у
даному напрямку є створення комплексної системи оцінки впливу аналітичних центрів на політичний процес.
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Assessing the influence of think tanks on the political process
The problem of assessing the impact of think tanks on the political process is
explored in the article. It was found that two of the most important target groups
which think tanks tend to develop a close relationship are politicians (political
officers) and journalists who, in turn, are key players in the policy–making process.
The main indicators of the impact of think tanks as: political–bureaucratic, social,
organizational, resource, utility, the volume of their output and influence are singled
out and analyzed. It was found that the analysis of the influence of think tanks
also provides for the use of indicators such as demand indicators, indicators of
supply and efficiency. It is determined that to assess the influence of think tanks
it is necessary to involve non–governmental organizations, state officials and
representatives of the political leadership of the country, who, on their part, will
give an opportunity to understand the extent to which the products of think tanks
are in demand.
Keywords: think tanks, political influence, the political process, public policy,
evaluation indicators.

***

294

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Випуск 129

УДК 239.1.6

Федорченко В. М.,
кандидат політичних наук, доцент, Київський
національний університет ім. Тараса Шевченка
(Україна, Київ), fvn65@ukr.net

Історична традиція наукового визначення
предметного поля дослідження політичних
ідеологій в політології
Узагальнено розкриваються історичні обставини, пов’язані з кризами
суспільного розвитку, які актуалізували суспільний запит на знання про
найбільш вагомі прояви ідеологій в певні періоди розвитку політичного
життя. Відповідно визначаються основні чинники формування історично
– пізнавальної традиції, яка заклала основи розуміння предметного поля
дослідження політичної ідеології в сучасній політології.
Ключові слова: політологія, предмет політичної науки, політична
ідеологія, наукова традиція дослідження.

Політологія як сукупність знань про світ політичного існує досить давно. Як наука політологія конституювалася в середині двадцятого століття. Від цього
часу було визначене й її предметне поле, в яке увійшли
загальновідомі складники, такі як політична теорія,
історія політичної думки та прикладна політологія. В
межах цього поля знаходяться проблеми, що розкривають
сутність, виникнення, функції, форми та складники
політичної ідеології як суспільного феномену [1, с. 206].
Варто зауважити, що значна кількість закордонних на
вітчизняних мислителів та науковців майже всіх галузей
суспільствознавства, в різні часи писали про ідеології та
політичні ідеології. Та все ж, аналізуючи наукові доробки
філософів та політичних мислителів, починаючи від
К. Маркса, К. Мангейма, Ф. Ніцше, В. Паретто та
інших [2, с. 52–66] і до сучасних науковців–політологів,
які доклалися до дослідження ідеологій, необхідно
визнати, що сукупність питань пов’язаних з політичною
ідеологією, які є актуальною для сучасної політології,
є певною мірою, недостатньою, такою, що вимагає
доповнення, осучаснення. Для повноцінного аналізу
та розуміння цього феномену необхідне розширення
кола суспільних явищ, у зв’язку з якими досліджується
ідеологія, з одного боку та, збільшення «ракурсів»,
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аналізу самої політичної ідеології, з іншого боку. Ця
недостатність, чи звуженість науково–пошукового, чи
предметного поля дослідження політичної ідеології
в політології є певною пізнавальною традицією, що
заклялася історично і яка не дає можливості, з позицій
політичної науки, в сучасних умовах, повною мірою та
адекватно розкрити всю багатогранність ідеологій та їх
роль в політичному житті суспільства.
Але ця недостатність не є випадковою чи, тим більше
штучною і саме ось в якому сенсі.
Завданням статті не є удосконалення визначення
сутності ідеології, а лише виокремлення історичних
та наукових обставин, які вплинули на розуміння
предметного поля дослідження політичної ідеології як
суспільного явища та чинників, які привели до саме
такого його розуміння в сучасній політології.
На нашу думку, значна увага, яка періодично виникає
в науковому середовищі до дослідження ідеологій,
була спричинена певними історичними та науковими
обставинами. Дійсно, не можливо стверджувати, що
науковий інтерес до цього феномену був рівномірно
однаковим протягом останніх двохсот років.
В історії політичної думки, як і в сучасній політології,
науковці різних шкіл вдавалися до визначення сутності
політичних ідеологій, їх змісту та функцій, виходячи не
тільки з відповідних власних світоглядних та наукових
підходів до розуміння природи, суспільства, держави,
політики, людини але й у відповідності до сформованих
на той час суспільних запитів на знання про ці речі. Саме
те, яким чином проявляли себе ідеології в політичному
житті в певні епохи та яким чином зачіпали суспільні
інтереси впливаючи на життя всього суспільства чи
окремих його верств, визначало і основні напрями їх
дослідження, те на чому мала зосередитися тогочасна
наука. Утворювалася наукова традиція щодо визначення
кола проблем, пов’язаних з ідеологіями і яких варта
наукова увага. Звичайно стан розвитку самої науки
та специфіка сприйняття науковим середовищем
суспільного запиту також безумовно визначало те що
саме мало досліджуватись.
Саме ці обставини і привели до утворення
традиційного бачення предметного поля дослідження
політичної ідеології. Тут ми говоримо про певний
історизм предметного поля дослідження політичної
ідеології, який натепер вважаємо звуженим дослідницькими традиціями, що склалися. В статті пропонується узагальнений аналіз певних історичних
обставин, пов’язаних з функціонуванням політичних
ідеологій та реакції на них наукової спільноти, які,
врешті утворили предметне поле дослідження ідеологій
в сучасній політології.
На нашу думку важливим для розуміння того,
що саме і яким чином досліджується в політичній
ідеології сучасною політологією є, в першу чергу, аналіз
історичних на науково–пошукових обставин, самого
початку цих досліджень.
З історичної точки зору, першою ідеологією, яка
підпала під науковий аналіз був лібералізм. Релігія, яка
до того досить довго виконувала ідеологічну функцію
в суспільстві також досліджувалася просвітниками,
раціоналістами, та все ж не в якості ідеології з притаманними їй особливостями, а власне як релігія. Існували
й інші теорії, концепції, ідеї, які відображали інтереси
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певних суспільних верств та погляди на державу,
суспільство, політику. Та саме лібералізм першим
перетворився з сукупності наукових, філософських
теорій, політичних концепцій, ідей та уявлень на
ідеологію. Саме широкі суспільні верстви, які увійшли
в політичну діяльність скориставшись цією сукупністю
знань, за певних, загальновідомих історичних обставин,
переробивши їх, хоч і в спрощеному вигляді, у власні
переконання, що призвели до потужних соціальних
перетворень, до революції, до творення нового суспільного ладу, трансформували його на ідеологію з усіма
відомими нам його ознаками та функціями.
Відповідно, аналіз так би мовити, «способу становлення та існування», наслідків його «задіяння» та змісту
лібералізму заклало основу фундаменту наукового
дослідження ідеологій.
Зрозуміло, що творці теорії лібералізму та дослідники ідеології лібералізму – це різні люди. І першими
дослідниками виявилися його опоненти.
Саме консерватори, розпочали критику, а по суті
аналіз лібералізму [3]. Не сприймаючи небажані
суспільні перетворення, заперечуючи ідеї, а головне,
практику лібералів, вони почали розбирати на частини
та аналізувати складники теорії та критично переглядати
діяльність цього руху як політичної сили. Заперечуючи
світоглядні основи, пов’язані з ними політичні теорії,
розвінчуючи, перетлумачуючи цінності та переконання
ліберальних теоретиків та практиків, консерватори
започаткували основи того, що саме варто бачити
в ідеологіях, на що може бути спрямована увага
дослідника ідеологій і яким чином він має реалізувати
цю увагу. Все проти чого консерватори, в першу чергу
спрямували свою критику, лягло в основу предметного
поля дослідження політичних ідеологій.
Таким чином було, якщо узагальнити консервативну
критику лібералізму, було зроблено наступне: по–
перше виокремлено теоретичну серцевину ідеології,
яка містила філософське обґрунтування можливості
і необхідності суспільних перетворень на основі
раціонально виведених цінностей. Тут, з необхідністю,
як основа вимоги перетворень чи, навпаки збереження
суспільного ладу, розглядалася природа самої людини
та її іманентні «властивості». По–друге, сукупність
ідей щодо можливості побудови держави та організації
суспільства, які були б «природними» для природи
людини, засновані на цих цінностях. По третє – ідеї та
пропозиції щодо практично – політичних дій, шляхів та
методів впровадження в життя всього вище вказаного.
Нагадаємо, що засновники консерватизму, критикуючи
в своїх працях саме ці позиції, з необхідністю створили
основу власної ідеології з відповідними складниками та
підходами. Неможливо критикувати зміст політичних
ідеологій «з середини», заперечуючи його, не склавши
іншої ідеологічної системи.
Особливу увагу перших дослідників ідеологій
привернула характерна риса лібералізму, якої консерватори найбільше стереглися після Великої Французької
революції – здатність мобілізувати маси на активну
політичну дію. Міфологічна та релігійна форма
суспільної свідомості, які панували до того, свою
суспільно – мобілізаційну дію, як правило реалізовували
з захисною для влади метою. Релігія виникла давно, а
церква як соціальний інститут складалася поступово,
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вони сприймалися спільнотою як «вічні», природно
притаманні суспільному життю. Їхня охоронна функція
щодо держави та суспільних відносин не завжди
розглядалася як іманентні суспільству та, все ж була
зрозуміла мислителям. Натомість лібералізм, явив
собою абсолютно нове явище, що виникло «нізвідки».
Якщо християнство, як європейська релігія, стало
результатом божественного одкровення, а батьки
– засновники церкви всеохопно його поширили,
лібералізм створили люди для людей і він виявився
практичним у застосуванні. Цей факт викликав не тільки
найбільший спротив в консервативному середовищі, а
навіть певну «ошелешеність» появою нового феномену
у суспільній свідомості, який діяв більш ефективно ніж
традиційна релігія. До того ж, і це головне, цей феномен
застосовував перетворюючу мобілізацію, спрямовану на
швидкі і часом руйнівні зміни. Дані обставини породили
суспільний і науковий запит на пояснення природи
ідеології, а головне, механізму її функціонування, дії
на суспільство. Що також стало врешті важливою
проблемою при дослідженні політичних ідеологій в
межах політології.
Теоретики консерватизму не прагнули брати до
уваги соціально–економічні обставини, які уможливили
революції сімнадцятого, вісімнадцятого століття, це
просто б суперечило їхнім політичнім та світоглядним
переконанням, та послаблювало критику ліберальної
теорії та практики, тому, в основному аналізувалися саме
теоретичні та ідейні позиції, що врешті відобразилося
на науковому дискурсі того часу з приводу ідеології.
Ця обставина також, врешті відобразилася і на
філософському тлумаченні сутності ідеологій і, на
довгий час визначила межі пізнання політичних
ідеологій. Консерватори, у відповідності до стану
розвитку суспільствознавства на той час, не змогли
розробити власну методологію аналізу цієї проблеми,
та, відповідно проблеми функціонування ідеологій, яка
б була визнана науковим середовищем. Дана проблема
потрапить в центр уваги науковців на наступному етапі
дослідження політичної ідеології.
Саме обставини цього періоду та відповідна реакція
науковців заклали традиції розуміння в політичній науці
як предметного поля політичних ідеологій так і основних
напрямів його дослідження. Вищезазначені обставини,
від початку закладали сприйняття досліджуваного
предмету як негативного, забороненого, шкідливого
суспільного явища, як певних вигадок ідеологів, які
маніпулятивним шляхом нав’язали їх суспільству. Такий
негативізм збережеться на тривалий час. Надалі, всі
хто долучався до аналізу політичних ідеологій так чи
інакше перейняли переваги та недоліки консервативного
способу мислення щодо політичних ідеологій.
Наступний етап визначення предметного поля
дослідження політичної ідеології занадто великий
і значний, щоб його можна було охопити форматом
статті. Тому наведемо лише деякі міркування з приводу
його характеру та впливу на досліджуваний предмет.
Цей етап був позначений працями тих, кого вважають
авторами класичних теорій з аналізу природи, та
функцій політичних ідеологій. Принаймні половина
дев’ятнадцятого та перша половина двадцятого століття
характеризуються підвищеною науковою увагою до цих
питань.
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До дослідження ідеологій в цей період долучилися
К. Маркс, Ф. Енгельс, Е. Бернштейн, К. Мангейм,
Ф. Ніцше, В. Парето, К. Поппер та багато інших. Це
період значних суспільних потрясінь, викликаних
економічними, соціальними та політичними чинниками.
Не вдаючись до детального аналізу можна зазначити, що
неврегульованість соціально–економічних та відповідно
політичних проблем в більшості країн того часу, в
поєднанні, наприклад з такими потужними явищами як
економічні кризи, які приводили до значних і болісних
соціальних зрушень, посилених недолугою політикою
урядів, породжувала масову невдоволеність, яка
виливалася в поширення протесних та революційних
рухів, (в першу чергу робітничий рух), в соціальні
революції, війни, страйки, повстання, заколоти тощо. На
політичну арену виходила все більша кількість політичних
суб’єктів, вимоги яких щодо суспільних змін часто
суттєво відрізнялися. Розгортання буржуазних відносин
посилювало соціальну нерівність, розвивало суспільні
класи, посилюючи їх внутрішню диференціацію. З
поширенням виборчого права утворювалася значна
кількість політичних організацій, політичних партій, що
прагнули представляти на політичному рівні інтереси
цих різноманітних суспільних верств. Виникає певна
кількість політичних ідеологій, які також досить помітно
диференціюються на окремі течії та напрями. По суті
ідеологічне обслуговування політичних процесів стає не
тільки розповсюдженим, але й необхідним явищем. Та
якраз ця необхідність найбільше і викликає заперечень в
науковому середовищі. Саме розповсюдженість і велика
їх кількість наштовхує науковців на розуміння хибності
політичних ідеологій, адже вихідні чи провідні ідеї різних
ідеологій, щодо одних і тих же явищ, які суперечать
одна одній не можуть бути одночасно істинними.
Постає питання, чи можуть бути ідеології істинними
взагалі. Адже, наприклад не може існувати декілька
математик чи фізик. Таке сприйняття науковцями
суспільного запиту, який можливо домінував у цей
період, щодо подолання суспільних, а відтак політичних
та ідеологічних суперечностей стосовно необхідних
соціально–економічних та політичних перетворень,
привело до утворення ще декількох важливих традицій
в дослідженні політичних ідеологій.
По–перше, в ході політичної боротьби постає потреба
і в ідеологічному подоланні опонентів. Ця потреба
подовжиться і на двадцяте століття. Але на початку та
під час розгортання цих процесів, перед науковцями
актуалізується проблема подолання не окремої ідеології,
як було у консерваторів з лібералами, а будь якої іншої.
Для цього, окрім власне критики ідейної складової
конкурентів необхідно посилювати і власні ідейно–
теоретичні позиції, притому надаючи їм виключного,
раціонально–правильного, вигідного, прагматично–
корисного для суспільного розвитку вигляду. Тому
науковість, істинність власних теоретичних та практичних
напрацювань протиставляється хибності, спотвореності,
викривленості, ілюзорності доробку опонентів [2, с. 53–
57]. Таке узагальнення дещо спрощене, але воно чітко
відображає загальну тенденцію багатьох теоретиків та
аналітиків ідеологій, від марксистів, до консерваторів і
лібералів, також і політологів різних шкіл, заперечувати
ідеологічний характер власних поглядів та оцінок,
надаючи його поглядам опонентів.
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По–друге, піднімається питання принципової відмінності політичних ідеологій від науки, в тому числі і
політичної [3]. При тому, що якщо наука не викликає
сумнівів щодо необхідності її існування, то ідеологія
якраз і розглядається як явище щодо якого такі сумніви
можуть бути обґрунтовані. В цьому випадку всі її функції
як негативні так і позитивні визнаються хибами, які чи
спотворюють, чи маніпулюють чи ведуть до шкідливих
для суспільства наслідків.
По–третє, з’являються теоретики та практики, які
усвідомлюючи значення та суспільну силу політичних
ідеологій, відкрито стаючи на позиції окремих суспільних
верств, артикулюючи їхні інтереси, проголошують
свої погляди ідеологічними з метою посилення
впливу відповідних політичних сил задля суспільних
перетворень. Вони також звертаються до дослідження
політичних ідеологій, але в своїй масі, предметом стають
саме механізми поширення та посилення ідеологічного
впливу. Визначаючи зміст та спрямування наукової роботи
політичних мислителів цього періоду, вищезазначені
позиції також увійшли до предметного поля дослідження
політичних ідеологій сучасної політології.
Наступний період, що став значимим для формування предмету дослідження політичної ідеології,
на нашу думку, була середина та друга половина
двадцятого століття. В першу чергу це було пов’язано з
політичними світовими обставинами того часу. Причини
та наслідки другої світової війни знаходилися у фокусі
суспільної свідомості. Фашизм, націонал–соціалізм та
комунізм, якими послуговувалися частина держав, між
якими відбулася жорстка боротьба за світове панування,
репрезентували тоталітарний та авторитарний спосіб
організації суспільно–політичного та економічного
життя, з одного боку, та лібералізм, консерватизм, соціал–
демократизм, які натомість прагнули запропонувати
інше бачення політичного облаштування повоєнного
світу, засноване та демократії та верховенстві права, з
іншого, з необхідністю перемістилися в центр наукової
уваги відповідних фахівців. З’являється розуміння
недостатності виокремлення класового поділу ідеологій.
В залежності не тільки від змістовного наповнення
самих теорій, концепцій, цінностей та ідеалів, але й їх
співвідношення та здатності впливати, а точніше – сили їх
впливу на суспільну свідомість, на всі сфери суспільного
життя, почали виокремлювати тоталітарні, авторитарні
та демократичні політичні ідеології [4]. Це групування
ідеологій надалі, також закладе дослідницьку традицію
в політичні науку.
Дослідження питань можливого суспільного устрою,
шляхів та методів його побудови, суспільних ідеалів
та цінностей, що мали бути втілені, аналіз проблем,
пов’язаних з можливими ризиками впровадження тих
чи інших варіантів майбутнього, в результаті, так би
мовити «стресу», струсу суспільної свідомості світовою
війною, мали значний, можемо навіть зазначити
– визначальний суспільний запит для політиків та
політологів середини та другої половини двадцятого
століття. Початок та розгортання холодної війни, що
поширилася майже на весь світ і мала для частини
держав фатальні наслідки, надалі лише посилила
актуалізацію дослідження політичних ідеологій. Ця
війна мала не тільки військово–політичні та економічні
форми. В першу чергу, все це було по–суті засобами
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забезпечення ідеологічної перемоги. Наукова спільнота
західного світу, усвідомлюючи свою відповідальність
та місце у цьому протистоянні, намагалася з позицій,
в тому числі і політичної науки, розкрити справжню
природу, вади та, в цілому, неспроможність ідеології
опонентів. Ми кажемо зараз про науковий світ заходу
адже, в країнах так званого соціалістичного табору
політологія була визнана лише наприкінці існування
Радянського Союзу. В якості політичної науки тут
послуговувалися теорією наукового комунізму, яка так
само, поза межами політології, з позицій марксистсько–
ленінського тлумачення комунізму прагнула розвінчати
політичні та ідеологічні потуги опонентів.
Особливістю цього періоду світової кризи стала
потреба в об’єднанні зусиль для подолання її наслідків та
недопущення можливого повтору. Світові війни, по суті
засвідчили початок потужних глобалізаційних процесів,
поза якими вже не могла залишитися жодна країна.
Політичні ідеології, якими послуговувалися не окремі
суспільні верстви, а цілі країни, продемонстрували свою
руйнівну спроможність і тепер могли становити спільну
загрозу одразу багатьом державам. Політики прагнули
створити систему міжнародної безпеки, в яку також
закладалися відомі принципи взаємодії. Окрім того були
визначені певні вимоги до самих політичних ідеологій,
щоб вони могли набути загальновизнаний характер.
Наслідки таких обставин ми окреслимо наступними
позиціями.
По–перше, по суті проводилася спроба створити
ідеологію нового безпечного світу, новий світопорядок,
заснований на певних цінностях. Це було зроблено не
одразу, але закладалося як бажана перспектива. Тобто
можливо констатувати утворення певних складових політичної ідеології: систематизована сукупність поглядів,
уявлень про бажаний стан окремих суспільств та світової
спільноти, наявність принципів на основі яких мають
бути реалізовані певні цінності, визначені механізми
взаємодії політичних сил тощо… Закладалися основи для
утворення ідеології іншого виміру – ідеології заснованої
не на класових, групових чи національних інтересах, а на
так званих «загальнолюдських» цінностях.
По–друге, теоретичною основою не могла стать якась
окрема існуюча політична ідеологія. Був започаткований
політичний, а по–суті ідеологічний діалог, дискурс.
В його основу були закладені уявлення про те, що
жодна ідеологія не може претендувати на остаточну,
виключну істинність свої цінностей, і в той же час,
окрім крайніх форм, кожна з ідеологій за певних умов
здатна актуалізувати власні цінності як спільно, тобто
суспільно значущі. Окрім того ідеології, наголошуючи
на вищості тих чи інших цінностей, створюють певно
систему противаг і взаємоконтролю. В основу цього
дискурсу, умовно було закладене визнання демократії як
політичної цінності [2, с. 68–74]. На практиці, він привів
до відомої конвергенції соціально–політичних доктрин.
Не вдаючись до аналізу цього процесу, варто зазначити,
що політичний діалог чи ідеологічний дискурс сам по
собі сучасними дослідниками визнається як цінність.
По–третє, вироблена певна сукупність політичних
цінностей, які мала визнати кожна країна, яка бажає
увійти рівноправно до світового співтовариства.
Окрім набору безпекових правових принципів до
цієї сукупності увійшли так звані загальнолюдські
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цінності, як набір базисних для більшості ідеологій
цінностей, що уможливлюють порозуміння між людьми
різних культур, релігій та ідеологій. Це наприклад:
поціновування людського життя, особистості, її гідності,
справедливості, свободи, соціального і міжнародного
порядку, збереження культурної різноманітності тощо.
Ці позиції, актуалізовані політичними світовими
кризами двадцятого століття, також були залучені
до дослідницького арсеналу і увійшли в предметне
поле дослідження політичних ідеологій сучасною
політологією.
Як висновок можна зазначити наступне.
Певні перехідні, зламні періоди в історії людства,
такі як революції, війни, економічні кризи тощо, загострюючи соціальні конфлікти та політичну боротьбу,
породжували чи посилювали суспільний запит до науки
на знання щодо можливого їх вирішення. Політичні
ідеології, вплив яких на суспільні перетворення ставав
особливо визначальним в ці періоди, піддавалися аналізу
мислителями різних наукових шкіл та світоглядів.
Історичні обставини, те як в цих умовах проявляв себе
цей феномен суспільної свідомості, як, та які потреби
політичного життя вирішував, актуалізувало наукову,
дослідницьку увагу до певних сторін політичної
ідеології та залишало поза цією увагою те, що в цей
період видавалося не суттєвим. В продовж двох століть,
накопичувалася певна сукупність проблем, позицій та
підходів до їх вирішення, що увійшли до предметного
поля дослідження політичної ідеології.
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The historical tradition of scientific definition of the subject field
of the study of political ideologies in political science
The article summarizes the historical circumstances associated with the crises
of social development, which actualized the public request for knowledge of the
most important manifestations of ideologies in certain periods of the development of
political life. There are determined the main causes of the formation of a historical
– cognitive tradition, which laid the foundations for understanding the subject field
of the study of political ideology in modern political science.
Keywords: political science, the subject of political science, political ideology,
the scientific tradition of research.
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Поняття культури локальної демократії
Метою статті є встановлення змісту та істотних (специфічних і
типових) ознак такого явища як культура локальної демократії.
Культура локальної демократії є особливою, специфічною сферою
(частиною) локальної політичної культури, системою знань, цiннocтeй,
переконань членів територіальної громади стосовно законодавчо визначених
механізмів локальної демократії (громадських слухань, зборів громадян за
місцем проживання, діяльності органів самоорганізації населення місцевих
референдумів), а також форми політичної участі у згаданих механізмах,
зpaзкiв пoвeдiнки, coцiaльних нopм, фундaмeнтaльних пpинципiв i cуcпiльних
iнcтитутiв, щo opiєнтують cуб’єктiв нa тi чи iншi фopми aктивнocтi у
політиці, зaбeзпeчують пepeдaчу нaкoпичeнoгo дocвiду, cпpияють cтiйкocтi
локальної демократії в чaci.
Поняття громадянської культури локальної демократії передає
насамперед рівень усвідомлення громадянином громадських завдань, його
практичної активності у справі втілення їх в життя. У цьому сенсі вона є
структурним елементом громадянського життя і виявом ступеню зрілості
суспільства, здатності забезпечення загальногромадянських інтересів, форм
і механізмів вироблення і реалізації спільних рішень, узгоджених дій.
Сутність культури локальної демократії як феномену та суспільно–
політичного явища виявляється у розкритті взаємозв’язків між особливою
групою суспільних відносин, з осягненням та реалізацією яких пов’язується
виникнення та розвиток культури локальної демократії та суб’єктами
(носіями) даної культури.
Подальших досліджень потребує проблематика культури локальної
демократії як aвтoнoмнoї cиcтeми, щo poзвивaєтьcя зa cвoїми, внутpiшньo
дeтepмiнoвaними зaкoнaми; змiна i poзвитoк культури локальної демократії
у часі і просторі.
Ключові слова: самоорганізація, соціально–культурний феномен,
локальна демократія, локальна політична культура, культура локальної
демократії.

Актуальність дослідження культури локальної
демократії обумовлена нагальною потребою усунення
перешкод становленню громадянського суспільства
в Україні, які постають саме на рівні місцевих громад
(локальних спільнот) [8, с. 6].
Культура локальної демократії є найважливішим
показником активного громадянства, ініціативної поведінки і практичної співучасті індивідів у громадських
справах, частиною політичної культури (точніше,
її «локального» різновиду). Численність існуючих
досліджень політичної культури (в залежності від
застосованого критерію) свідчить про надзвичайну
багатогранність цього явища. Для дослідження культури
локальної демократії необхідно виокремити її специфічні
і типові ознаки, щоб таким чином встановити зміст
цього явища.
Завдання статті – встановити зміст та істотні
(специфічні і типові) ознаки такого явища як культура
локальної демократії.
Культура локальної демократії є частиною локальної
політичної культура, яка відображає специфіку знань,
цiннocтeй, переконань членів окремих територіальних
громад як щодо політики в цілому, так і щодо політики
місцевого (локального рівня), та особливості участі
даних територіальних громад у політичних процесах
на зазначених рівнях. Політична культура – як і
культура в цілому – складне і багатоаспектне явище
(Див.: [9]). Аналіз різноманітних досліджень, дотичних
до проблематики культури локальної демократії,
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засвідчує три підходи до можливого трактування
цього явища. В межах культурологічного підходу
культура локальної демократії розглядається як одна
з форм загальної культури суспільства, що становить
систему матеріальних, духовних, психологічних та
інших рис суспільства, які відображають суспільне
ставлення до проблем розвитку демократії на місцевому
рівні. З позицій політико–культурних досліджень,
культура локальної демократії розуміється як частина
політичної культури суспільства, що включає в себе
комплекс політико–культурних, ідейно–теоретичних,
поведінкових явищ, що формуються у сфері локальної
демократії. Власне локально–політичний підхід
трактує культуру локальної демократії як частину
локальної політичної культури, що охоплює систему
знань, цінностей, переконань, зразків діяльності
територіальної громади або її частини та громадянина
як члена територіальної громади відносно механізмів
локальної демократії [1; 3; 5; 6; 14–20].
На думку авторитетних дослідників, найбільш стійкі
політичні зв’язки (політичні субкультури) формуються
на рівні територіальної громади (за місцем проживання)
значною мірою обумовлені локальними чинниками, в
межах населеного пункту або його частини), що зокрема
обумовлено
історичними,
соціально–культурними,
економічними та іншими чинниками місцевого політичного середовища, осягнення яких можливе в рамках
комплексного дослідження згаданих чинників. Тобто
комплексний підхід до дослідження культури локальної
демократії як соціокультурного феномену, може дати
найбільш повну характеристику формування культури
локальної демократії в сучасній Україні (Див.: [7; 10]).
Як відомо, у процесі дефініції (лат. definitio –
визначення) певного терміну має бути розкритим зміст
(сенс) об’єкту (предмету або явища) за допомогою опису
його характерних (істотних) ознак [4, с. 80].
Відтак культуру локальної демократії необхідно
розглядати як чacтину coцioкультуpнoї системи, яка
poзвивaєтьcя paзoм з eвoлюцiєю політичних, coцiaльних,
культуpних peaлiй. Нa пpoцec фopмувaння культури
локальної демократії впливaє значна кількість чинникiв:
пoлiтичнi, peлiгiйні, нaцioнaльні, coцiaльнo–eкoнoмiчнi
тoщo. Пpoтe пoвнoї тoтoжнocтi мiж poзвиткoм культури
локальної демократії тa icтopiєю cуcпiльcтвa бути нe
мoжe: культуpa є пpoдуктoм твopчoї дiяльнocтi людини,
a icтopiя людcтвa включaє як кoнcтpуктивнi, тaк i
дecтpуктивнi, peгpecивнi види життєдiяльнocтi [13].
Анaлiз кoнцeптуaльних пiдхoдiв дo тлумaчeння
культури дає можливість виявити piзнi змістові
iнтepпpeтaцiї фeнoмeну культури локальної демократії.
В oднoму випaдку культура локальної демократії може
визнaчaєтьcя як кoмплeкc cимвoлiв, цepeмoнiй тa мiфiв,
якi пoвiдoмляють члeнaм громади вaжливi уявлeння
пpo цiннocтi i пepeкoнaння, в iншoму – як бiльш–
мeнш тpивaлa кoн’юнктуpa cил, якa cпoнукaє індивіда
cпeцифiчнo peaгувaти нa пeвну мeту [13].
Доцільно окреслити тpи мoдуcи функцioнувaння
культури локальної демократії як феномену (як
зaгaльнoгo, ocoбливoгo i oдиничнoгo), a caмe: як
ceгмeнту культуpи людства (феномен самоорганізації
ноосфери); як культуpи coцiaльнoї гpупи (громади;
феномен самоорганізації певного сегмента суспільства
навколо політичних цінностей); як культуpи ocoбиcтocтi
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(феномен самоорганізації індивіда, одиничний вияв
варіативного особливого та інваріантного загального)1.
Нa пepшoму i дpугoму piвнях функцioнувaння
культури локальної демократії peпpeзeнтують політичний (як ocнoвнa cфepa функцioнувaння) тa пpaвoвий (як
peгулятивна діяльність, щo зaбeзпeчує вcю cукупнicть
вiднocин) acпeкти. Кoжeн з цих acпeктiв нe зaмикaєтьcя
в paмкaх зaзнaчeних cфep життєдiяльнocтi cуcпiльcтвa.
Політична культуpa пepeдбaчaє нaявнicть пeвних
тpaдицiй, звичaїв, нopм пoвeдiнки, якi peaлiзуютьcя у
cфepi політики, oпocepeдкoвaних політичною дiяльнicтю
людeй. «У контексті загальної культури суспільства
політична культура постає як культура політичного
мислення і політичної поведінки» [12].
Третій рівень функцioнувaння культури локальної
демократії – «персональний» її вимір – «якісні»
характеристики позицій громадян, їх «політична
свідомість». Культура локальної демократії як культуpa
ocoбиcтocтi виявляєтьcя у цiннicнoму i мeнтaльнoму
acпeктaх (тобто вона інтеріоризована в оцінках,
відчуттях, знаннях, політичних орієнтаціях людини,
що містять установки стосовно політичної системи та
власної ролі в цій системі). Цiннicний її acпeкт виcтупaє
як культуpний фeнoмeн, щo мoжe пepeдaвaтиcя як
тpaдицiя i визнaчaє мopaльнo–eтичну cтopoну вiднocин.
Вiн є ocнoвoю дiяльнocтi i включaєтьcя aвтoмaтичнo
зaвдяки знaнням, умiнням, дocвiду. Цeй шap виcтупaє
як cтepeoтип, як звичнa cлужбoвa, пocaдoвa пoвeдiнкa,
як кoнкpeтнi, aктуaльнi цiннocтi i нopми пpaктичнoї
дiяльнocтi. Мeнтaльний вияв культури локальної демократії пoв’язaний з peaлiями функцioнувaння політики.
Тeopeтичнo cкoнcтpуйoвaнi цiннocтi i нopми культури
локальної демократії, зacнoвaнi нa зaгaльнoпpийнятих
у «цивiлiзoвaнoму cвiтi», нe зaвжди мoжуть бути
peaлiзoвaнi в кoнкpeтних дiях. Вoни дeклapуютьcя, aлe
внутpiшньo нe зaвжди cхвaлюютьcя i викoнуютьcя,
cтвopюєтьcя лишe зoвнiшня видимicть їхньoгo
пpийняття. Виникaє внутpiшнiй кoнфлiкт. Цe виcувaє
пpoблeму вiдпoвiднocтi iдeaльнoї мoдeлi культури
локальної демократії цiннocтям i нopмaм, якi peaльнo
визнaчaють дiї i вчинки людей.
Всі згадані аспекти культури локальної демократії
визнaчaють фopмувaння власне інституту локальної
демократії, cтaвлeння cуcпiльcтвa дo механізмів
локальної демократії, усвідомлення необхідності їх
застосування задля самостійного вирішення громадою
проблем місцевого значення.
Eвoлюцiя політичних цiннocтeй нeминучe викликaє
дo життя й eвoлюцiю пpaвoвих: вoни взaємoдoпoвнюють
i взaємooбумoвлюють oднe oднoгo. В paмкaх cтaнoвлeння
гpoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa i пpaвoвoї дepжaви
фopмуєтьcя мoдeль пpaвoвoї пoвeдiнки індивіда, щo
пoлягaє у дiaлoзi влaди i людини. З цiєї тoчки зopу
політична культуpa як iммaнeнтнa чacтинa культуpи
локальної демократії зaбeзпeчує функціонування
1
Зразком нам послугував cиcтeмний аналіз культури,
запропонований видатним філоcофом О. Лоcєвим: з’яcовувати
закономірноcті виникнeння і розвитку явищ культури чeрeз
відношeння загального і конкрeтного (одиничного), тобто
cиcтeмно. При цьому оcтаннє розумієтьcя діалeктично: загальнe
нe відірванe від одиничного, алe є законом його виникнeння;
і одиничнe нe відірванe від загального, алe завжди є тим чи
іншим його проявом і здійcнeнням [11, с. 219].
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локальної демократії вiдпoвiднo дo нopм цивiлiзoвaнoгo
суспільства, однією з гoлoвних cклaдoвих якoгo є
зaкoннicть.
Важливим є те, що у кожному випадку наголошується
на cукупноcті «пeвних людcьких вiднocин, цiннicних
opiєнтaцiй i пoшукiв» [9, с. 52], тoбтo – нa apхeтипах
культури. Це дає нам змогу виокремити тaкi три оcнoвні
архетипи культури локальної демократії: цiннicнi
opiєнтaцiї, кoмунiкaтивнa взaємoдiя, інституції.
Ці архетипи в сукупності формують підсистеми
культури локальної демократії, які цілком доречно
нaзвaти відповідно – світоглядною, діяльнісною, інституційною. Аpхeтипи культури збepiгaютьcя впpoдoвж
дecяткiв i coтeнь poкiв i визнaчaють ocoбливocтi кожного
типу культуpи (у нашому випадку – такого, як культура
локальної демократії). Вiднocнa cтiйкicть цих фopм дaє
змoгу гoвopити пpo cвoєpiднicть (iдeнтичнicть) культуpи,
щo, oднaк, нe виключaє змiннocтi, a пepeдбaчaє лишe
cтaбiльнicть фopм icнувaння у тpивaлoму чacoвoму
iнтepвaлi. Apхeтипи утвopюють cтpуктуpу культуpи,
визнaчaючи в тoй жe чac її зaгaльний вигляд i вiдмiннicть
вiд iнших культуp (Див.: [9, с. 52].
Формування самого поняття культури локальної
демократії обумовлене нормативними, організаційними
та практичними чинниками, які окреслюються через
діяльність органів державної влади та місцевого
самоврядування, політичних партій, громадських
організацій, ініціативних представників громади,
органів самоорганізації населення та засобів масової
інформації. Поєднання даних чинників є передумовою
демократичного розвитку суспільства в цілому, та
активізації громад на локальному рівні.
До нормативних чинників належать:
– нормотворча діяльність Верховної Ради України
та вищих органів виконавчої влади, результатом якої
стало закріплення механізмів локальної демократії в:
Конституції України; Законах України «Про місцеве
самоврядування», «Про органи самоорганізації населення»; Постанові КМУ «Про забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації державної
політики»; Постанові ВРУ «Про загальні збори громадян
за місцем проживання в Україні» тощо. Важливим
чинником становлення культури локальної демократії
стала Ратифікація Європейської хартії місцевого
самоврядування;
– нормопроектна діяльність Верховної Ради України
та вищих органів виконавчої влади щодо вдосконалення
застосування механізмів локальної демократії та
сприяння розвитку культури локальної демократії;
– нормотворча діяльність органів місцевого самоврядування, результатом якої є прийняття підзаконних
актів що врегульовують особливості застосування
механізмів локальної демократії на місцевому
рівні, чільне місце серед яких посідають статути
територіальних громад.
До організаційних чинників відносяться:
– розробка та впровадження загальнодержавних
програм підтримки розвитку локальної демократії на
рівні парламенту та вищих органів виконавчої влади;
– розробка та впровадження органами місцевого
самоврядування місцевих програм підтримки розвитку
розвитку локальної демократії, інформування ними
громадськості щодо можливостей локальної демократії
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та проведення заходів спрямованих на їх популяризацію
(круглі столи фокус групи, опитування громадської
думки тощо);
– діяльність органів самоорганізації населення
(як первинної ланки самоврядування та громадської
представницької форми місцевого самоврядування)
щодо інформування громади (що проживає на території
відповідного ОСН) про можливості та здобутки у сфері
вирішення питань місцевого значення;
– діяльність громадських організацій, політичних
партій та засобів масової інформації щодо: реалізації
проектів у сфері популяризації участі громади у
врядуванні; формування громадської думки про можливості і перспективи застосування механізмів локальної
демократії як ефективних інструментів вирішення
питань місцевого значення; лобіювання прийняття та
вдосконалення органами державної влади та місцевого
самоврядування нормативних актів про врегулювання
механізмів локальної демократії.
До практичних чинників належать:
– діяльність органів місцевого самоврядування щодо
залучення громадян до участі в механізмах локальної
демократії, проведення яких ініційовано органами
місцевого самоврядування: громадських експертиз,
зборів громадян, громадських слухань тощо;
– діяльність органів самоорганізації, громадських
організацій, політичних партій, представників громади
щодо ініціювання, організації та реалізації механізмів
локальної демократії з метою ефективного з метою
ефективного вирішення питань місцевого значення.
Спираючись на основні чинники формування культури
локальної демократії, передусім доцільно визначити
передумови її якісного розвитку, до яких належать:
1) згуртованість суспільства на рівні територіальної
громади або її частини, усвідомлення можливості
вирішення проблем місцевого значення шляхом
застосування механізмів локальної демократії, готовність
до мобілізації для їх здійснення;
2) розвиток елементів громадянського суспільства
(громадських організацій, органів самоорганізації
населення, засобів масової інформації, політичних партій
тощо), діяльність яких спрямована на популяризацію та
впровадження механізмів локальної демократії;
3) наявність нормативної бази на загальнодержавному
рівні, що врегульовує можливість участі громадян як
членів територіальної громади у вирішенні питань
місцевого значення;
4) наявність ефективного нормативно–правового
регулювання механізмів локальної демократії на рівні
органів місцевого самоврядування, які мають не тільки
дублювати та тлумачити норми законів, але й вести
цілеспрямовану нормотворчу діяльність, спрямовану на:
– подолання прогалин законодавства;
– спрощення механізмів залучення територіальної
громади до вирішення питань місцевого значення;
– впровадження місцевих програм розвитку та
популяризації механізмів локальної демократії з
метою формування у громадян розуміння їх природи,
доцільності та необхідності участі у вирішенні питань
місцевого значення, залучення до процесу ухвалення
рішень на рівні окремої громади;
5) цілеспрямована підтримка органами місцевого
самоврядування ініціатив громади, громадських орга-
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нізацій, органів самоорганізації населення тощо,
щодо застосування інструментів (механізмів) прямої
демократії, що надасть можливість усвідомлення
важливості активної позиції громадян та їх реальний
вплив на місцеву політику.
Отже, наш аналіз змісту локалізації політичної
культури за територіальною ознакою (в межах
територіальної громади або її частини на мікрорівні), дає
можливість з’ясувати сутність і зміст культури локальної
демократії.
Культура локальної демократії за своїм змістом
є ocoбливою, cпeцiaлiзoвaною cфepою (частиною)
локальної політичної культури, cиcтeмою знань,
цiннocтeй, переконань членів територіальної громади
стосовно законодавчо визначених механізмів локальної
демократії (громадських слухань, зборів громадян за
місцем проживання, діяльності органів самоорганізації
населення, місцевих референдумів), а також форми
політичної участі у згаданих механізмах, зpaзкiв
пoвeдiнки, coцiaльних нopм, фундaмeнтaльних пpинципiв i cуcпiльних iнcтитутiв, щo opiєнтують cуб’єктiв нa
тi чи iншi фopми aктивнocтi у політиці, зaбeзпeчують
пepeдaчу нaкoпичeнoгo дocвiду, cпpияють cтiйкocтi
локальної демократії в чaci.
Висновки. Поняття громадянської культури локальної демократії передає насамперед рівень усвідомлення
громадянином громадських завдань, його практичної
активності у справі втілення їх в життя. У цьому сенсі вона
є структурним елементом громадянського життя і виявом
ступеню зрілості суспільства, здатності забезпечення
загальногромадянських інтересів, форм і механізмів вироблення і реалізації спільних рішень, узгоджених дій.
Сутність культури локальної демократії як феномену
та суспільно–політичного явища виявляється у розкритті
взаємозв’язків між особливою групою суспільних
відносин, з осягненням та реалізацією яких пов’язується
виникнення та розвиток культури локальної демократії
та суб’єктами (носіями) даної культури.
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Concept of culture of local democracy
The purpose of the article is to establish the content and significant (specific
and typical) signs of such a phenomenon as the culture of local democracy.
The culture of local democracy is an integral part of the local political culture,
the system of knowledge, values, beliefs of members of the territorial community
with respect to the legislatively defined mechanisms of local democracy (public
hearings, citizens’ assemblies at the place of residence, the activities of self–
organizing bodies of the population, local referenda), and also forms of political
participation in the mentioned mechanisms, the meanings of the submissions, the
general norms, the fundamental aspects and the useful insti tutions that oppose the
entities on these or other policies of activity in politics, ensure the transfer of the
accumulated experience, confirm the sustainability of local democracy in time.
The concept of civic culture of local democracy conveys first of all the level of
the citizen’s awareness of public tasks, his practical activity in the implementation of
them. In this sense, it is a structural element of public life and a manifestation of the
degree of maturity of society, the ability to provide general civil interests, forms and
mechanisms for developing and implementing joint decisions, concerted actions.
The essence of the culture of local democracy as a phenomenon and socio–
political phenomenon is manifested in the disclosure of interrelationships between
a particular group of social relations, with the comprehension and realization of
which the emergence and development of a culture of local democracy and the
subjects (bearers) of this culture is associated.
Further studies require the problems of the culture of local democracy as an
autonomous system that develops according to its own, internally de–eminent laws;
Change and development of culture of local democracy in time and space.
Keywords: self–organization, socio–cultural phenomenon, local democracy,
local political culture, culture of local democracy.
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В. Липинський та УДХП в теорії і практиці
українського державотворення і політичного
націонал–консерватизму (1900–1920 рр.)
Досліджується роль В. Липинського в становленні теоретичних основ
сучасного українського націонал–консерватизму, у розвитку самостійницької
ідеології в українському політикумі початку ХХ ст. Аналізується діяльність
Української демократично–хліборобської партії за часів Центральної Ради,
Гетьманату та Директорії, її програмні засади, а також роль у політичних
процесах того часу В. Липинського, М. Міхновського, Д. Донцова, С. Шемета.
Ключові слова: Липинський, УДХП, націонал–консерватизм, Українська
Держава, Міхновський, Донцов, Гетьманат, Скоропадський.

Український консерватизм (теорія українського
монархізму) – політична та ідеологічна теорія і
доктрина, специфічний український варіант націонал–
консерватизму, розроблений В’ячеславом Липинським1
1
В. Липинський народився 5 (18) квітня 1882 р. у с. Затурці
на Волині, у родинному маєтку польського шляхетського
роду Липинських. Зростав у католицькому, хліборобсько–
шляхетському, культурно польському середовищі. Рід Ліпінських
гербу Бродзіч, який походив з Мазовії, дав цілу низку діячів, що
займали визначні становища серед тогочасної шляхти (серед
них молодший брат Станіслав (н. 1884 р.) – доктор філософії,
агроном–селекціонер). Родинне походження Липинського мало
вирішальний вплив на формування його поглядів та ставлення
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(сам В. Липинський називав цю теорію «українським
гетьманським націоналізмом») у 20–х рр. ХХ ст.
Пізніше він набув виразних організаційно–практичних
рис у формі Гетьманського руху – громадсько–
політичної націонал–консервативної течії прихильників
відновлення соборної Української Держави у формі
дідичного гетьманату родини Скоропадських, що
діяв у ХХ ст. в Україні та за її межами й ідеологічно
ґрунтувалася на монархічній теорії В. Липинського [15,
c. 63–71].
Якщо ідеологічно український Гетьманський рух
ґрунтувався на політичній теорії В. Липинського, то
організаційно він бере витоки певною мірою від групи
«Вільна Україна», Українського інформаційного комітету
(УІК) Союзу визволення України (СВУ), з теоретичних
засад й політичної практики Української демократично–
хліборобської партії (УДХП) й історичного факту
існування Української Держави (Гетьманату) 1918 р.
Згодом, в еміграції, монархічно–консервативну
ідеологію у своїй фундаментальній теоретичній концепції
розробив В. Липинський, який разом із однодумцями
(С. Шеметом, О. Скорописом–Йолтуховським, Д. Дорошенком, М. Кочубеєм, А. Монтрезором, Л. Сідлецьким
(С. Крилачем), М. Тимофіївим та ін.) дав поштовх до
практичного відродження українського монархічно–
гетьманського руху як рушійної сили новітнього
українського політичного націонал–консерватизму. Його
піонерами стали, зокрема, політичні організації утворені
й керовані В. Липинським (Український союз хліборобів–
державників; Братство українських класократів–
монархістів, гетьманців [12, c. 430]) та гетьманом
П. Скоропадським (Союз гетьманців–державників [13, c.
582], Українська гетьманська організація Америки та ін.)
[17, c. 15–38].
Загалом, питома вага теоретично–ідеологічної та
історично–політичної спадщини в історії українського
націонал–консерватизму
та
Гетьманського
руху
нерозривно і тісно пов’язані з постатями В. Липинського
та П. Скоропадського. Власне, якщо П. Скоропадський
долучився до українського національно–політичного
життя від кінця 1917 р. й у 1918 р., коли став гетьманом
Української Держави, то В. Липинський став його
активним адептом з початку ХХ ст. Сам він визначав
початок своєї української політичної діяльності від
1900 р., наголошуючи, що за «переконанням своїм
був завжди самостійником, але не належав до РУП
(Революційної української партії), натомість брав
участь в аспіраціях державницьких, що формувались
тоді в Галичині» [35, c. 290]. В. Липинський був одним
з небагатьох тогочасних «божевільних» українських
громадсько–політичних діячів, що прагли здобуття
Україною не автономії у складі федеративної Росії, а
державної незалежності.
до життя. Навчався у Житомирській, Луцькій та Київській
гімназіях. Перебування у Києві, де він був учнем І–ої Київської
гімназії, безперечно, мало вплив на подальший розвиток його
поглядів. Тут він потрапив до українського середовища, брав
участь у зустрічах, які відбувалися у домі Марії Требінської.
Про так званий «гурток Требінської» відомий український
історик Н. Полонська–Василенко казала, що «там зустрічалися
люди різного віку, різних політичних переконань, різних
фахів, але об’єднані одним почуттям – любов’ю до України».
В. Липинський приєднався до цього гуртка наприкінці 1890–
х рр., а також долучився до так званих «хлопоманів».
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Іще в шкільничо–гімназійні роки В. Липинський
долучився до українського національно–визволь-ного
руху (до його однодумців тоді належали Р. Войцехівський, Б. Рильський, брати Милорадовичи та
Матюшенки, Л. Юркевич, К. Михальчук, В. Удовенко
[60, c. 46–49; 61, c. 19; 63, c. 85]). У 1901 р. під час
великодніх канікул у Києві проходив крайовий з’їзд
делегатів середньошкільних учнівських корпорацій
Правобережжя, на якому В. Липинський був одним із
делегатів польської корпорації від І–ї Київської гімназії.
Там семикласник В. Липинський виступив з ідеєю
політичного українства усіх поляків (запропонував
створити одну спільну корпорацію для римо–католиків
та православних на базі української територіальної
приналежності). Коли ж ця пропозиція не пройшла,
він залишив з’їзд і зрікся членства корпорації римо–
католиків, а натомість став членом православної
учнівської Громади1.
Вже у 1908 р. молодий В. Липинський говорить про
необхідність поширення національної самосвідомості
серед народу та формування у ньому гордості за власну
минувшину. Так, він констатує, що «народився на
Україні рух національного відродження, шириться серед
українського народу національна свідомість, а з нею
росте національна самоповага» [41, c. 1]. Проте із поряд
із відродженням, автор нарікає на брязчанні внутрішніх
пут – спадщині довгого лихоліття, сліпій карі за
неповинні історичні гріхи, що яко темні сили, які мовчки
дивилися на занепад власного народу, накидаються на
нього коли він встає зі сну рабства. В. Липинський дає
свій рецепт проти «малоросіянства» чи «малопольства»
українців, проти ворожої принизливої пропаганди тощо:
«Найкращим способом боротьби було б поширення
національної свідомости серед всіх класів і всіх верств
українського народу; тоді неминучі партійні ріжниці
не сходилися б, так я частенько тепер, з ріжницями
в переконаннях національних, і коли відродження
українського народу має стати ділом всенароднім, а не
ділом партійним, то, раніще чи пізніще, прийдеться коло
цього заходиться» [41, c. 1]. Крім того, В. Липинський
нагадує також і про необхідність боротьби з т.зв.
1
Після закінчення гімназії у 1902 р. відбував військову
службу у Ризькому драгунському полку, що стояв у Кременці
на Волині. Однак пізніше військова комісія визнала його
«нездатним до війська через легені та серце» (Липинський,
фактично, все своє життя хворів на туберкульоз). Весною
1903 р. вступив до Ягеллонського університету в Кракові, де
вивчав агрономію та слухав лекції з інших предметів, зокрема,
історії, а також відвідував лекції з української літератури
Б. Лепкого. У 1906 р., закінчивши навчання, одружився у
Кракові з Казимирою Шуміньською та виїхав з нею до Женеви,
аби вивчати соціологію у тамтешньому університеті. Проте
пробув у Женеві лише рік, позаяк швейцарський клімат погано
впливав на здоров’я й лікарі порадили йому виїхати. Від
1909 р. перебував частково у Кракові, почасти у своєму маєтку
Русалівські Чагари Уманського повіту (нині Черкаська обл.).
Тут він господарював на хуторі, який подарував йому його
дядько А. Рокицький. Уже тоді В. Липинський усвідомлював
необхідність повернення українському народові, який «живе,
хоче жити і буде жити як народ незалежний», його еліти;
ополяченій і польській шляхті в Україні треба визначитись: буде
вона з народом, зійде з позиції колонізаторів чи опиратиметься
ходові історії. Цю альтернативу він сформулював у брошурі
«Шляхта в Україні: її участь в житті українського народу на
тлі його історії» (Краків, 1909), а також у статтях до журналу
«Przegląd Krajowy» (Київ, 1909), до редакції якого він входив.
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«союзницькими» ідеями серед мас, коли вороги
спотворюють і перекручують наші національні спогади
та традиції для власних цілей. І боротьба ця, перш
за все, мусить полягати у книзі, у правдивій історії та
трактуванні вірному традицій, у поширенні популярної
літератури серед народу, а не лише на книгарських
полицях та в інтеліґентських бібліотеках тощо.
Оцінюючи наслідки і впливи російської революції
1905 р. В. Липинський у 1911 р. не лише намагається
розвіяти туман песимізму щодо українських перспектив
попри тимчасову кволість національно–визвольного
руху, а й виявити коріння та причини його слабкого
розвою. «Лежать вони в сучасному життю України,
яко цілости, і в життю цілого нашого народу. Щоб їх
зрозуміти, – розмірковує В. Липинський, – ми мусимо
покинути переповнені зневірою, затроєні гнилою
атмосферою дрібної гурткової гризні, слабі і немічні
осередки сучасного українства, а глянути, що діється на
широкій нашій живій, неомертвілій Україні.
Кожний, хто зблизька знає наші народні маси, відає,
що вони переживають тепер гибоку крізу, – крізу, сказати
б, не тільки фізичну (еміграція, безробіття, наслідки
столипінської аграрної реформи і т. инш., – про це ми
наразі не говоримо), а й духову, моральну» [4, c. 370–381].
Йшлося про тектонічний злам давнього світогляду
старої кріпацької України й народження поволі нового
світогляду молодої України як про засадничу рису тієї
духовної кризи. І значення її було величезним, позаяк зі
старим народним світоглядом гинув давній національний
зміст життя українських народних мас, гинуло усе те,
чим досі жили ці маси, гинули навіть дотогочасні форми
боротьби за своє існування тощо. Увесь той величезний
капітал національної енергії, що витворював український
народ ще з часів Хмельниччини, ставав поступово
мертвим капіталом, непродуктивною енергією за
нових часів. Зникни старі кайдани, але з’явилися нові
ознаки ярма, що спонукали виникненню цієї кризи, яка
створювала переломний момент української історії.
З іншого боку, революція втягнула народні маси у вир
політичної боротьби і розпочала тим нову стадію в
процесі зростання і поширення російської державності
в Україні – розпочався процес загальноросійської
громадянизації, процес державної асиміляції українства.
Проте В. Липинський бачить в цьому зламі й
обнадійливі ознаки становлення нової української
нації. Бо дійшовши краю, плакати вже не годиться
й український народ «тільки тяжкою невпинною і
завзятою боротьбою здобуде своє право». І автор
закликає до цієї боротьби. Він вказує, що «з відлученням
від Польщі Холмщини кінчиться перший акт великої
епопеї визволення України, розпочатої Богданом
Хмельницьким. <…> Оцим повним знищенням ворожої
польської держави на землях наших кінчиться нині
перший акт боротьби українського народу за свою волю,
за своє повне національне визволення» [4, c. 374].
Але В. Липинський нагадує, про іншу загрозу –
Москву! Він пояснює: «Страшний нам і досі – скажемо
ми – не російський народ, а страшна держава російська
тому, що насильством, підступом, деморалізуючою
акцією вона в наш національний організм вїлася; тому,
що внесла вона в наше життя таке роздвоєння, яке
життя наше нівечить, на внутрішню боротьбу найкращі
сили наші повертає» [4, c. 376]. Тож В. Липинський
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пророкує, що настає час порахунок з Росією розпочати,
наближається поволі другий акт боротьби за визволення
України – знищення Московії.
4–6 березня 1911 р. у Львові відбулася таємна нарада
гуртка українських еміґрантів і галицьких діячів, на
яку В. Липинський як «завершений самостійник й
націоналіст» прибув з Кракова на запрошення автора
цієї характеристики – Л. Юркевича, що знав його ще
з часів спільного навчання у І–й київській гімназії
[40]. На нараді було продемонстровано два погляди:
самостійницький – без орієнтації на чужі сили, який
і представляв В. Липинський, та «сепаратистичний»
– з виразною орієнтацію на Австрію, якого
дотримувалися В. Кушнір та В. Степанківський. Суть
стратегії В. Липинського полягала у двох концепціях:
«1) цілковита самостійність України і 2) прилучення
України до Австро–Угорщини, обстоюючи першу». У
своїх спогадах А. Жук, який був учасником тієї наради,
пояснював з приводу прихованого підтексту другої
концепції, що В. Липинський «брав у рахубу лише як
етап до державної самостійності України і то оскільки,
остільки Австро–Угорщина зможе дати товчок до нашої
самостійності своєю політикою в Галичині» [10, c. 34].
Він застерігав українських революціонерів від влиття
у загальноросійський революційних рух, а натомість
вважав, що головною метою українського революційного
руху має бути боротьба за власну самостійну державу,
позаяк був глибоко переконаним, що «без держави
нема нації і що українці так довго не стануть нацією, як
довго не здобудуть власної держави» [10, c. 35]. Тоді ж
В. Липинський вже став визнаним головним ідеологом
створеної в 1911 р. групи «Вільна Україна», у складі
якої перебували, зокрема, політичні емігранти з Росії
– А. Жук, Л. Юркевич, В. Степанківський, С. Томашівський, Л. Залізняк та ін. [36, c. 133].
В. Липинський міркував, що «коли Австрія сьогодня
для нас більше прихильна, ніж Росія, то ми можемо
се лише реєструвати, але не витягати з того ніяких
консеквенцій доти, доки не прийде якийсь факт великої
ваги, наприклад війна… В противному разі ми поставимо
себе на становище емісарів австрійських, котрими
ми не є і ними бути не можемо. Нашою реальною
політикою мусить бути зміцнення нашої національної
сили, пропагандою революційної ідеї Вільної України,
її повного національного визволення» [10, c. 39]. Ці
слова з 1911 р. свідчать про політичну далекоглядність
та чуття реалізму В. Липинського. Більше того, він вже
тоді не вірив в успіх соціалістичної демократії в Україні,
вважаючи її шкідливою, позаяк вона гратиме на користь
Великої Росії. Відтак В. Липинський рішуче виступав
проти участі українців у демократичному русі в Росії,
аргументуючи: «Сили при сім ми тратимо, а нічого не
зискуємо. Російська революція годується головним
чином нашими соками, нам же приносить тільки
дальшу русифікацію» [25, c. 34]. Його курс – здобуття
українцями власної самостійної держави, з можливим
монархічним устроєм й певними претендентами, що
обговорювалися на вищевказаній нараді (на український
престол пропонувалися, наприклад: син Вільгельма ІІ –
Іоахім, Франца–Йосифа – Фердинанд; висловлювалася
також можливість секундоґенітури Романових).
У тому ж таки 1911 р. за ініціативи В. Липинського
створюється Український інформаційний комітет (голова
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– проф. Р. Залозецький, секретар – А. Жук). Комітет
підготував низку інформаційних видань про Україну
іноземними мовами. Зі свого боку В. Липинський написав
брошуру «600–літня боротьба українського народу
за політичне визволення». У 1912 р. В. Липинський
виробив проект заснування Союзу визволення України для
Українського інформаційного комітету, який мав за мету
організацію боротьби за незалежну Українську Державу.
У грудні 1912 р. у Кракові В. Липинський пише свій
знаковий «Меморіал до Українського [Інформаційного]
Комітету про наше становище супроти напруженої
політичної ситуації в Європі». Перш за все у «Меморіалі»
заявлялося:
«І. Українська Нація має право на вільне і незалежне
національне та політичне життя на власній території.
ІІ. Розвиток Української Нації, позбавленої сильної
маючої верстви, тісно звязаний з розвитком політичної
демократизації і проведеням соціальних реформ,
економічно корисних для широких народних мас» [33].
Виходячи з цих основних підстав константувалося,
що централізаторська, одинаково, ліберальна і чорносотенно–націоналістична Росія є непримиримим і
головним ворогом українців. При цьому зауважувалося,
що й консервативно–клерикальна, католицька і ліберально–буржуазна жидівська Австрія не є союзником
українців. Опитаючись на приклад становища українців
в Галичині, зазначалося, що поляки також є для українців
елементом не менше ворожим від росіян, а однаково
небезпечним через свою денаціоналістичну політику.
Відтак, у разі виникнення великої війни між Росією
та Австро–Угорщиною, завданням всіх свідомих
українців повинно було б стати: «підняти на цій, не
зайнятій воюючими арміями українській території
масовий рух за повним визволеням України з під ярма
чужих держав» [33]. Україна мала бути незалежною
державою в межах своїх етнографічних кордонів. Форма
правління – конституційна монархія (евентуальна справа
династії – німецької, австрійської чи можливо навіть
російської – мала залежати від української конституанти
і становища Європи). Ця українська конституційна
монархія могла перебувати й під протекторатом Росії або
Австрії й обов’язувалася зберігати повний нейтралітет
супроти цих двох держав.
У соціально–економічній сфері (робітнича мінімальна програма) передбачалося встановлення 8 годинного робочого дня, державного страхування тощо. У
«Меморандумі» виразно вказувалося й таке гасло як:
«Українська земля для української нації». Під ним
розумілося, що в майбутній Українській Державі мали
бути визнані:
а) приватна власність на землю, котра належала би
українцям без різниці віри і походження (православних,
греко–католиків, римо–католиків, протестантів, «штундистів» і т.д.), котрі визнають себе українцями;
в) уся земля, що належала усім не–українцям і все,
що перевищувало б 500 десятин української посілості,
мали бути викуплені за «справедливою» ціною;
с) у ворогів України, що виступали би проти
українського визволення, земля мусила б конфіскуватися;
d) конфіскуванню також підлягали б усі казенні,
удільні і т.д. землі колишніх метрополій;
е) з викупленої та конфіскованої землі мав бути
створений національний земельний фонд, з котрого
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наділяли би ділянками в приватне і дідичне володіння по
трудовій формі усіх, хто зі зброєю у руках брав участь в
боротьбі за визволення України;
f) мали бути видані закони, що обмежували б приватну
земельну власність до 500 десятин і забороняли б в межах Української Держави володіти землею неукраїнцям.
У майбутній Українській Державі передбачалася
«повна свобода всіх українських віросповідань з
українськими ієрархами (правосл[авний] патріарх,
греко і римо–католицькі єпископи Українці) на чолі,
при захованню для правосл[авної] церкви першого і
начального місця» [33].
У геополітичній перспективі вважалося, що:
– для Європи, котра не бажатиме скріплення Австрії
коштом Росії – отже перш за все для Англії та Франції
– українська державна незалежність буде так само
бажаною, як незалежність Албанії для супротивників
зміцнення Сербії коштом Туреччини;
– для послаблення Росії, перш за все для Пруссії
та Швеції, нейтральна Українська Держава дасть
найкращий вихід при ліквідації австро–російської війни;
– на боці відновлення української державності
(у випадкові поразки у великій війні Туреччини)
стоятиме Балканський союз, а також Сербія (що
не бажатиме зміцнення Австрії) та Болгарія (через
константинопольське питання, в котрому Україна,
включаючи переїзд через Дарданелли, не мала би таких
державних амбіцій, як Росія);
– не противилася б українській незалежності й
Румунія, що здобула би як компенсацію підросійську
Бесарабію і румунську частину Буковини.
Передбачалося, що соціальний і національний бік
українського повстання викличе подібні соціальні та
національні рухи в сусідніх державах – в Австрії та у
Росії, послаблюючи тим самим обидві небезпечні для
України сусідки. У разі ж неповної перемоги української
боротьби за незалежність, з українцями все–ж мали б
більше рахуватися ті держави, в межах котрих вони б
опинилися. У випадку ж повного розгрому українського
національно–визвольного зриву в українських масах і в
Європі лишилася б ясна і виразна українська політична
ідея, не засмічена ні русофільством, ані австрофільським
намулом. І ідея ся зможе за першої ж нагоди знов
відродитися, як відновлювалися раз по разі козацькі
повстання в ХVІІ ст.
Підняти й очолити національно–визвольну війну
мав Союз українських державників (імперіалістів),
закладений з членів Союзу визволення України,
котрий планувався до заснування й мав вже розпочати
літературну агітацію в напрямі вищенаведеної програми.
У разі ж вибуху австро–російської війни, він увійшов би
в блок з тими українськими партіями, що на підставі
спільної мінімально соціальної програми, згодилися
б підняти масовий рух за політичну незалежність
України. Якщо б втілити той план не вдалося б і масове
національно–визвольне повстання здійняти не вдалося б,
то у разі вибуху війни між Австро–Угорщиною та Росією,
члени Союзу українських державників (імперіалістів) та
політично активне українство мусили би «заховуватись
зовсім пасивно, ведучи далі по той і по сей бік кордону
політичну і культурну організаційну роботу» [33].
У 1912–1913 рр. В. Липинський намагався усіма
силами активізувати діяльність «Вільної України» та
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УІКу, проте невдовзі діяльність самостійників у Галичині
була дискредитована місцевими «автономістами», які
через львівську газету «Діло» та часопис «Нова Буковина»
проводили свою політичну кампанію. Подібний
перебіг справ змушує В. Липинського відмовитися від
спільної політичної акції з галичанами. У підросійській
Україні самостійницькі ідеї також не були сприйняті
українськими політичними колами, що сповідували
соціалістично–демократичні та автономістські ідеї,
а такі самостійники–«диваки» як М. Міхновський та
В. Липинський, аби не опинитися поза політичними
процесами, змушені були певним чином тимчасово
кооптуватися в український громадсько–політичний рух
Наддніпрянської України.
Світову війну В. Липинський зустрів у лавах
російської імператорської армії (мобілізований як
резервний офіцер до 4–го драгунського Новотроїцько–
Катеринославського полку й армії ген. Самсонова,
брав участь у східнопруській кампанії). Згодом
В. Липинського було переведено до резервних частин
спочатку в Дубно, потім в Острозі й, нарешті, у Полтаві.
Після російської Лютневої революції він брав участь в
українізації військових частин на Полтавщині.
У цей час, протягом 1917–1918 рр. В. Липинський
разом із С. Шеметом, як він сам згадував, «політично
організовував хліборобські консервативні елементи
на Полтавщині» [31, c. 160]. З лубенськими братами
Шеметами В. Липинський познайомився наприкінці
весни 1917 р. під час другого з’їзду організованих
хліборобів (земельних власників) Полтавщини [55, c. 259]
й долучився до їхніх планів створення консервативної
партії, що невдовзі постала на Полтавщини під назвою
Українська демократично–хліборобська партія (УДХП).
Формування партії почалося без В. Липинського.
Як свідчив один зі співорганізаторів партії С. Шемет, у
травні 1917 р. з губерніального з’їзду «Союзу земельних
власників», що відбувався у Полтаві, повернулися до
Лубенського повіту кілька місцевих козаків–хліборобів.
Двоє з них (І. Корнієнко та М. Макаренко) звернулися
до нього із пропозицією утворити подібну організацію
на Лубенщині. С. Шемет схвально сприйняв таку
думку, але погодився на співпрацю за умови, що варто
створити «не відділ «Всеросійського Союза Земельних
Собственников», а свою окрему українську хліборобську
орґанізацію на платформі суверенності українського
народу» [56, c. 63]. Згодом, у своїй «Заяві Загальним
Зборам
Української
Демократично–Хліборобської
Партії, пересланій на руки Закордонного Комітету
цієї Партії в Тарнові» С. Шемет і В. Липинський
зазначатимуть, що УДХП, у заснуванні якої вони обидвоє
примали участь, постала на весні 1917 р. «Незадоволені
політикою Центральної Ради національно свідомі
хліборобські елементи, – писали вони, – бажаючи брати
активну участь в тодішнім політичнім життю і впливати
на діяльність законодавчих державних органів, мусіли:
1) об’єднатись в політичну партію…» [47, c. 273].
Ще одну зі спонук до творення подібної політичної
структури вказують самі організатори партії у преамбулі
до нарисів її програми. «За останні часи в різних містах
України почали організовуватись політичні групи, котрі
мають між собою те спільне, що з одного боку вони
не можуть ні свого світогляду, ні своєї тактики цілком
укласти в рамки вже існуючих соціалістичних партій. З
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другого боку, – наголошував Оргкомітет партії 15 жовтня
1917 р., – бажаючи йти в політичній боротьбі з одверто
зазначеними цілями, вони не можуть об’єднуватися
з тими по суті діла несоціялістичними партійними
організаціями, які спокусилися й собі приліпити назву
соціялістів» [46, c. 129]. Тобто, фактично лубенці
вказують на вимушене позиціонування окремих
несоціалістичних сил себе як «соціалістичних» через
неможливість інакше провадити свою діяльність в
українському тогочасному політичному просторі, а
практично – відверто оголошують себе об’єднавчим
ядром для подібних угруповань та партійних організацій.
Відтак, було створено Організаційну комісію, що
зголосилася на утворення крайової хліборобської
організації, що включала до свого складу: С. Шемета,
голову
Лубенської
повітової
земської
управи
М. Боярського, члена цієї управи Л. Климіва, агронома
В. Шкляра та козаків–хліборобів В. Чигрина,
І. Корнієнка, М. Макаренка. Ця комісія оголосила про
утворення нової політичної організації, назвавши її
Українською демократичною партією (УДП)1.
Установчі збори партії відбулися 29 червня 1917 р. у
Лубнах, на який із різних повітів Полтавщини прибуло
понад півтори тисячі делегатів, що представляли
як інтеліґентні кола консерваторів–самостійників й
національно свідоме поміщицтво (20 дідичів), так і
заможні й середні верстви хліборобства (1500 селян).
Керівний орган партії (Раду) склали: М. Боярський,
Л. Климів, В. Шкляр, В. Чигрин, І. Корнієнко,
М. Макаренко та С. Шемет. На зборах (під головуванням
Л. Климіва) було ухвалено основні програмові засади
партії: досягнення суверенності українського народу,
збереження приватної власності, вирішення земельного
питання Українським Соймом на основі парцеляції
поміщицьких земель за викуп. У своїй доповіді
перед делегатами С. Шемет «суверенність» пояснив
в стилі популярної тоді революційної риторики як
прагнення партії до здобуття такого становища, коли
відбудеться «вільна спілка усіх народів як гарантія
вічного миру, широка автономія України в Федеративній
Російській республіці» [7]. На основі цих принципів
В. Андрієвський, С. Шемет та В. Липинський мали
розробили проекти програми партії.
При цьому слід зауважити, що делегати не змогли
належним чином завершити партійні збори, позаяк
їм завадила це зробити непрошена група солдатів.
Увечері ж нашвикуруч обрана Рада партії (також через
втручання солдатів) не змогла нормально провести
збори. Перемовини ж місцевим Совєтом солдатських
депутатів ні до чого не призвели, позаяк в українців була
«програмка не так написана» [56, c. 63–64].
Власне В. Липинський дізнався про створення УДП
в червні 1917 р. від того ж таки С. Шемета у Полтаві
при знайомстві з ним на хліборобському з’їзді. У серпні
1917 р. В. Липинський, на той час вже активний діяч й
1
У 1904–1905 рр. вже існувала партія із такою ж назвою
й одним з її співзасновників якраз і був С. Шемет. Тож вибір
назви – Українська демократична партія – для нової партії у
1917 р. вочевидь був не випадковим. Більше того, від «старої»
УДП до І Державної Думи свого часу балотувався Володимир
Шемет – старший брат С. Шемета. Наприкінці 1905 р. УДП на
автономних засадах об’єдналася з УРП й було створено спільну
Українську радикально–демократичну партію (УРДП).

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 129

член Ради партії та очільник (з липня) її полтавського
осередку, почав розробку свого проекту її програми [45,
c. 171–181].
Саме В. Липинський запропонував й нову назву –
Українська демократично–хліборобська партія (УДХП).
Як вказував С. Шемет, додаток «хліборобська» мав
підкреслювати чи не одну з найголовніших відмінностей
нової політичної сили від інших модних тогочасних
партій соціалістичного спрямування2 – вимогу збереження приватної власності на землю і тим самим
уникнути недовір’я з боку селян – земельних власників.
Крім того, «в перші часи партійної роботи виявилась
цікава подробиця, що селяни цілком ще не звикли до
партійних організацій, про партію судили, дивлячись на
її назву» [56, c. 64].
Зрештою В. Липинський й став автором нарисів
політичної програми УДХП, що була ухвалена
15 жовтня 1917 р. Згідно із програмовими нарисами,
члени партії мали об’єднуватися по селах і містах в
місцеві організаційні осередки – вільні громади УДХП.
Такі партійні громади потрібно було розгалузити по усій
Україні. Проте за перший рік свого існування партія
cпромоглася приєднати до себе усі активні хліборобські
елементи лише у Лубенському повіті на Полтавщині.
У решті Полтавської губернії, зокрема у Полтаві,
організовувалися тільки невеличкі гуртки з інтеліґенції,
що провадили свою роботу напівконспіративно.
Такий же стан справ був в Олександрійському та
Єлисаветградському повітах на Херсонщині, в Катеринославі, Харкові та Києві. З початком же першої
більшовицької окупації діяльність партійних осередків
взагалі завмирає й починає оживати лише після вигнання
«червоних» з тієї чи іншої місцевості [56, c. 67].
«Українська національна ідея тільки тоді в силі
оживити собою українську етнографічну масу, коли вона
йде поруч з ідеєю суверенітету українського народу, коли
вона кличе до повного національного визволення і на місто
рабської служби чужим державним організаціям ставить
змагання до створення власної держави», – наголошував
В. Липинський [34, c. 6–7]. На шляху ж від етнографічної
маси до нації народ мала вести його провідна верства. Ця
провідна верства мала поєднати в собі молоду енергію
українського селянства з державницькою мудрістю
нащадків гетьманських і старшинських родів. При
цьому вона аж ніяк не мала би бути кастово–замкненою,
а натомість мусила б поповнюватися кращими
представниками усіх класів, в тому числі й робітничого,
але при цьому «город не повинен диктувати свою волю
українському селу» [34, c. 7].
Що ж стосується моделі майбутнього суспільно–
політичного ладу та моделі розвитку України,
2
Самостійництво, як політична перспектива для України,
на той час хоч і мало своїх провісників, проте поглиналося
й висміювалося популярними діячами соціалістично–
демократичного напряму. Так, наприклад, 19 березня 1917 р. у
Києві відбулася грандіозна маніфестація, що переросла у віче
на Софіївському майдані. І хоча серед вимог демонстрантів
було близько 10 транспарантів з гаслами «Хай живе самостійна
Україна з гетьманом на чолі», вони все ж розчинялися посеред
300 гасел із вимогами автономії України. На військовому ж
з’їзді у Києві самостійників (зокрема М. Міхновського було
звинувачено у провокаторстві й буржуазності). Своєю чергою
група самостійників на чолі з М. Міхновським об’єдналися у
військовий клуб імені П. Полуботка.
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вироблених В. Липинським у «Нарисі програми» партії,
то згідно з ними: УДХП виступала за встановлення
в самостійній Українській Державі демократичного
республіканізму, за якого законодавча влада належала
б демократично обраному Українському Сойму в Києві
(з терміном обрання делегатів на 4 роки), а виконавча
– Генеральному Секретаріатові (урядові), що був би
підзвітним Сойму. Крім того, передбачалася й посада
президента Республіки із чотирирічною виборною
каденцією, повноваження якого (як і розподіл функцій і
повноважень Сойму) мали бути визначені Установчими
Зборами. Вибори мусили б здійснюватися через
забезпечення демократичного, рівного, всенародного,
таємного, прямого й пропорційного права голосу, без
будь–яких обмежень за соціальною, національною чи
релігійною ознаками [38, c. 135–136].
Однією з основних підвалин держави та гарантом
існування незалежної Української Республіки мали
стати сильні національні армія та флот. Система і форма
функціонування армії мала би бути комбінованими. За
нормальних умов планувалося створення українських
збройних сил, «своєю організацією наближених... до
типу всенародної міліції» [38, c. 136]. При цьому таке
військо мусило б мати гнучку організацію і змінюватися
відповідно до міжнародної ситуації: в мирний час армія
функціонувала б у вигляді міліційних формувань, а
на період військової загрози або перебування держави
у стані війни – збройні сили трансформувалися б у
чисельну регулярну армію. Окремо у програмі УДХП
наголошувалося, що «всі члени нашої партії мають
обов’язок приймати якнайбільше діяльну участь у
всіх загальнонаціональних військових установах» [38,
c. 140]. Загалом же Збройні сили Української Держави, головним завданням яких було боронити волю
українського народу, мали формуватися за принципом
абсолютної безпартійності, позаяк «армія єсть організація
обов’язкова для всіх національно свідомих вояків–
українців, без різниці поглядів та партій» [38, c. 140].
У майбутній державі, згідно із програмними
нарисами УДХП, виготовленими В. Липинським,
визнавалася законотворча ініціатива. Законодавство
базувалося б на демократичних засадах й мало
гарантувати кожному громадянину загальнолюдські,
рівні й обов’язкові права (незайманість особи, свободи
друку, слова, спілок, страйків тощо). При цьому
передбачалася й можливість проведення референдуму
(у разі прийняття доленосних для держави рішень).
Національним меншинам, з метою здобуття їх лояльності
до Української Держави, забезпечувалося закріплення
права пропорційного представництва в усіх державних
установах, широке місцеве самоврядування і культурно–
національна автономія (не виключалася й практика
створення державних фондів задля акумуляції коштів на
задоволення культурних потреб кожної національності,
пропорційно її чисельності) [38, c. 135–136].
Партія виступала за встановлення якнайширшого
контролю держави над національним господарством,
визнаючи можливість проведення націоналізації усіх
залізниць і водних шляхів сполучення, а також таких
природних багатств, як вугільні копальні, залізорудні
та нафтові промисли, ліси тощо (без права надання
їхньої приватної розробки). Передбачалася часткова
націоналізація й у деяких галузях промисловості,
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передусім – цукрової та винокурної. При цьому будь–які
процеси націоналізації мусили переводитися не шляхом
державного примусу сили (експропріації), а шляхом
примусу викупу. Крім того, українська держава повинна
була б стати утворювачем тих галузей господарства, у
яких найбільше зацікавлена вся нація, а «шкідливий для
нації хаос приватного капіталістичного хазяйства [...]
мусить бути обмежений не тільки зверху – якнайширшим
державним контролем над національним хозяйством,
а і знизу», тобто – профспілками продукуючих мас і
демократичним кооперативним рухом [34, c. 19].
Аграрне питання пропонувалося розв’язати через
визнання й забезпечення двох форм землеволодіння
– приватної й орендної. Крім того, держава повинна
була б створити національний земельний фонд, який
би поповнювався шляхом вивласнення за викуп
поміщицької землі понад певну, визначену законом
норму. Земельний фонд мав ділитися на хутори, величина
яких відповідала би оптимальній для певної місцевості
господарчій нормі (ці хутори передавалися б селянам у
довічну і спадкову оренду без права поділу). Що ж до
селянської надільної землі, то вона переходила у повну
власність хліборобів. При цьому, попри гарантування
недоторканості приватної власності на землю, держава
мала би застерігати проти надмірної концентрації землі в
одних руках, а також не допускати земельної спекуляції.
Конфіскація ж великих земельних наділів могла
викликати спротив, в той час як їхній викуп селянами
надав би їм відчуття господаря й виключив би загрозу
соціально–класового протистояння [59, c. 3].
Українська Держава мала би за мету прискорити
об’єктивний процес переходу поміщицьких маєтків
до рук селянства й, водночас, виробити під цей процес
організаційно–правничі засади. У земельній реформі
УДХП остаточне рішення мав би право приймати Сойм,
законно обраний винятково українськими Установчими
Зборами (а не російськими). Очікувалося, що наслідком
такої земельної реформи мало стати перетворення
України на край високорозвиненого, інтенсивного
фермерського господарства. «Ми будемо йти до того,
– зазначалося в програмі, – щоб зникли якнайшвидше
пережитки нашої національної неволі: величезні
поміщицькі латифундії, котрі могли існувати при
дешевих робочих руках, темноті народній та піддержці
пануючих держав, і витворені панщиною великі,
скупчені та бідні українські села» [34, c. 137].
В освітньо–культурній сфері першочерговим мусило
б стати відкриття та поширення серед сільського
населення початкових і середніх шкіл. При цьому
прискореними темпами мала відбутися українізація
освіти по селах. У містах же, з огляду на попередню
глибинну русифікацію, українізацію пропонувалося
здійснювати поміркованіше, допускаючи ще певний час
тимчасове паралельне вживання російської мови.
У релігійній сфері держава оголосила би про свободу
віросповідання, а також опікувалася подбати про
матеріальний стан духовенства, усіма засобами сприяючи
підвищенню загальнокультурного рівня священників.
Православна Церква «повинна мати соборний устрій
і повинна бути автокефальна, незалежна від всяких
чужесторонніх політичних впливів і від держави в своїм
внутрішнім ладу» [38, c. 136]. Таку ж соборноправну
автономію здобували б Греко–Католицька і Римо–
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Католицька Церкви, оскільки вони мали значний вплив
на певних українських територіях. Провідна ж роль у
державі відводилася віковій і традиційній для українців
Православній Церкві.
Таким чином, у новій програмі УДХП В. Липинський
значно розширив політичні та економічні програмові
засади партії, її бачення суспільно–політичної, соціально–
економічної й культурно–релігійної моделі майбутньої
Української Держави, прийняті при заснуванні УДП у
травні 1917 р. Новими стали положення: про потребу
відновлення Української державності, суверенність
українського народу, потреба у створенні потужної армії
та флоту, необхідність формування провідної верстви
суспільства з державницькою свідомістю, співіснування
орендної та приватновласницької форм землеволодіння,
передача за викуп великих земельних маєтків для
задоволення потреб малоземельних селян, встановлення
державного контролю за національним господарством
та інше. Відзначним також є те, що в партії вводився
оптимальний віковий ценз (після 20–ти років) для
тих, хто прагнув вступити до її лав, а також надання
права дорадчого голосу для кожного члена УДХП на
Всеукраїнському з’їзді партії.
Необхідно також відзначити й той факт, що під
час написання програми УДХП В. Липинський, в ім’я
занотування ідеї самостійності та згуртування навколо
неї широких суспільно–політичних кіл та свідомого
громадянства, змусив себе на певний час поступитися
своєї ідеєю українського державного монархізму. Сам
В. Липинський з цього приводу зауважував, що «ми –
віддаючи «дань духові часу» – на превеликий жаль
прийняли були «республіканську форму правління
з Президентом на чолі»» [11, c. 28]. Чому? Аби
мати змогу перебувати в тогочасному українському
суспільно–політичному житті й поширювати свої
погляди. Цю відповідь він обґрунтував пізніше у своїх
«Листах до братів–хліборобів», констатуючи реалії
наддніпрянського
політикуму
передреволюційних
і революційних часів: «Членом «української» нації
міг бути тільки той, хто поступову й демократичну
програму української інтелігенції визнавав і мандат на
представництво народніх інтересів в її руки складав.
«Лівіші кадетів і правіші більшовиків», – ось були ті
рамки, в яких могла існувати «українська нація». Все, що
було поза ними – це були не українці, це були в найкращім
разі тільки «культурники», «українофіли», або смішні
оригінали–самостійники, а то просто «малороси»,
«поляки», і взагалі всі разом люде з національного боку
непевні» [32, c. 6].
Восени 1917 р. УДХП взяла участь у виборах до
Всеросійських Установчих Зборів у складі міжпартійного
несоціалістичного самостійницького списку під № 11 від
блоку «Українських національно–республіканських груп
і організацій» [21, арк. 1] (серед його членів, зокрема,
були також: В. Андрієвський, М. Злобинцев, І. Кулик,
В. Шемет, П. Макаренко та М. Міхновський, що дав
заочну згоду на участь у виборчому списку й на членство
в УДХП, позаяк на той час іще перебував на фронті [2,
c. 608]). В. Липинський став офіційним представником
блоку у Полтавській окружній виборчій комісії [21, арк.
15]. Прикметно, що 17 жовтня 1917 р. він звернувся
до цієї комісії з заявою, де висловлювалося бажання
отримати дозвіл на друк виборчого списку УДХП у пресі
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та у виборчих бюлетенях українською мовою [21, арк.
16] й отримав його [21, арк. 20].
У виборчій програмі під назвою «Чого добивається
для українського народу блок Українських національно–
республіканських партій і організацій» виразно було
означено самостійницьку й державницьку позицію
націонал–консерваторів, яку відображало формулювання
однієї з вимог блоку: «Негайний мир при участі
українських представників на міжнародному мировому
конгресі і сильна народна українська власть, місцева
українська озброєна сила» [8]. Вибори блок №11
програв. Загалом УДХП здобула 1070 голосів [20, арк.
1–22зв] (менш, ніж 0,1% виборців), причому з них
понад 50% голосів було отримано у двох «своїх» повітах
– Лубенському (274 голоси) та Золотоноському (228
голосів), а також у м. Полтава (214 голосів) [20, арк. 6зв,
9зв, 13зв]. Причин було кілька: програма партії ще навіть
не була остаточно готовою, а отже й невідомою широкій
громадськості, та й сама партія перебувала лише у стані
самоорганізації, проте, як небезпідставно вважав один з
її провідників В. Андрієвський, за таких революційних
часів їхній самостійницький та ще й несоціалістичний
список №11 був на той час «найбільш єретичним» [1, c.
152].
Варто також зауважити й на тому, що хоча УДХП у
1917 р. й не поділяла соціально–політичного спрямування
Української Центральної Ради, проте не перейшла
до неї у радикальну опозицію, а натомість вважала її
постання законним й, відтак, намагалася вплинути на її
соціально–економічний та економічний курс легальними
методами. У березні 1918 р. керівництво УДХП навіть
вело переговори з Центральною Радою про входження
членів партії до її складу. Тим не менш В. Липинський
не плекав до тогочасних провідників революційно–
демократичної України сентиментів й вважав, що «весь
перший період Центральної Ради у внутрішній політиці
пройшов <…> під гаслом боротьби з самостійниками
взагалі і з самостійниками несоціалістами зокрема» [11,
c. 157]. То ж і подальші поразки УНР, на його думку,
полягали також і у тому, що «соціалістичні українські
партії порішили в певний момент ідею самостійности
змонополізувати винятково для себе, викинувши як
«реакціонерів та гетьманців» всіх давніх самостійників
за межі української нації, котра від дня проголошення
четвертого універсалу мала стати вільною й незалежною
нацією – промінявши автономію на самостійність –
соціал–революціонерів» [11, c. 151].
При цьому УДХП не обмежувалася виключно
ідеологічною роботою, а й час від часу заявляла про себе
антиурядовими акціями. Цьому сприяло й посилення
позицій у керівництві партії М. Міхновського (секретаря
київського губернського партосередку), а також вступ
до її лав Д. Донцова, який у 1918 р. повернувся в
Україну з еміграції. Д. Донцов, зокрема, характеризував
УДХП «партією консервативною, а крім того, ворожою
до соціалізму і політики Ц[ентральної] Р[ади]», а її
самостійницький характер забезпечувала особа автора
«Самостійної України» (М. Міхновського) [23, c. 6].
З середини весни 1918 р. опозиційні кола, в тому
числі й УДХП, посилили тиск на есерівський уряд
УНР та на Центральну Раду. У квітні вони кардинально
вплинули на подальший розвиток України, хоч і не були
визначальними й рушійними у зміні історичної долі УНР
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і Центральної Ради. Коли ж партія 8 квітня (25 березня
за ст. ст.) спробувала зібрати з’їзд шести північних
повітів Полтавщини у Лубнах, на який з’їхалося
2 тис. делегатів, то уряд УНР відмовився забезпечити
безпеку його проведення і УДХП мусила зорганізувати
зібранню власну озброєну охорону з синів хліборобів,
позаяк просити допомоги у німецького війська проти
українців–соціалістів не хотіла [56, c. 67]. З’їзд ухвалив
низку постанов до Центральної Ради, які визначалися
наступними основними вимогами: визнання принципу
приватної власності як основи народного господарства;
негайне повернення господарям права власності на
землю та майно; залишення певного мінімуму землі
в руках власників і передачі решти землі на орендних
умовах малоземельним селянам; правове забезпечення
рівних умов політичної діяльності для соціалістів
і несоціалістів; поповнення Центральної Ради
представниками УДХП [26, c. 16–17].
Для передачі цих вимог Центральній Раді з’їзд обрав
делегацію на чолі з С. Шеметом, до складу якої ввійшло
200 селян і 5 членів керівництва партії. Наступного дня,
9 квітня (26 березня 1918 р.) посланці прибули до Києва.
Делегати рішуче вимагали скасування основних засад
ІІІ Універсалу, зокрема щодо соціалізації землі й прагли
зачитати постанови свого з’їзду на загальних зборах
Центральної Ради, проте не отримала на це дозволу від
М. Грушевського. Натомість відбулася зустріч частини
делегатів з представниками радівських фракцій. На ній
й було озвучено вимоги УДХП: кооптувати до складу
Центральної Ради представників партії; переглянути
земельний закон; скасувати результати виборів до
Українських установчих зборів і призначити нові
демократичні вибори [9]. Утім усі ці вимоги, окрім
обіцянки внести незначні правки до земельного закону,
були відкинуті. Натомість голова Ради народних
міністрів, есер В. Голубович і міністр земельних справ
М. Ковалевський на окремій зустрічі заявили, що
ухвалений Центральною Радою земельний закон не може
бути скасованим (щоправда М. Ковалевський запевнив
членів делегації, що дрібні селянські господарства не
зачіпатимуть і що уряд гарантує селянам земельний
мінімум для повного відокремлення від поміщиків).
Стан справ у державі зрештою резюмувала партійна
преса хліборобів–демократів, у якій констатувалося:
«Техніки, інженери, промисловці, дідичи, управителі
культурних маєтків, всі інтелігентські сили, цілий
вихований літами апарат новочасної суспільности, що
міг би одиноко вирвати край з руїни, загнано в кут» [9].
Відтак полтавці взялися організовувати Всеукраїнський
з’їзд хліборобів, який мав відбутися 28 квітня 1918 р. і на
ньому рішучіше й більш жорстко і представницько знову
висунути свої вимоги.
На той час столицею ширилися чутки про намір
ген. П. Скоропадського та його Української народної
громади (УНГ) здійснити державний переворот, повалити
Центральну Раду й проголосити в Україні гетьманат1.
1
М. Міхновський, до речі, пропонував керівництву УПСС
звернутися до урядової УПСР із вимогами, задоволення яких
надало би мізерну можливість розв’язати кризу. Суть вимог
полягала у наступному: розпуск Центральної Ради, передача
влади спеціальному комітетові з 30 осіб (соціалісти у ньому мали
складати не більше 20%), скасування закону про соціалізацію
землі, сформування нового уряду та обрання диктатора, за пів
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Легітимізувати цей акт мав також з’їзд хліборобів.
Коли ж до Києва прибували делегати з’їзду хліборобів–
землевласників, В. Липинський від імені проводу УДХП
поставив перед П. Скоропадським вимогу: по приході до
влади сформувати Кабінет міністрів з «консерваторів,
українських патріотів», а В. Андрієвський згадував,
що пізно увечері 28 квітня В. Шемет під час зустрічі із
ген. П. Скоропадським у своїй київській квартирі (де
зупинився й М. Міхновський) обіцяв тому, що «проти
гетьмана і гетьманства ніхто з хліборобів виступати не
буде», М. Міхновський же мав би нібито стати новим
прем’єром [2, c. 609]. М. Єреміїв натомість згадував,
що у день перевороту М. Міхновський заявив йому
особисто, що не має наміру йти у владу («такі речі
мені не до смаку і я повертаюся до Харкова до свого
адвокатського кабінету») [29, c. 161]. Тож УДХП
погодилася лояльно поставитися до перевороту, а після
заборони їхнього з’їзду велика частина її членів (в тому
числі В. Липинський і брати Шемети) приєдналася до
з’їзду, скликаного УНГ та Союзом землевласників й
долучилася до обрання гетьманом П. Скоропадського
[14, c. 25–31].
Своєю чергою, власні амбіції на чільне місце в
українських громадсько–політичних колах право–
центристського спектру П. Скоропадський намагався
утвердити шляхом створення своєї партії, яка б ідейно
й організаційно консолідувала певні сили суспільства
право–консервативного спрямування. Відтак щойно
створена ним організація (Українська народна громада)
мала би перетворитися на політичну партію. Проте,
на цю нішу вже претендувало кілька політизованих
угруповань та організацій антисоціалістичного штибу,
а кристалізація ідейно–організаційних засад націонал–
консервативної частини тогочасного політикуму
знайшла вияв у програмних положеннях та діяльності
УДХП. П. Скоропадський співпрацював з хліборобами–
демократами і часто обговорював з ними політичні
процеси та ідеологічні погляди. Так, зокрема, він вважав,
що М. Міхновський сповідував «вкрай шовіністичний
український напрямок», але у соціальному сенсі «він і
його партія були мені завжди до душі» [43, c. 128].
Разом з тим, П. Скоропадському імпонували ідеї,
що лежали в основі діяльності УДХП, за винятком,
хіба що, її ультраправого націонал–консерватизму у
національному питанні на противагу його тогочасним
ліберальним
націонал–консервативним
поглядам,
що також було відображено й у програмі УНГ. «Ця
партія, на жаль, дуже небагаточисельна, демократична,
ніяких соціалістичних крайнощів у ній нема, власність
визнає, разом з тим просякнута не теоретичними
гаслами, а прагне долучитися до справи. <…> В його
[Міхновського] партії було також кілька осіб, з якими я
любив погомоніти, це брати Шемети, а потім молодий
історик, Липинський, котрого я згодом призначив нашим
[Української Держави] представником у Відні. У всіх цих
людях я не любив лише їхнього крайнього українства, з
цього страшна нетерпимість до всього неукраїнського, –
згадував про УДХП та її провідників у своїх спогадах
П. Скоропадський. – У сенсі ж програми внутрішньої
року – парламента, що й мав перебрати до своїх рук владу в
Республіці. Утім, така комбінація була аж надто запізнілою й
апріорі нежиттєздатною.
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політики, [ця партія] була цілком прийнятною. <…>
Партія їхня називалася Українською Хліборобсько–
Демократичною. Вона головним чином мала успіх у
Полтавській губернії, була нечисленна, але зіграла,
завдяки організаційній згуртованості, велику ролю у
справі повалення [Центральної] Ради. Вона першою
завдала їй серйозний удар» [43, c. 128–129].
29 квітня 1918 р. внаслідок державного перевороту
П. Скоропадський перебрав владу в державі у власні
руки, а делегати Всеукраїнського з’їзду хліборобів
проголосили його гетьманом України. Того ж дня
було опубліковано «Грамоту до всього українського
народу», де гетьман заявляв, що «відкликнувся на
поклик трудящих мас Українського народу і взяв на себе
тимчасово всю повноту влади» [22; 53, арк. 27а]. Було
відновлено право приватної власності. Гетьман також
повідомляв, що незабаром видасть закон про вибори
до українського Сойму. Було обіцяно «забезпечити
населенню спокій, закон і можливість творчої праці»
[22; 53, арк. 27а].
До скликання Сойму в Україні мали діяти «Закони
про тимчасовий державний устрій України», також
датовані днем перевороту [22; 51, арк. 19–23]. У них
були визначені головні напрями діяльності гетьмана у
політичній сфері, організації державного управління,
надано гарантії громадянських прав населенню,
оголошено про встановлення Української Держави
замість УНР тощо. Згідно з «Законами…», вся влада,
зокрема й законодавча, зосереджувалася у руках
гетьмана. Гетьман призначав отамана (голову) Ради
міністрів, затверджував склад Кабінету, мав право
оголошувати амністію, військовий або надзвичайний
стан, був верховним головнокомандувачем.
Сам П. Скоропадський так характеризував свою
програму: «Створити здібний до державної праці
сильний уряд; відбудувати армію та адміністративний
апарат, яких на той час фактично не існувало, і за
їх поміччю відбудувати порядок, опертий на право;
провести необхідні політичні і соціальні реформи.
Політичну реформу я уявляю собі так: ні диктатура
вищого класу, ні диктатура пролетаріату, а рівномірна
участь усіх класів суспільства в політичному житті
краю. Соціальні реформи я хотів проводити в напрямі
збільшення числа самостійних господарств коштом
зменшення обширу найбільших маєтків» [18, c. 98].
«Я вважав, що потрібно з першого дня взятися за
аграрну реформу, за закон про земські та міські вибори,
з одного боку, і за установлення Державної Варти, з
іншої. <…> Погодитися на роль президента республіки
на той час я вважав згубним для усієї країни, – зізнавався
гетьман у спогадах, – краще було би не розпочинати усієї
справи. Країна, як на мене, може бути врятована тільки
диктаторською владою, тільки волею однієї людини
можна повернути в нас лад, розв’язати аграрне питання
й провести ті демократичні реформи, котрі необхідні
країні. <…> Я достеменно не сповідую повернення до
старого режиму, але за для проведення нових, більш
здорових починань в нашому житті це може бути
зроблене шляхом одноосібної влади, що опирається хоч
на невелику силу, та усе–ж силу. Іншого шляху немає в
нас і не буде довгий час» [43, c. 164, 174].
Своєю чергою хлібороби–демократи вже наступного
дня по перевороті (30 квітня 1918 р.) через своїх
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представників полк. М. Гоголя–Яновського та козака
Марченка передали П. Скоропадському Заяву від УДХП,
у якій висловили гетьманові своє бачення Української
Держави. Перш за все, було зауважено на розуміння
того, «що без сильної влади не може бути доброго ладу»,
проте одразу ж було висловлено застереження про те, що
«влада ця мусить бути щиро народньою, демократичною,
щиро українською», що вона «мусить бути сильною не
тільки багнетами, але, головне, державним разумом і
любов’ю ycьoго українського народу» [37, c. 242–243].
УДХП зазначала, що вважатиме державно–розумною
таку владу, яка у своїй політиці дотримуватиметься
золотої середини, взявши приклад з великих культурних
держав, буде дбати про ввесь народ, не дасть запанувати
в Державі Українській ні голоті, ані великим багатіям,
а зуміє заслужити любов усіх чесних і вірних синів
України.
Відтак, аби нова влада заслужила любов і
признання всього народу, УДХП вимагала офіційного
підтвердження у найближчому часі про те, що: 1) метою
нової влади є незалежна, вільна народна Українська
Держава; 2) буде скликано повноправну, вибрану усім
народом Українську Державну Раду (після того, як
настане спокій в країні, проте не пізніше як через шість
місяців) і що виборчий закон не позбавить виборчих
прав широких верств селянства і взагалі громадянства, а
також, що він не буде вужчим, ніж німецький закон про
вибори до Райхстагу; 3) після скликання Державної Ради
нічого без згоди Ради робитися не буде; 4) тимчасові
розпорядження української влaди в земельній справі
будуть лише такі, які не перешкодять Державній Раді
провести широку земельну реформу, спрямовану на те,
аби великі маєтки були на законній підставі подробленні
у власність між хліборобами; 5) за будь–яких умов не
буде дозволено спекуляцію землею і не буде дозволено
купувати землю нікому, опріч українських селян;
6) в українськім уряді більша частина людей буде
належати до тих, хто давньою працею своєю показав
свою вірність українській нaціонально–державній ідеї,
а також засвідчив своє розуміння потреб селянства
і робітництва; 7) в уряді держави є місце тільки для
вірних синів України і не може бути людей, які тягнуть
до Росії або до Польщі; 8) в перехідний час порядок буде
наводитися обережними, заснованими на ясному законі
мірами.
Того ж дня через свого представника І. Полтавця–
Остряницю гетьман надав відповідь хліборобам–
демократам, у якій між іншим було зазначено: «Вірні
сини України, дорогі брати мої, коли в такий мент я взяв
владу у свої руки, то це для того, щоб збудувати Україну
і до кінця днів своїх бути вірним сином дорогої нашої
Неньки і всіма силами боронити державні і національні
права українського народу. Прошу і наказ даю Вам,
брати, вірно і щиро служити незалежній Українській
Державі нашій. Українська Державна Рада буде скликана
зараз же після того, як настане спокій на Укpaїнi. Прошу
і приказ даю Вам, допомогти мені як найшвидше завести
добрий законний порядок на Україні.
Думки, висловлені в заяві Вашій взагалі є мої думки.
Буду дбати об тім, аби по змозі сил своїх і обставин
задовольнити Ваші бажання, дорогих серцю моєму
селян–хліборобів. Кличу Вас всіх, не жаліючи сил і
здоров’я, до енергійної праці по відбудуванні незалежної
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Української Держави, ладу і спокою на Україні» [37, c.
243–244; 48, c. 142; 56, c. 71].
Попри вищевказані запевнення гетьмана, представники хліборобів–демократів не були інкорпоровані
до владних структур Української Держави. Сам
П. Скоропадський згадував, що під час пошуків членів
уряду розглядалися кандидатури М. Міхновського
і В. Липинського, «але обох не було тоді в Києві»
[43, c. 159–160]. Утім, невдовзі гетьман таки мав
зустрічі з лідерами хліборобів–демократів, зокрема з
М. Міхновським та С. Шеметом. «Українські» кола (Союз
українських партій) навіть склали список міністрів уряду
на чолі з М. Міхновським, а В. Липинський розглядався
як кандидат на міністра закордонних справ. Проте
П. Скоропадський запропонував М. Міхновському лише
посаду бунчужного товариша гетьмана [2, c. 24; 27,
c. 253; 43, c. 137; 54, c. 32, 51, 128; 57, c. 244], яку той
після нарад з однопартійцями не прийняв, мовляв: «Я
зовсім не хочу грати роль вишибайла при гетьманові…
Я людина громадська і хочу разом з іншими українцями
працювати в українському уряді» [54, c. 51].
Відтак УДХП вирішила перейти у стан поміркованої
(конструктивної) опозиції до гетьманського уряду на чолі
з Ф. Лизогубом. Офіційно оформлення блоку легальних
опозиційних сил було занотовано у «Меморандумі
українських політичних партій» від 21 травня 1918 р.,
що був підписаний з боку УПСФ, УПСС, УДХП та УТП.
Так УДХП увійшла до складу опозиційно–поміркованого
Українського національно–державного союзу (УНДС)1,
який 24 травня 1918 р. у своєму «Меморандумі» висловив
вотум недовір’я урядові Ф. Лизогуба, позаяк «добрий
державний лад може завести тільки національний
діловий кабінет, складений у більшості з відомих
українських діячів, взагалі з осіб української орієнтації,
які б мали повне довір’я широких українських мас» [39].
Невдовзі, 9 червня 1918 р., у Лубнах відбувся І з’їзд
УДХП на якому було прийнято чергове звернення до
П. Скоропадського. Хлібороби–демократи дорікали
гетьманові у недотриманні своїх попередніх обіцянок
щодо заяви УДХП до нього від 30 квітня того ж року.
Зокрема йшлося про те, що: 1) Закон про дозвіл купувати і
продавати землю не застерігає проти земельної спекуляції;
2) на урядові посади в державні інституції покликані люди,
чужі українському народові мовою, національністю,
громадськими і політичними тенденціями; 3) боротьба
з злочинством на місцях ведеться незакономірно і без
авторитетного керівництва з центру; 4) відсутність
необхідних повідомлень щодо майбутньої земельної
реформи, аби бідніше селянство найскорше упевнилося
в тому, що його надії на краще життя здійсяться;
1
Український Національно–Державний Союз (УНДС)
– координаційний центр українських центристських і
правих партій (Української партії соціалістів–самостійників,
Української партії соціалістів–федералістів, Української
трудової партії, Української демократично–хліборобської партії)
та Об’єднаної Ради залізниць України й Поштово–телеграфної
спілки. УНДС був створений у середині травня 1918 р. з метою
«рятувати загрожену українську державність» перед наступом
росіян за гетьманської влади. У меморіалі від 24 травня 1918 р.
УНДС висловив вотум недовір’я урядові Ф. Лизогуба за
антиукраїнську діяльність деяких міністерств та адміністрації
й вимагав українізації державного апарату. УНДС поширив
свої рамки лівими партіями в серпні 1918 р., перетворившись
на більш радикальний Український Національний Союз (УНС).
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5) необхідно, щоби до комісій, якi вироблять проекти
земельного закону i реформу місцевого самоврядування,
були покликані представники українських партій (у разі
ж, якщо ці комісії залишилися б у вже призначеному
міністерством складі з самих прихильників «cтapoгo
pежиму» та людей чужих українському народові, то
УДХП попереджала гетьмана, що справа найважливіших
для держави реформ буде «попсована»); 6) з’їзд також
звертав увагy П. Скоропадського на те, що середні
школи не українізуються і через те дітей з українських
початкових шкіл не приймають до гімназій, а цим
робиться «велика перешкода хліборобам в навчанні їх
дітей» [37, c. 244–245].
Наступного дня (10 червня) делегація УНДС вже
апелювала щодо українізації уряду самостійниками
до начальника штабу німецьких військ в Україні
ген. В. Ґренера. Від УДХП у ній брали участь
М. Міхновський, С. Шемет і В. Совачів. «Депутація визнає
гетьмана главою України, – заявив М. Міхновський, – але
його кабінет міністрів не виправдовує надій українських
партій» [30, c. 28]. На прохання ж замінити уряд, що
складається «з ворогів українського народу», В. Ґренер
відповів відмовою, наголосивши на незначимості
персони урядовця, порівняно із готовністю Німеччини
допомогти втримати самостійність України. «Ми
розуміємо самостійність України інакше, ніж німецький
уряд, – зауважив на те М. Міхновський. – Ми розглядаємо
самостійність України з точки зору національної, а не
територіальної» [30, c. 28].
Очевидно, що В. Липинський мав дещо інше бачення
самостійності України, за якої територіальний принцип
був не менш важливим, ніж національний, а його
українсько–імперське мислення не могло погодитися із
нехтуванням важливості територіально–соборницької
точки усвідомлення держави на однобічну перевагу
національній (тим паче, за умов історично доконаної
дійсності й неможливості без громадянської війни, а
відтак і небезпеки втрати державної самостійності,
забезпечити суто національний її характер). Тож він
поволі почав схилятися до необхідності та обов’язку
зберегти самостійну Українську Державу, забезпечуючи
перевагу статус кво між доконаною історичною
реальністю та національно–територіального націонал–
консерватизму (патріотизму) над розгойдуванням
державного організму на догоду націонал–революційній
та соціально–радикальній безкомпромісовості.
Розходження в лавах проводу УДХП виявились й
з питання тактики політичної роботи. Так, зокрема,
ввечері 13 червня комітет партії у помешканні Шеметів
звітувався про підсумки відвідин В. Ґренера. На цих
зборах Д. Донцов виступив проти таких «паломництв»,
що занедбують дієву працю в провінції, чим викликав
образу у деяких присутніх (вочевидь у членів
делегації, а саме у М. Міхновського, С. Шемета і
В. Совачіва). Д. Донцов також наполягав на необхідності
започаткування видання власного партійного друкованого органу. Прикметно, що у цій суперечці на його
бік пристали В. Липинський та І. Ющишин, натомість
М. Міхновський та С. Шемет вважали, що «політика»
робиться у Києві [24, c. 51–52].
Тим часом, у владних і політичних колах розглядалися різні варіанти залучення В. Липинського до
державотворчої праці. «Його авторитет стояв так високо
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у всіх українських національних партіях взагалі, що ім’я
В. К. Липинського, – як засвідчував Д. Дорошенко, –
незмінно фігурувало в усіх комбінаціях зложення нового
складу кабінету міністрів як кандидата на пост міністра
закордонних справ, від чого одначе він ухилявся з
власної волі» [26, c. 151]. Зрештою 21 червня 1918 р.
П. Скоропадський призначив В. Липинського послом
Української Держави в Австро–Угорщині [52]. 29 червня
Посольство з ним на чолі прибуло відбуло з Києва до
Відня1. Від’їзд В. Липинського з України послабив вагу
його поглядів (не лише через тогочасні комунікативно–
зв’язкові проблеми, а й через його фізичну відсутність
в столиці) не лише у самій партії (хоча той й постійно
листовно цікавився партійними справами), а й в
провідних колах опозиційних кіл, серед яких дедалі
потужніших впливів набували ліво–радикальні (соціал–
революційні) сили та відповідні уявлення про методи
досягнення своїх політичних цілей.
В. Липинський хоч і цікавився з Відня політико–
партійним становищем в Україні, проте поволі втрачав
на відстані й через дипломатичну зайнятість об’єктивне
його бачення, як і змогу впливати на внутрішньопартійний
курс УДХП. У серпні 1918 р. він ненадовго приїздив
до Києва, де протягом 13–23 серпня мав зустрічі з
гетьманом П. Скоропадським, прем’єром Ф. Лизогубом,
міністром закордонних справ Д. Дорошенком, його
заступником О. Палтовим, австро–угорським посланцем
Й. Форгачем, болгарським послом І. Шишмановим, а
також із Д. Донцовим, М. Міхновським, В. Шеметом і
С. Шеметом, М. Васильком, С. Ваньковичем, М. Кушніром, В. Садовським, П. Певним, М. Шаповалом, польським редактором К. Гартлебом та іншими державними
і громадсько–політичними діячами. 19 серпня
В. Липинський взяв учать у нараді управи УДХП, на якій
було вирішено виступити з Українського національного
союзу, тон у якому задавали есери та есдеки. Тоді ж, після
оприлюднення і скасування австрійцями і поляками
таємного додаткового протоколу до Берестейського
договору щодо Галичини, заходився наміром демісувати
з австро–угорського уряду І. Буріана, що провадив
політику супроти Української Держави т.зв. політику
«прихильної нейтральності на противагу українському
хаосу» (dem ukrainischen Chaos Hegener). В. Липинський
також виношував ідею геополітичного союзу України,
Німеччини, Польщі та Угорщини, до якої, за тогочасної
військово–політичної ситуації, мала б відійти Галичина.
1
У вечері дня призначення В. Липинського послом
до Австро–Угорщини (21 червня) на його честь у
київському готелі «Метрополь» було влаштовано
урочисту вечерю за участі, окрім самого Липинського,
також Міхновського, братів Шеметів, Ющишина,
Полетики, Залізняка, тенора Семеніва, новопризначених
співробітників канцелярії віденського українського
посольства та ін. Варто також зауважити, що аж до свого
від’їзду зі столиці В. Липинський продовжував свої
зусилля щодо світоглядно–політичної «українізації»
українських поляків, зокрема з правобережної шляхти
та киян. Так, останнім заходом у цьому напрямі в Києві
було зібрання у помешканні Орликівського 27 червня,
на якому були присутніми М. Міхновський, С. Шемет,
Д. Донцов, М. Біленький, видавець столичної польської
газети «Dziennik Kijowski» Й. Волошиновський, а
також правобережні великі землевласники і цукрові
промисловці. Йшлося про навернення польської
аристократії до української національно–державної ідеї.
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Кордоном мала б стати р. Буг. Крім того В. Липинський
жадав наперед ратифікації Берестейського договору,
а вже тоді вважав за можливе згодитися на деякі
вірогідні вимушені поступки (з певними гарантіями)
щодо частини Холмщини, занятої на той час австро–
угорською армією [24, c. 82–87]. Утім, як на той час, ці
проекти були практично нездійсненними.
Домінуючою особою в УДХП після від’їзду
В. Липинського на дипломатичну службу до Австро–
Угорщини впевнено ставав М. Міхновський (за певної
ролі С. Шемета, В. Шемета та Д. Донцова), авторитет якого
серед поміркованої опозиції також зміцнювався, а відтак
зростали й його політичні амбіції. УДХП не пристала до
нового ліво–радикального опозиційного блоку у вигляді
УНС на чолі з серами та есдеками, але граючи час від
часу ролю посередника поміж ним і гетьманським
урядом хлібороби–демократи прагли наростити своє
значення в політикумі, а разом з цим і шанси стати
урядовою партією. Тим паче, що питання сформування
оновленого уряду ставало чим далі актуальнішим. Це
дозволяло М. Міхновському і хліборобам–демократам
постійно перебувати в колоді урядових комбінацій й
висувати на порядок денний свої вимоги до принципів
його сформування. Так, 1 липня 1918 р. М. Міхновський
заявив львівській газеті «Діло», що в новому уряді
українці мали би становити більшість у 6–7 портфелів.
Того ж місяця у столичній пресі обговорювалися п’ять
проектів нового кабінету міністрів (один з них очолював
М. Міхновський). На нього, як на одного з претендентів
на міністерське крісло вказував й Д. Донцов у щоденниковому записі від 20 липня. Зрештою, 27 липня
провід УДХП (М. Міхновський, С. Шемет, Д. Донцов)
на нараді у київському клубі «Батьківщина» з лідерами
катеринославської, харківської та київської партійних
організацій виробляв тактику поведінки із гетьманом під
час особистої з ним зустрічі, яка відбулася наступного
дня й безплідно протривала 15 хвилин [54, c. 70, 73, 77].
У вересні ж УДХП остаточно вирішила не вступати до
УНС (хоча й на особистому рівні контакти відбувалися),
а деякі члени з її проводу (Павлюк, Крилач та ін.) відбули
у провінцію. Наступна невдала спроба перемовин з
гетьманом про новий уряд, проте вже в коаліції УДХП з
УПСС, відбулася 30 вересня 1918 р. (з П. Скоропадським
зустрічався М. Міхновський). Тоді ж було узгоджено
список в рамках проекту коаліційного кабінету з УНС, в
якому М. Міхновському було розписано посаду міністра
ісповідань (був варіант і міністра внутрішніх справ),
проте вже на 4 жовтня й ця спроба зазнала краху (з
гетьманом зустрічалися Міхновський й Степаненко) [24,
c. 103; 54, c. 99–100, 133].
З іншого боку хлібороби–демократи схилили на
свій бік одного з поважних діячів Союзу хліборобів–
власників, полтавця Коваленка через якого дізналися,
що гетьман має намір створити «національно–
український кабінет без русофілів». Тож 12 жовтня на
нараді генеральної ради УДХП у складі (Міхновський,
С. Шемет, Ющишин, Ганько, Донцов) було вирішено
домагатися нової зустрічі як з гетьманом, так і з
представниками німецького військового командування в
Україні [24, c. 105]. Вже 14 жовтня делегація УДХП на
чолі з М. Міхновським, С. Шеметом і Д. Донцовим мала
аудієнцію в німецького генерального консула в Києві
Е. фон Тіля, якому виклала меморандум із своїм баченням
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врегулювання політичної ситуації: «Самостійна Україна
на чолі з гетьманом Скоропадським, швидке скликання
передпарламенту, припинення великоросійської агітації, усунення з України груп російської орієнтації,
прискорення
організації
національно–української
добровольчої армії» [30, c. 141]. У своїй телеграмі до
Міністерства закордонних справ Німеччини про цю
зустріч Е. Тіль додає, що делегати запевняли його, що у
разі виконання цих умов, уся українська нація стоятиме
за своїх високих союзників (тобто – німців), а також
подасть свій голос за залишення їхніх військ в Україні.
У меморандумі ані слова не йшлося про питання землі,
проте усно було зауважено, що хлібороби–демократи
(на відміну від Союзу земельних власників) вважають
за неминуче здійснення нагальної і докорінної аграрної
реформи.
Цікаво, що після делегації УДХП Е. фон Тіля
відвідала делегація УНС на чолі з В. Винниченком.
Її програма реорганізації уряду (з кандидатурою на
прем’єра І. Шрага) в усіх основних пунктах співпадала
із пунктами меморандуму хліборобів–демократів.
Того ж вечора у розмові з Е. Тілем П. Скоропадський
дав згоду на реформування кабінету міністрів із двома
застереженнями: замість І. Шрага на прем’єра вмовити
Д. Багалія й недоторканність на посаді міністра внутрішніх
справ І. Кістяковського [30, c. 141–142]. Зрештою німці
узгодилися шукати компроміси щодо нового уряду між
гетьманом та Українським національним союзом.
Хлібороби–демократи ж винесли з тієї розмови з
Е. Тілем, що негайної земельної реформи не буде, а
відбуватиметься вона поступово (в т.ч. через оподаткування латифундій) та, що кардинальної зміни складу
уряду не буде (за винятком кількох тек для українських
національних партій). Тож, як занотував наступного
дня Д. Донцов, для них стало «ясно, що як лишиться
[прем’єром] Лизогуб, то не буде України. Бо видко, в
який бік «самоозначиться» Лизогуб з товаришами по
виводі німецького війська з України. <…> Отже схема
ясна: кабінет Лизогуба тепер спирається на німцях;
коли вони підуть геть – він зіпреться на російських
добровольцях. Україна незалежна – ні одним, ні другим
не потрібна. <…> Перед нами лишається тепер одна
дорога – опозиція» [24, c. 105–106].
Увечері того ж дня (14 жовтня) делегація УДХП мала
також і зустріч з П. Скоропадським. Д. Донцов одразу
ж зауважив: «Гетьман – втілена ґречність! Боюся, що не
здає собі справи з ваги години» [24, c. 107]. Попри підозру
делегатів, що П. Скоропадському «нашепотіли» що
Антанта проти незалежної України і він підпав під вплив
«малоросів» (О. Палтова), гетьман все ж запропонував
хліборобам–демократам подати йому свій проект
реорґанізованого уряду. 16 жовтня список кандидатів до
нового уряду від УДХП через І. Полтавця–Остряницю
було передано на розгляд гетьмана, а ввечері наступного
дня хлібороби–демократи взяли участь в ініційованій
графом Тишкевичем нараді українських правих діячів
(Тишкевич, Міхновський, Шемет, Ющишин, Донцов,
Окуневський, Горват, Барановський), де обговорили
поточні події в контексті неминучої поразки Німеччини
у війні й становища за цих умов гетьманського режиму
та Української Держави [24, c. 107–108].
18 жовтня делегація УДХП вкотре мала аудієнцію
у гетьмана, під час якої делегати знов звернули увагу
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П. Скоропадського на гарячкову організацію у Києві
російських монархічних груп й, відповідно, на загрозу
державного перевороту, а також на небезпеку з боку
Антанти через її «єдинонєдєлімовську» позицію,
застерігаючи гетьмана, «що не врятує він режиму, ані
держави, коли не зіпреться – замість на русофільських,
на прихильних режимові українських групах» [24, c.
109]. Розмова з боку делегації хліборобів–демократів хоч
і велася чемно, та вже «в тоні останньої перестороги».
Делегація, принагідно, домоглася від П. Скоропадського
особистого дозволу на проведення свого другого
партійного з’їзду, зібрання якого прагнув заборонити
міністр внутрішніх справ І. Кістяковський.
Щодо з’їзду, то хлібороби–демократи відмовили
на пропозицію (через Коваленка) взяти участь у з’їзді
Союзу земельних власників, проте запропонували йому
перетягнути своїх колег до входження в УДХП, а коли
не вдасться – здійснити сецесію та об’єднатися з УДХП.
Крім того, попри отримання хліборобами–демократами
дозволу від гетьмана на проведення свого партійного
з’їзду, таку ж згоду на скасування заборони слід було
домогтися ще й від німців, чого й досяг С. Шемет
25 жовтня під час особистої зустрічі з радником
посольства Німеччини в Україні, німецьким тимчасовим
повіреним у справах в Києві Й. фон Берхемом.
Тим часом становище в Українській Державі та
навколо неї карколомно мінялося. 19 жовтня з’явилася
записка дев’яти міністрів про необхідність зміни
зовнішньополітичного курсу, а вже 24 жовтня було
реорганізовано уряд Ф. Лизогуба, до складу якого
увійшло п’ять поміркованих опозиціонерів, членів
партії соціалістів–федералістів (УПСФ) – О. Лотоцький,
П. Стебницький, В. Леонтович, М. Славинський та
А. Вязловим, а також безпартійні В. Рейнбот С. Мерінг
і С. Петров. 26 жовтня оновлений Кабінет Ф. Лизогуба
зібрався на своє перше засідання. Хлібороби–демократи,
попри всі зусилля, портфелів в Раді міністрів Української
Держави так і не здобули.
На цьому тлі 26 жовтня 1918 р. розпочався II з’їзд
УДХП, на якому головували М. Міхновський, С. Шемет і
В. Совачов (небіж М. Міхновського). 27 жовтня Д. Донцов
виступив з рефератом на тему «Постулат державної
незалежності України», який, між іншим, говорив
про розгубленість, яка тоді запанувала в найближчім
оточенні гетьмана та яке вже тратило контроль над
подіями, а також обстоював ідею антиросійського
блоку від Балтики до України (з Угорщиною включно).
З’їзд схвально відгукнувся про попередній курс партії
та ухвалив його продовження. У своїй резолюції «Про
оборону держави» партія вітала гетьманський Універсал
про організацію козацтва і висловилася за те, аби на
українській території було припинено формування будь–
яких не національних військових частин.
Постанови з’їзду мали бути представлені новому
урядові, а саме про те, що УДХП виступає: за самостійну
Українську Державу з конституційним ладом, форми
державного устрою якої «визначить сам народ на
першому українському Соймі, що вийде з загального,
рівного, таємного і безпосереднього голосування»; проти
федерації з Росією; за створення «могутньої української
армії і флоту»; «за автокефалію і повну незалежність»
Української православної церкви; за примусовий
викуп поміщицьких земель, аби створити «численну,
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економічно сильну, дрібну та середню земельну
власність» [56, c. 73–74]. Зібрання також схвалило
рішення про встановлення контактів з Українським
національним союзом, але не входження до його складу
[24, c. 112].
Утім, уряд не зважив на ці постанови, а хлібороби–
демократи на початку листопада 1918 р. спробували
стати посередниками у перемовинах між УНС та
П. Скоропадським [44, c. 54], які однак не призвели до
плідних наслідків і 14 листопада соціалісти–федералісти
вийшли з уряду Ф. Лизогуба, який в підсумку розвалився.
Новий уряд було сформовано з русофільських діячів
на чолі з С. Гербелем й «увінчано» на догоду Антанті
гетьманською грамотою про федерацію з «білою»
Росією від 14 листопада 1918 р. За ніч до цього було
створено Директорію і радикальна соціалістично–
революційна опозиція взяла курс на підняття заздалегідь
підготованого збройного повстання проти Гетьманату й
відновлення Республіки [16].
УДХП не підтримала заколот Директорії, проте коли
антигетьманський переворот таки розпочався і повстанці
почали розбурхувати ще й соціальну революцію в країні,
що загрожувала не лише громадянською війною, а
й втратою державності, знов спробувала виступити
примирювачем сторін. 14 листопада хлібороби–
демократи запропонували зберегти Гетьманат на
основі сформування компромісного національно–
демократичного уряду. Вплинути на протиборні сторони
мало, за задумом партійного керівництва, командування
антантських військ в Одесі.
З цієї метою М. Міхновським було виготовлено
відповідний меморіал, у якому, зокрема, зазначалося:
«Ми, українські хлібороби–демократи, що у свій час
допомогли гетьману зайняти його пост, сподівалися, що
він вестиме українську державницьку політику. У цих
надіях ми завелися. Тепер нам відомо, що проти нього
готують повстання українські соціалісти. Наша партія
не є соціалістичною, навпаки: соціалізму ворожа. Але
ми заявляємо, що прилучимося до повстання, якщо
Антанта не вплине на гетьмана в напрямі зміни його
політики на українську і державницьку» [2, c. 610–611].
Ось цей, досить наївний меморандум, повезли від УДХП
до Одеси С. Шемет та Є. Любарський–Письменний
і, цілком очікувано, безрезультатно. Водночас у
Харків до полк. П. Болбочана та його запорожців
виїхав М. Міхновський, який мав намір переконати
командування Запорозького корпусу не підтримувати
заколотників. С. Шемет навіть стверджував, що
П. Болбочан намагався примирити ворогуючі сторони
[57, c. 26]. Чи не став цей епізод згодом фатальним у його
житті та причиною недовіри й смертної помсти з боку
головного отамана С. Петлюри?
Тим часом ті хлібороби–демократи, що перебували у
Києві, спробували залучити до справи замирення України
німців. Як повідомляло німецьке посольство штабу 7–ї
армії терміновим і таємним запитом від 9 грудня 1918 р.,
члени УДХП Жорж де Сеґюр і Гудзенко з’явилися до
посольства з метою обговорити політичне становище й
висловили думку, що якщо гетьман П. Скоропадський
таки зважиться сформувати національний український
Кабінет, то С. Петлюра та його прибічники погодяться
скласти зброю. Про доволі сумнівність таких думок їм
зауважили й німці, на що хлібороби виявили готовність,
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за посередництва командування німецьких військ у
Києві, відправитися у штаб повстанців для перемовин
[30, c. 145–146]. Усі ці пропозиції та спроби були,
звісно ж, вже приреченими на безвихідь. 14 грудня
1918 р. Українську Державу було повалено, а гетьман
П. Скоропадський зрікся влади.
Після повалення Гетьманату П. Скоропадський
виїхав до Німеччини, В. Липинський залишався у Відні,
Д. Донцов з В. Шеметом в останні дні Гетьманату певний
час переховувався у Києві то у помешканні Шеметів,
то в одного з професорів колегії Ґалаґана, так само на
нелегальному становищі був і М. Міхновський… Після
опанування Києва Директорією Д. Донцов мав кілька
таємних зустрічей з Є. Коновальцем (таємних, позаяк, за
згадкою В. Дорошенка, «його шиї домагалися ес–ери»
як гетьманського «прислужника», проте Є. Коновалець
став на захист хліборобів–демократів [42]).
20 грудня 1918 р. Д. Донцов та брати Шемети були
присутніми на нараді нової республіканської влади з
представниками національних партій і виголошення
«Декларації» Директорії УНР, що відбулася у колишньому
гетьманському палаці. Тоді ж під час полеміки з
цього приводу Д. Донцов в промові від імені УДХП
зазначив, що принципи, занотовані у «Декларації», не
сприймаються хліборобами–демократами й закінчив свій
виступ застережним звинуваченням: «Ви почали вашу
революцію під жовто–блакитним прапором українським,
ви провадите її тепер під червоним прапором соціалізму.
Ви скінчите її під чорним прапором анархії» [6, c. 4; 24,
c. 122]. У пресі ж сухо повідомлялося, що Декларація «в
принципі… була ухвалена представниками всіх партій,
опріче партії хліборобів–демократів» [5, c. 3].
Дещо отямившись від республіканського перевороту,
хлібороби–демократи зібралися 22 грудня у Києві на
нараду партійної генеральної управи. Було констатовано,
що у провінції шириться більшовизм, прояви якого вже
виявлялися навіть у столиці та її околицях, повсюдно
творяться революційні комітети, а влада урядових
комендантів УНР на місцях слабне. Тож генеральна управа
УДХП зажадала від Директорії: 1) необхідність найбільш
інтенсивної політики для порозуміння з Антантою;
2) негайне проведення широких аграрних і соціальних
реформ (при цьому самочинні виступи окремих груп
або організацій в цій справі належало б карати як
протидержавні злочини); 3) запровадження воєнно–
польових судів проти грабіжництва і більшовицької
агітації, 4) переформування «Інформаційного Бюра»;
5) видання ясної національної декларації політики
уряду; 6) підтримання порядку і дисципліни в армії й
недопущення у військах «совдепів» (Рад солдатських
депутатів); 7) задля проведення планомірної боротьби
з анархією, наділити головного отамана С. Петлюру
якнайширшими військовими повноваженнями [5; 6; 24,
c. 123]. Того ж дня, газета «Відродження» повідомила,
що «хлібороби–демократи вступили в [Український]
національний союз, обравши своїми представниками:
С. Шемета, В. Шемета, Івана Ющишина та доктора
Дмитра Донцова» [5, c. 3].
Поясненням і доповненням такій позиції партії,
вочевидь з огляду на фізичну відсутність М. Міхновського та В. Липинського, можна вважати публічне
інтерв’ю Д. Донцова, дане пресі того ж дня. У ньому
він назвав ситуацію в Україні надзвичайно заплутаною,
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а єдиним виходом з цього є «консолідація всіх
твердо–думаючих демократичних груп і невблагана
боротьба з большевизмом у всіх його формах». При
цьому Д. Донцов застерігав, що думати знищити таку
«хворобу» запровадженням «рідного» українського
більшовизму – божевільна утопія, що коштуватиме
голів, перш за все, самих тих експериментаторів, позаяк
у своїй агітації Коцюбинський і Лєнін все будуть поза
конкуренцією. Відтак уряд має позбутися дилетантів
й мусив би виступити з декларацією, у якій оголосити
наступний курс своєї політики: «Широка аграрна
реформа, але не соціялізація – з одної сторони. Терор
проти грабіжництва і самочинного розвязання земельної
проблеми – з другої. Ніяких «трудових конгресів», ні
совдепів в армії. Міцна дисципліна у війську. Ніяких
«національно персональних» автономій» [6, c. 4].
Як і слід було очікувати, ані Директорія, ані уряд
УНР не зважили на думку хліборобів–демократів. Тож
4 січня 1919 р. М. Міхновський, Д. Донцов, С. Шемет і
В. Шемет задумали план щодо встановлення в Україні
міцної національної влади диктаторської форми, яка
б припинила соціалізацію й мавпування більшовизму,
а натомість жорстоко протистояла б «совдепії». Проте
подібні плани не можливо було б втілити без залучення
авторитетних військовиків. Тож погляди хліборобів–
демократів спрямувалися на П. Болбочана (Запорозький
корпус), з яким ще під час початку протигетьманського
повстання було встановлено зв’язок, а також на
Є. Коновальця (Осадний корпус, Січові стрільці).
5 січня у план було посв’ячено Є. Коновальця.
Ось як оповідає у своєму щоденникові про цю зустріч
Д. Донцов: «О 10–ій рано у Коновальця. З ним говорив
годину. Розмова була для мене надзвичайно цікавою.
Порушили ми справу, для мене найцікавішу. Можливість
є і – дуже легко. План удався б напевно. Дальше треба
було відповісти на питання: як провінція, а спеціально
Полтавщина? Партії? Росіяни?1
<…> Пізно увечері продовження наради з Коновальцем у мешканні Р–х. Міхновський, Шемет, я
приймали Коновальця в кабінеті господині при чорній
каві. Отже, над партіями можна легко перейти до
порядку денного. Спірітус мовенс [рушійний дух]
скрайнього (лівого) напрямку [тобто В. Винниченко
– П. Г.–Н.] міг би піти геть сам. Натомість справа
з військом і з місцевою адміністрацією, здавалось,
найповажнішою і найменш певною. В усім, що ми
почули, бреніла якась тривога. Унтертон [підтекст] був:
нема з ким будувати державу. Коновальцеві вирвалося
характеристичне признання: «З соціалістами держави
не збудувати!» Дуже важке для нього питання – кілько
війська можна б вислати на Полтавщину? Всі ми
прийшли до одної думки: середина не є життєвою.
Прийде або – большевизм, або – тверда рука. Обіцяв
полковник обговорити все з найбільш міродатною
особою [С. Петлюрою – П. Г.–Н.] і подати йому до
відома наші плани. Думаю, що в суті річи аргументація
Коновальця була така: для військової диктатури
потрібно війська, а військо…» [24, c. 126]. Проте з комбінації встановлення диктатури твердої руки ніц не
1
Є. Коновалець побоювався активної опозиції соціалістичних партій в провінції, в разі переведення військового
перевороту – П. Г.–Н.
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вийшло. С. Петлюра з Є. Коновальцем вирішили піти
своїм, осібним шляхом.
13 січня Д. Донцов залишив Київ і вже 18–го прибув
до Відня аби зустрітися з В. Липинським. 22 січня
В. Липинський, який щойно повернувся до Відня із
зустрічі з Т. Масариком у Празі, врешті зустрівся з
Д. Донцовим, який розповів йому про невдалий план
злагодити у Києві диктаторський військовий переворот.
В. Липинський прихильно поставився до таких
думок, додаючи, що не боїться більшовизму, позаяк
«сподівається після нього страшної і радикальної реакції.
Тільки боявся, чи ця реакція виллється в українські
форми, чи в інші?» [24, c. 130]. Зрештою Д. Донцов
з В. Липинським узгодилися з головними рисами
спільного плану: на зовні домагатися визнання України,
а у внутрішній політиці – або перевороту, або військової
диктатури. На далі ж, за сприятливого розвитку обставин,
передбачалося створення двох баз для боротьби з
більшовизмом: з Галичини та з Італії – в Одесі. Проте
досить скоро від таких намірів, як безперспективних,
довелося відмовитися. Певний час В. Липинський мав
намір виїхати до Парижу і там відродити УДХП, але
й ці думки швидко розвіялися. 16 лютого Д. Донцов
поїхав з Відня, В. Липинський залишився на українській
дипломатичній службі в Австрії. У Києві ж тим часом
їхні однопартійці хлібороби–демократи намагалися
взяли участь у скликаному Директорією Трудовому
конгресі, проте т.зв. група М. Міхновського – І. Луценка
так і не отримала на ньому представництва.
Тим часом хлібороби–демократи на спільній нараді
із Союзом хліборобів–власників, «щоб відбитися
від більшовиків і зробити лад у державі», вирішили
влити до війська П. Болбочана «три тисячі доброго,
добірного війська, а за якийсь час і сорок тисяч» [58].
З свого боку М. Міхновський, прагнучи ще й залучити
командувача Лівобережним фронтом Армії УНР
полк. П. Болбочана до плану встановлення національної
військової диктатури, вирушив до нього у Кременчук.
Як свідчив В. Андрієвський, П. Болбочан шкодував,
що «не був знайомий із хліборобами–демократами
бодай ще в Полтаві. Якби хлібороби–демократи і
такі люди, як Міхновський, тоді допомогли мені, то, я
певний, що багато дечого ще можна було врятувати!»
[3, c. 611]. Проте операції не судилося здійснитися:
за наказом Директорії отаман О. Волох заарештував
П. Болбочана, а М. Міхновський, що захворів на тиф,
був невдовзі заарештований більшовиками у лікарні.
Та якщо М. Міхновському вдалося потім вислизнути
з–під арешту й навіть згодом перебратися на Кубань2,
то на П. Болбочана очікував суд УНР і нагла смерть від
страти з таємного наказу головного отамана С. Петлюри.
Пам’ятаючи, що Є. Коновалець (як і С. Петлюра)
знав про плани хліборобів–демократів зорганізувати
державний військовий переворот, є цілком очевидним,
2
1924 р. М. Міхновський повернувся до Києва, де був
заарештований органами ДПУ. Відомо, що після кількох днів
допитів він опинився на волі, а вже наступного дня, 3 травня
1924 р., М. Міхновського було знайдено повішеним у садку
садиби В. Шемета, де він квартирував. У 1998 р. син В. Шемета
Ждан вперше засвідчив, що його батько знайшов у кишені
покійного записку з таким текстом: «Волію вмерти власною
смертю! І сюди круть, і туди верть, однаково в черепочку
смерть, як каже приказка. Перекажіть моє вітання тим, хто мене
пам’ятає. Ваш Микола».
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що смертельна пастка для П. Болбочана була ними
зрежисована заздалегідь й готувалася невідворотньо. За
першої ж влучної й безпечної для себе нагоди головний
отаман завдав потенційному суперникові перманентний
і фатальний для нього удар.
УХДП ж продовжувала політичну боротьбу. 18 травня 1919 р. хлібороби–демократи (спільно з УПСФ,
УПСС і СХВ) звернулися до Ради державних секретарів
ЗО УНР з проханням дозволити організувати на теренах
Галичини «Волонтерський легіон Соборної України»,
формування якого здійснювалося б під контролем
Галицької Армії (ГА). При цьому необхідною умовою для
втілення цього наміру було призначення командувачем
легіону П. Болбочана [19, арк. 6]. За два дні ці ж партії
вже запропонували урядові ЗО УНР скликати державну
нараду за участю політичних сих обох частин держави з
метою утворення нової спільної верховної влади, в т.ч.
й єдиного для усіх президента (зі спільним дорадчим
органом та з компетенцією провадити зовнішню політику
й військові справи до часу скликання всеукраїнського
парламенту). До часу ж реорганізації єдиної верховної
влади й призначення єдиного військового командування
України, усі українські війська мали б бути з’єднані під
керівництвом Команди ГА [19, арк. 7–7зв]. Фактично ж
– йшлося про пропозицію державного перевороту в УНР
та узурпацію влади. Вочевидь такі ініціативи вплинули
на західноукраїнську політичну верхівку, яка хоч і не
прийняла у прямій дії ті пропозиції, проте здійснила
власну превентивну реструктуризацію вищої державної
влади – 9 червня 1919 р. було встановлено посаду
диктатора ЗО УНР, на яку було обрано Є. Петрушевича.
Того ж дня з’явився наказ, в якому Болбочана (і
Гавришка) було звинувачено у самовільному захопленні
влади й розпочалося нове слідство, а наступного – його
заарештовано із звинуваченням у намаганні призначити
головою Директорії Є. Петрушевича. 12 червня над
П. Болбочаном відбувся військово–польовий суд, а вже
28 червня 1919 р. його було розстріляно на ст. Балин на
Поділлі (нині – Хмельницька обл.).
У цей же час влітку 1919 р. УДХП, разом з іншими
опозиційними партіями, сформувала у Кам’янці–
Подільському Український національно–державний
союз (УНДС), до складу якого увійшли консервативні
і праві політичні сили (соціалісти–федералісти,
хлібороби–демократи, соціалісти–самостійники, селянські соціалісти, народні республіканці). На початку
серпня УНДС подав С. Петлюрі програмну записку, в
якій піддав різкій критиці соціалістичну політику уряду
Б. Мартоса.
У Відні ж відомості про страту П. Болбочана
обурили В. Липинського, який остаточно вирішив
розірвати стосунки з державною владою УНР. 26 липня
1919 р. він звернувся до міністра закордонних справ
В. Темницького з проханням про відставку з посади
посла УНР в Австрії. У його заяві з цього приводу
наголошувалося, що «взятий послідніми часами курс
внутрішньої політики Директорії і Правительства
Української Народньої Республіки веде Державу до
загибелі», а відтак «репрезентувати таке Правительство,
котрого діяльність <...> стала державним і національним
злочином» він більше не може [62, c. 154].
Пізніше, 16 жовтня 1919 р., у листі до новопризначеного очільника МЗС УНР А. Лівицького В. Липинський
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 129

обумовить своє дотогочасне лояльне ставлення до
республіканської влади й співпрацю з урядом УНР тим,
що у ньому ще жевріла «тверда надія, що Уряд сей,
научений гірким досвідом нещасливої класової політики
послідних часів Центральної Ради, не повторить
старих своїх помилок, не повторить також помилок
тих українських правих та поміркованих кругів, котрі,
сотворивши Гетьманщину, не зуміли однак найти дороги
до порозуміння з лівими українськими колами, а тим
самим не зуміли піднятись до загально національної
ідеології і витворити того міжкласового національного
цементу, без котрого будова держави нашої абсолютно
неможлива» [62, c. 155].
Проте, саме пошуків такого компромісу та
національної єдності не шукала й не прагла знайти
Директорія та її уряд, що й спричинило масову еміграцію
різних політичних сил з України. В. Липинський вказує,
що новий республіканський режим практично вичавив у
вигнання як праві, так і ліві політичні сили: «не тільки
гетьманців, хліборобів–демократів, самостійників, але
і соціялістів «занадто правих» і соціалістів «занадто
лівих»» [62, c. 156]. Він наголошує на створені режимом
Директорії на чолі з С. Петлюрою атмосфери, «затруєній
ядом злоби, ненависті, взаємних підозрінь, інтриг,
безпідставних обвинувачень, постійного цькування»,
в якій неможливо працювати ні міністрам правих,
ані лівих кабінетів, через яку в еміграції вимушено
опинилися й провідники політичних партій та усі ті, «хто
не може працювати, не будучи певним, чи не прийдеться
згинути завтра не з рук ворога, не за Батьківщину, а від
безглуздого наклепу, якогось пройдисвіта авантюриста,
з каїновим п’ятном «зради», з ім’ям «ворога народу» на
собі» [62, c. 156–157]. То ж посол виразно розкритикував
не лише авторитаризм директоріальної влади, а й
фактично вказав, що останньою краплею кінця його
лояльності до УНР з огляду на потребу служити державі
стали обвинувачення та розстріл П. Болбочана.
Звільнившись з посольської посади, В. Липинський
пише 8 листопада 1919 р. статтю під назвою «Дорогі
друзі», що була листовним зверненням до своїх
однопартійців з УДХП. У ній він прагне не лише
відзвітуватися за час своєї дипломатичної служби, а
й дати відповідь на питання якою має бути подальша
партійна лінія хліборобів–демократів. В. Липинський
нагадує своїм однодумцям, що «без попередньої –
матеріяльним процессам в життю нації відповідаючої
і розвиток цих процессів усвідомлюючої, але іменно
духової, іменно інтелєктуальної, – напруженої праці,
ніяких великих, позитивних, будуючих діл в історії націй
не буває» [62, c. 394].
В. Липинський згадує, що за минулий час до
нього зверталися однодумці хлібороби–демократи з
пропозиціями скласти новий проект партійної програми,
позаяк прийнята в жовтні 1917 р. програма УДХП
вже застаріла. Саме тут у його статті й відображено
трансформацію розуміння В. Липинським своєї ролі й
призначення в еміграції, як і головних завдань діяльності
українських патріотів–державників у чужині. «Час тепер
для всяких партійних програм якраз не підходящий, –
пояснює він. – Цей затяжний політичний крізіс, який
Україні доводиться переживати, не має в собі ніяких
даних для програмової клясифікації політичного життя.
Політичні партії тоді тільки дають в своїх писаних
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програмах більше або меньше точні відповіді на біжучі
політичні питання, коли вони боряться за власть в
обставинах так званої парламентської боротьби. Ні
власти одної на цілій нашій території, ні тим меньше
умов для парламентарної боротьби за цю власть у нас
тепер немає» [62, c. 395]. Тож за тих умов, додавав
автор, вести організовану політичну ідею, деталізовану
програму, у вир величезних стихійних сил, що буяли
в Україні – немає сенсу й потреби. Натомість потрібні
точно і ясно означені – і на підставах більше сталих, чим
партійно–політична фразеологія, оперті – головні цілі,
засадничі ідейно–політичні напрями. В. Липинський
накреслює їх: за Українську Державу, чи проти
Української Держави, і як за Українську Державу – то за
яку, на яких фундаментах збудовану Державу.
Тож, фактично, цим В. Липинський і визначив
свою подальшу місію: створити «ідейну групіровку
наших політичних сил <…> не в формі партій, а в
формі політичних союзів чи бльоків, обєднуючих в собі
близькі по своїм матеріяльним інтересам, по потребам
своєї матеріяльної продукції, а через те сталі і міцні,
наші національні класи і групи» [62, c. 395]. Об’єктом
же цієї боротьби, зазначає він, буде довгий час не сама
влада, а головним чином її тривалість і сила – душа
і земля українська. Переможцем же стане той, хто
зрозуміє українську індивідуальність, хто з бажаннями
української нації і української землі свою державно–
творчу працю міцно зв’яже у переведенні своєї
політичної ідеї, на рівні з життям уґрунтує державну
ідеологію – якою саме повинна бути одна суверенна
Українська Держава. Тому В. Липинський, зрештою, й
ставить заголовок: Гетьманство чи Республіка.
Однією з головних причин поразки Української
революції та національного державотворення В. Липинський вважав відсутність концептуального бачення
моделі Української Держави у рушійних, провідних
політичних сил, а також «брак єдности між нашими
провідниками». З огляду на це він застерігає український
політикум: «І всякий повинен знати, що така сварка
і брак єдности погубить нас знов, як настане наше
слідуюче політичне Різдво» [35, c. 415–416].
В. Липинський не вірив, що українська демократія
може сконсолідувати націю і побудувати незалежну
державу. Він гостро критикував республіканських
провідників УНР, їхнє аморфне бачення форми і моделі
української державності, а також уявлення про те, що
народ є здатним демократичними методами сприяти
розбудові України1. «Народ ніколи не буває кращий і
1
Тим часом, в Україні в останніх днях грудня 1919 р.
у Кам’янці–Подільському УДХП взяла участь у кількох
міжпартійних нарадах, які були пов’язані з новою ситуацією
в краї й спрямовані на опозицію до політики С. Петлюри. Як
наслідок таких консультацій у першій половині січня 1920 р.
було утворено Кам’янецьку Національну Раду, що згодом була
переіменована в Українську Національну Раду (Кам’янецька
УНРада). До складу її увійшли: соціалісти–революціонери,
соціалісти–федералісти, соціалісти–самостійники, хлібороби–
демократи, демократи–трудовики, народні республіканці
(наддніпрянські політичні сили), а також західноукраїнські
УНТП і УСДП. Її голова есеф М. Корчинський вбачав у цій
УНРаді майбутній парламент України [28, c. 175]. 15 березня
1920 р. за участю її представників, а також представників
УПСС, УДХП, УНРП та галицької УНТП у Відні відбулися
організаційні збори еміграційного УНДС, а наступного дня було
сформовано комітет УНДС на чолі з М. Кревецьким. Вважаючи
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розумніший од своїх провідників і він не в силі вирішити
того, чого вони самі вирішити не можуть», – резюмував
він з цього приводу [49, арк. 43]. В. Липинський,
аналізуючи також і період існування Української
державності у 1918 р., встановлює дві головні ознаки
слабкості становлення нації, а саме: виборність і
залежність від чужих держав. Тож він доходить до думки,
що оптимальною моделлю державного устрою в Україні
мала б стати спадкова монархія, яка уособлюється у
формі дідичного Гетьманату. Такий концепт, передусім,
полягає у сфері національного політичного проводу та
його консолідації. При цьому, на думку В. Липинського,
провідником в життя цієї ідеологеми може бути здатною
лише міцна політична організація орденського типу.
Наставав новий, достеменно інший, період в історії
Європи загалом та України зокрема. Розпочався й
новий етап в житті В. Липинського. Саме в цей час,
навесні 1920 р він, разом з окремими провідними
діячами хліборобів–демократів та кількома своїми
прихильниками, створить у Відні нову організацію –
Український союз хліборобів–державників (УСХД).
В. Липинський не лише започаткує інший тип
політичного бачення державотворчих процесів та
усвідомлення їхньої взаємообумовленої тріади – особа /
суспільство / нація, а й стане локомотивом для фізичного
постання в еміграції інакшої течії в українському
політичному практикумі – монархічного Гетьманського
руху. Він оновить свою концепцію поступального
консерватизму і створить новітню теорію українського
націонал–консерватизму, що органічно поєднає у собі
історіософські й філософські, ідеологічні й політологічні,
моральні й світоглядні аспекти, проте головним
стрижнем інтелектуальної спадщини В. Липинського
залишатиметься питання неспинного творення сучасної
української нації та здобуття й зміцнення соборної
Української Держави.
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V. Lypynsky and UDKhP in the theory and practice of Ukrainian
State formation and political national conservatism (1900–1920)
The role of V. Lypynsky in the formation of the theoretical foundations of
modern Ukrainian national conservatism, in the development of self–standing
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ideology in the Ukrainian politicum of the early Twentieth century is researched. The
activity of the Ukrainian Democratic–Peasant Party during the Central Council,
the Hetmanate and the Directorate, its program principles, as well as the role in
the political processes of that time by V. Lypynsky, M. Mikhnovsky, D. Dontsov,
S. Shemet, was analyzed.
Keywords: Lypynsky, UDKhP, Mikhnovsky, national conservatism, Dontsov,
Ukrainian State, Hetmanate, Skoropadsky.
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Трансформації лівих політичних партій в Україні
на початку ХХІ ст.: матеріалістичний аналіз
На початку ХХІ століття українська економіка вийшла з «вільного
падіння» 90–х рр., В той же час політичне життя стрясали скандальні дії
влади і масові протести, організовані опозицією. Безліч західних і вітчизняних
дослідників аналізували соціально–економічну та суспільно–політичну
траєкторію розвитку сучасної України; особливо вдалі концептуальні
схеми і методологічні інструменти були запропоновані неомарксистами
та інституціоналістами. Трендом політичного життя України 2000–
х рр. стало різке скорочення електоральної популярності та, відповідно,
представленості в органах влади лівих політичних сил, що лише частково
можна пояснити через економічні фактори. Для розуміння переформатування
українського політикуму в новому столітті необхідно залучити в наш аналіз
поняття «агентність» та «клас». Ті соціальні групи, які виникли в результаті
ринкових перетворень, увійшли в українську політику в кінці 1990 – початку
2000–х рр. і поступово відсунули «старих лівих» на другорядні позиції, а
згодом і зовсім витіснили їх. Український кейс підтверджує теоретичні
припущення про зростання ролі структурних та надструктурних факторів
в житті (пост)індустріальних суспільств.
Ключові слова:культурний матеріалізм, політика України, економіка,
ліві, КПУ, СПУ, вибори, протести, націоналізм, клас, агентність, велика
буржуазія, приватизація.

Вивчення української сучасності, що постає
на перетині політології, історії, соціології та
політекономії, є сповненим складнощів методологічного
та соціокультурного характеру, але потенційно
надзвичайно продуктивним напрямом наукових
студій. Тільки з’ясувавши, що на цьому історичному
етапі міститься в соціальній реальності під ярликами
«демократії», «парламентаризму», «євроінтеграції»,
«вільного ринку», можна виявити переваги й недоліки
нинішнього стану речей та виробити дієву «дорожню
карту» шляху до справжнього народовладдя, прозорості
та підзвітності політикуму, підвищення міжнародного
авторитету нашої держави, модернізації народного
господарства. Перераховані цінності поділяє абсолютна
більшість громадян України, отже, їхнє фактичне
здійснення сприятиме збереженню цілісності України
та реінтеграції тимчасово непідконтрольних територій.
Ми переконані в тому, що сама по собі наукова рефлексія
неспроможна змінити соціум, адже матеріальний
базис зумовлює дискурс, та без наукового аналізу
політична діяльність ніколи не досягає задовільного
рівня прогресивності й суспільної корисності. Водночас
без наукового аналізу неможлива корекція політичної
діяльності у бік прогресивності й суспільної корисності.
Коли на зламі століть Україну потрясали політичні
скандали, на Заході ширилося усвідомлення того,
наскільки пострадянський простір не відповідає
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канонам начебто прищеплюваних там протягом
1990–х рр. «демократії» та «ринку». Це сприяло
занепаду популярності транзитологічних теорій, які
в попередньому десятилітті панували в науковому
поясненні суспільної еволюції на руїнах СРСР, та у низці
нових, більш адекватних, нюансованих і критичних. Тут
варто виділити концептуальні підходи С. Левицького
та Л. Вея [1], К. Ціммер [2], Д. Лейна [3], Г. ван Зона
[4], А. Свейна [5], Л. Шеллі [6], Л. Кінга [7, c. 307–
327], Б. Грешковіца [8], М. Міянта та Я. Драгокупіла
[9], Й. Бьорьоца [10], C. Кларка [11], М. Апчерча [12],
Р. Дзарасова [13], а також праці українських дослідників
Ю. Юрченко [14], О. Ляха [5, с. 78–96], В. Міхненка
[7, с. 351–378], З. Поповича [15] та Д. Горбача [16].
Теоретичні підходи, за допомогою яких соціальна
наука аналізувала українську дійсність на початку
ХХІ ст., належали до таких напрямків, як неокласична
соціологія, інституціоналізм, світ–системний аналіз та
неомарксизм.
Як зауважив політолог Ю. Дергунов, теорії наступного покоління можуть постати на ґрунті кращих
досягнень немарксистських і марксистських теорій
залежності [17, с. 51]. В умовах розмаїття емпіричних
даних
та
концептуальних
підходів
майбутнє
належить теоретичному синтезу, який спиратиметься
на чіткі загальнонаукові методологічні засади. В
останньому відношенні видається привабливим
культурний матеріалізм, широко знаний на Заході, але
практично не відомий в Україні [18]. Релевантність
його концептуально–методологічного апарату для
опису сучасного суспільства, що переживає значні
трансформації, ми спробуємо перевірити на кейсі
розвитку лівих політичних партій в Україні на початку
ХХ ст. Ми розглядатимемо т. зв. «старих лівих», що
представлені в українському парламенті – Комуністичну
партію України, Соціалістичну партію України,
Селянську партію України, Прогресивну соціалістичну
партію України. Соціал–демократична партія України
(об’єднана) активно використовувала ліву риторику та
символіку, але беззаперечний олігархічний характер
походження цієї партії не дозволяє зарахувати її навіть
до найпоміркованішого флангу лівиці [19]. Організації
«нових лівих», попри кращий теоретичний рівень та
окремі практичні успіхи (акція «Збережи старий Київ»,
Всеукраїнської акції протесту проти комерціалізації
освіти початку 2010–х років тощо), не змогли
перерости рівень мікрогруп та зайнятися політикою
загальнонаціонального масштабу [20, с. 191–193].
Спад виробництва тривав в Україні до 1999 р.
включно, тоді як обвальне падіння реальних зарплат
відбулося протягом 1990–1993 рр. – зменшення на
вражаючі 92% [16, с. 178]. Починаючи з 1994 р. середня
реальна зарплата поступово зростала, що, втім, на фоні
попереднього «шоку без терапії» було маловідчутним. У
2000 р. вперше за роки незалежності було зафіксовано
зростання національного ВВП. Цей тренд тривав
декілька років, при чому у 2004 р. темп зростання ВВП
України (12,1%) був вищий, ніж у КНР, США, ФРН,
та максимальним серед постсоціалістичних держав.
Швидкість і глибину відновлення української економіки
не варто перебільшувати: політична криза кінця 2004 р.
призвела до зниження приросту ВВП до 2,7% у 2005 р.;
у 2006–2008 рр. темпи зростання дещо випереджали
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середньосвітові, але станом на 2008 р. обсяг вітчизняної
економіки досяг тільки 81,29% від рівня 1991 року (в
постійних цінах у USD 2010 р.) [21].
Таблиця 1
ВВП України у 1992–2012 рр.
Роки

Середнє річне зростання, %

1992–1993

–11,95

1994–1997

–12,2

1998–1999

–1,05

2000–2001

+7,55

2002–2004

+9,67

2005–2006

+5,10

2007–2008

+5,19

2009–2010

–5,61

2011–2012

+2,86

Таблиця 2
Темпи зростання світового ВВП
Роки

Середнє річне зростання, %

2000–2001

+3,20

2002–2004

+3,27

2005–2006

+4,16

2007–2008

+3,07

2009–2010

+1,25

2011–2012

+2,85

Зростання національної економіки спричинило
поєднання кількох факторів:
1) завершення структурної перебудови 1990–х рр.
– формування класів, створення нових державних та
господарських інституцій, накопичення первісного
капіталу, встановлення нових економічних зв’язків
усередині та за межами країни;
2) сприятлива кон’юнктура на світовому ринку
металів, хімікатів, зерна, олії та інших груп експортних
товарів [16, с. 179];
3) сприятлива кон’юнктура на ринку грошей
(наявність відносно стабільної національної валюти у
поєднанні з її девальвацією після російського дефолту
1998 р.) тамонетаристська політика уряду [5, c. 82];
4) політика центральної влади, спрямована на
піднесення купівельної спроможності населення;
5) переорієнтація вітчизняної великої буржуазії на
промислове виробництво [5, c. 9].
У 1999 р. «старі ліві» досягли піку електоральних
успіхів, коли кандидати–лідери 3 лівих партій
сукупно випередили чинного голову державив 1 турі
президентських виборів. Починаючи з парламентських
виборів 2002 р. «старі ліві» отримували з кожним разом
менше голосів та скорочували свою присутність у
Верховній Раді [22]. При цьому скорочення «політичної
ваги» лівих у 2000–х рр. відбувалося швидшими темпами,
ніж її зростання в 1990–х рр. Економічна стабілізація
та поступове збільшення доходів домогосподарств,
безумовно, відвернула у лівої опозиції частину їхнього
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Таблиця 3

2006

2007

2012
(списки)

2012
(округи)

3,7%

2002
(округи)

СПУ

2002
(списки)

37, 3%

1999
(2 тур)

24,3%

1999
(І тур)

1998
(списки)

КПУ

1998
(округи)

1994

Представленість лівих партій у ВРУ (частка депутатських мандатів)

16,8%

22,2%

37,8%

26,2%

2,7%

4,7%

6%

14,2%

–

11,3%

–

8,9%

0,9%

7,3%

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3,6%

11%

6%

14,2%

11%

6%

СелПУ

4,7%

12,9%

2,3%

–

ПСПУ

–

6,2%

0,9%

11%

–

–

Всі ліві

32,6%

56,4%

20,0%

44,5%

37,8%

35,1%

Загалом

32,6%

44,5%

37,8%

38,4%

електорату, який своїм голосуванням тепер немовби
схвалював соціально–економічну політику виконавчої
влади. Урядовці намагалися конвертувати економічне
зростання, що відбулося в їхню каденцію, в політичний
капітал для себе та своїх партій. У політичній
агітації та масовому сприйнятті політичного життя
сформувавсяшаблон на кшталт «Ющенко/Тимошенко/
Янукович тощо підвищував зарплати/пенсії/соціальні
виплати». Проте зростання ВВП і реальних доходів
населення не є достатньою умовою для зменшення
електоральної підтримки політичної опозиції – ані
теоретично, ані конкретно–історично. Україна мала
найвищі за роки незалежності темпи зростання ВВП
саме за 2–ї каденції Л. Кучми (листопад 1999 – січень
2005 рр.) [21], але на загальнонаціональних виборах
2002 та 2004 рр. кращі результати демонстрували не
провладні кандидати/політичні сили, а опозиційні
[22] – тільки–но не від лівої, а від праволіберальної (з
елементами соціал–популізму), націонал–демократичної
опозиції. Можна говорити про те, що у 2000–х рр.
виборець частіше віддавав перевагу капіталістичному
курсу розвитку країни, ніж виборець 1990–х рр. – це
було проекцією стабілізації та поступового відновлення
інфраструктурних показників у сферу політичного
життя. Середньостатистичний виборець з кожним
роком отримував дещо вищий дохід, що з більшою
вірогідністю, ніж у роки зменшення реальних доходів,
затримок зарплати, нестабільності національної валюти,
схиляло його до схвалення ринкових відносин. Реальна
середня зарплата повернулася до рівня 1991 р. у 2003 р.,
а останнього «достагфляційного» 1990 р. – у 2008 р.,
який стане останнім роком економічного буму [16,
с. 178]. Іншими словами, зростання 2000–х рр. лише
наближало пересічного громадянина до рівня життя
пізнього СРСР і тільки насамкінець «наздогнало» його.
Однак на рівні прагматичного розуміння політичного
процесу виборцем продовження такого зростання в
рамках сформованого після 1991 р. ладу виглядало
набагато більш реалістичним, ніж повернення назад до
радянського ладу (КПУ, ПСПУ) чи перехід України на
туманний «третій шлях» (СПУ). Але в рамках ринкової
економіки та парламентської демократії виборець волів
бачити при владі когось іншого, ніж вкрай корумповану
чинну «еліту».
З таб.3 можна побачити, що спад електоральної
підтримки «старих лівих» розпочався не в 2002 р.,
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19,3%

0%

7,1%

коли це вже однозначно можна пояснювати впливом
інфраструктурних змін, тобто економічного зростання,
а раніше – через 2 тижні після їхнього найвищого
успіху, досягнутого в 1 турі президентських виборів 31
жовтня 1999 р., а саме в 2 турі тих виборів. Матеріальне
стимулювання електорату мало місце у вигляді виплат
заборгованостей по зарплатам, які в 1999 р. сягнули
апогею, і підвищення пенсій перед виборами, але це
радше могло вплинути на результати 1 туру [23, c. 162].
Звісно, двораундові вибори голови держави мають
свої особливості: у 2 турі голосують не тільки (і не
стільки) «за», як «проти», іншими словами – обирають
«менше з двох зол». Голос, відданий 14 листопада
1999 р. за Л. Кучму, зовсім не обов’язково мав у своєму
підґрунті схвалення політики чинного президента або
ринкових перетворень, а міг випливати з недовірита/
або неприязні до ретроградної, русофільської програми
та неосталіністської риторики іншого кандидата –
лідера КПУ П. Симоненка. Перемога Л. Кучми у
2 турі має низку пояснень, які можна віднайти як у
площині структури, так і надструктури, але ми хочемо
насамперед звернути увагу на те, що один з найбільших
приростів голосів між турами чинному президентові
дала Донецька обл. – традиційно електоральний форпост
КПУ [22]. У 1 турі (явка – 66%) Л. Кучма отримав тут
778 104 голосів (32%), програвши П. Симоненкові
(39,4%), тоді як у 2 турі (явка – 78,9%) – 1 557 340
голосів (52,5%), випередивши конкурента (41,23%).
У сусідній Луганській обл. П. Симоненко переміг
Л. Кучму в обох турах (47,2% / 28,6%; 53,9% / 40,7%)
[24, с. 303, 310]. Така істотна різниця в електоральній
поведінці надзвичайно схожих як за своїми соціально–
економічними і етнонаціональними характеристиками,
так і за результатами голосувань минулих років регіонів
може бути пояснена, якщо залучити ще один структурний
чинник – клас, узятий в його агентному прояві. Велика
буржуазія, одним з головних осередків формування
якої в Україні в 1990–х рр. стала Донецька обл. (разом
із Дніпропетровською та Києвом), активно допомагала
чинному президенту переобратися, щоб втримати
свою класову владу та її основу – власність на засоби
виробництва й доступ до корупційної ренти. Донецька
фракція великої буржуазії активно застосувала всі
можливі засоби для перемоги тут у 2 турі Л. Кучми
[14, с. 112] – це і т. зв. «адмінресурс» (тобто активний
вплив «згори–вниз» у вигляді неформальної агітації,
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тиску, підкупу через неопатримоніальні мережі,
базисом яких були великі промислові підприємства),
і прямі фальсифікації, зафіксовані ОБСЄ [5, с. 74; 25].
На сусідню Луганську обл. впливи донецької великої
буржуазії розповсюджувалися менше – це і зумовило
разючу різницю в результатах голосування. Аналогічно
«парадоксальні» результати 2 туру були зафіксовані в
Сумській обл., де посаду голови ОДА займав колишній
губернатор Донеччини В. Щербань [5, с. 74; 25].
Вище ми говорили про завершення структурної
перебудови 1990–х рр., під цим маючи на увазі остаточне
ствердження класового поділу українського суспільства
та капіталістичного способу виробництва. Але всередині
трансформованого соціуму тривала інтенсивна боротьба
за інфраструктурні блага, структурні переваги та
надструктурну гегемонію – як всередині окремих класів,
так і між класами. На зламі століть в Україні відбувалося
утвердження класової влади великої буржуазії, вже
здобутої в економіці протягом 1990–х рр., у сфері
політичного життя, що в свою чергу мало відкрити для
неї можливість подальшого накопиченням капіталу та
ще більшого закорінення на «політичному Олімпі». При
цьому рамки демократії західного зразка зберігалися;
значною мірою це пояснюється фінансовою залежністю
від Західної Європи, США та міжнародних інституцій [1,
c. 62], а також зміною структури українського експорту
[26], хоча, звісно, вплив мали й власні шукання нових
політичних, економічних та ідейних форм, розпочаті
ще за доби «розвиненого соціалізму» [27, c. 167], однак
глибину й широту лібералізації та демократизації
привілейованих класів не варто перебільшувати –
соціологічні дослідження радшесвідчать про протилежне
[28, c. 183–223].
Отже, в рамках позірного народовладдя над діями
політичних акторів (виборців і політиків) встановлювала
вплив і контроль велика буржуазія. Після успішного
«донецького експерименту» з видозмінення в потрібний
бік електоральної поведінки в 1999 р. наступним кроком
стало підпорядкування ВРУ переобраному президентові
– т.зв. «оксамитова революція» 20–21 січня 2000 р., коли
О. Ткаченка (СелПУ)та А. Мартинюка (КПУ) було усунуто
від керівництва парламентом [19]. Вже в квітні 2000 р.
за ініціативою Л. Кучми було проведено всеукраїнський
референдум, що мав перевести персоніфіковані зміни
у балансі президентсько–парламентської республіки
в інституційну площину. Завдяки контролю над ЗМІ,
амбівалентності формулювань та низькому рівні масової
політичної культури Л. Кучма без труднощів отримав
схвалення виборців. Програш у парламентському та
легальному полях, що відбувся на фоні застосування
виконавчою владою у політичній боротьбі брутальних
і нелегальних інструментів, підштовхує ліву опозицію
в 2001–2002 рр. досягти порозуміння з ліберальною
опозицією (Блок Юлії Тимошенко, згодом – і «Наша
Україна») і перейти до рішучіших контрдій, зокрема
організації вуличних протестів («Україна без Кучми»,
«Повстань, Україно!»). Президент та союзна йому
велика буржуазія роблять ставку на перемогу на
парламентських виборах пропрезидентської політсили
– блоку «За єдину Україну!». Донецька фракція
великої буржуазії знову забезпечує рекордні результати
в Донецькій та Сумській обл. [5, с. 75]. Але попри
економічне зростання, яке уряд записував на свій
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рахунок, і тотальне домінування провладного дискурсу
в ЗМІ [29, c. 17–42] опозиційні партії та блоки (ліві –
КПУ, СПУ, праволіберали – Наша Україна, БЮТ) взяли
76% депутатських місць за результатами голосування в
багатомандатному виборчому окрузі [22]. Утім, завдяки
мажоритарщикам у Верховній Раді України ІVскликання
було сформовано пропрезидентську більшість.
Хоч і неповна, але перемога на парламентських
виборах 2002 р. дозволила правлячим колам зробити
такий крок – протягом 2003–2004 рр. відбулася приватизація підприємств великої промисловості, передусім
в експортоорієнтованих металургійній та хімічній
галузях, прибутковість яких в умовах тогочасної
зовнішньоринкової кон’юнктури різко зросла [14,
c. 115–116]. Від участі в приватизаційному процесі
явним чином було усунуто західний капітал, що у купі
з різноплановими проявами авторитарних тенденцій
режиму та «кольчужним скандалом» вкрай посилило
невдоволення США та ЄС правлячими колами України
та підвищило рівень підтримки, який вони надавали
праволіберальній опозиції [30, c. 114].
Консолідація пострадянської неономенклатури та
великої буржуазії, які тяжіли до злиття в єдину соціальну
страту, олігархію (красномовно вказує на це той факт,
що одним з найбагатших людей України та беніфіціаром
приватизації великої промисловості був В. Пінчук
– зять Л. Кучми), привела до спроби сформувати в
Україні «історичний блок» (у Грамшіанському сенсі
[14, с. 51]), тобто забезпечити схвалення чинного ладу
– насамперед з боку найчисельнішого класу, найманих
працівників. Такий компроміс досягається за допомогою
як матеріального, так і ідеологічного інструментарію,
застосовуваного у пропорціях, що варіюються залежно
від поточних умов. Хоч на початку 2000–х р. режим
Л. Кучми намагався виробити дієвий ідеологічний
національний консенсус (напр., активізація державної
політики пам’яті в 70–у річницю голоду 1932–1933 рр.),
але в умовах етнонаціональної гетерогенності населення
та економічного зростання значно простіше було
застосувати механізми перерозподілу суспільного
додаткового продукту. Непривілейовані класи відтепер
отримували дещо більшу кількість суспільних благ, що,
за задумом, мало забезпечити їхню політичну, соціальну
та економічну лояльність (з іншого боку, зарплати
найманих працівників не мали зростати надмірно, адже
саме їх низький рівень забезпечував конкурентоздатність
української промислової продукції на зовнішніх ринках
[12, c. 126]). Протягом 2000–2004 рр. зросла середня
реальна заробітна плата (з 34,3% до 58,1% від рівня
1991 р.), частка заробітної плати у ВВП (з 42,3% до
46,6%), витрати державного бюджету на освіту (з
4,2% до 5,3% ВВП) [31, c. 137]. Однак здійснення цієї
політики мало неочікувані наслідки, які не дозволили
досягти оформлення «історичного блоку» під квазі–
соціал–демократичними гаслами «держави загального
добробуту».
По–перше, підвищення соціальних стандартів для
широких мас населення вимагало значного збільшення
бюджетних витрат і відповідно кращого наповнення
бюджету в умовах перебування значної частини
української економіки «в тіні» (у 2004 р. – близько 28%
ВВП, за оцінками німецького економіста Ф. Шнайдера
[31]). Але велика буржуазія ще в умовах ослаблення
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державного апарату 1990–х років перетворила ухиляння
від сплати податків на одне з головних джерел
первісного накопичення капіталу та швидко вийшла
в цьому на транснаціональний рівень, навчившись
користуватися офшорними зонами; тепер, в умовах
власного політичного панування, велика буржуазія не
збиралася змінювати свої практики й позбавлятися
частини доданої вартості [14, c. 42, 93]. Із наближенням
президентських виборів 2004 р. податковий тягар було
перекладено на дрібних підприємців і самозайнятих (ці
соціальні страти складали близько 12,5% економічно
активного населення України) [32, c. 135]. Але це спричинило політичну мобілізацію середньої та дрібної
буржуазії, зростання в її середовищі антивладних
настроїв та підтримки опозиційних сил. Зрозуміло,
що бізнес переважно обирав орієнтацією не на ліву
опозицію, а на праволібералів.
По–друге, економічне зростання початку 2000–
х рр. мало в своєму підґрунті зростання цін та попиту
на вітчизняні метал і хімікати, тобто продукцію тих
галузей промисловості, виробничий цикл яких було
зосереджено переважно на південному сході України.
У цих регіонах України зростання реальних доходів
населення відбувалося значно швидшими темпами,
ніж в інших. Про це пише британський політолог
М. Бойцун: «Однією з найочевидніших нерівностей
була дедалі різкіша регіональна диференціація зарплат.
У жовтні 2004 року середня місячна зарплатня в
східних Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій
областях перевищувала 700 грн., тоді як у західних
Тернопільській, Рівненській і Хмельницькій областях
вона була ледь більше 400 грн. <…> залишало серед
населення сильне враження нерівного ставлення та
нерівного розподілу плодів економічного відновлення»
[32, с. 136]. Отже, експортно–сировинний характер
економічного відновлення спричинив посилення
регіональної поляризації та зростання націоналістичних
настроїв. Зазначимо, що зменшення соціальної напруги
в індустріальних регіонах України підточувало
соціальну базу КПУ – «перетікання» її електорату
під крило олігархічного табору («За єдину Україну»,
згодом – «Партія регіонів») стане характерною рисою
політичного життя 2000–х рр. [5, c. 39].
Політологиня Ю. Юрченко цілком справедливо
зауважує, що велика буржуазія (олігархат, «клани») не
є однорідною; цей молодий клас роздирає внутрішня
боротьба – конкуренція за засоби виробництва, доступ
до корупційної ренти та важелі політичного впливу [14,
c. 30]. За позірним компромісом початку 2000–х років
приховувався поділ на більш та менш впливові фракції
великої буржуазії, які змагалися між собою. Так, серед
«дніпропетровських» кращі позиції посідала «Interpipe
Group» В. Пінчука, а серед «донецьких» – «System
Capital Management» Р. Ахметова, тоді як «Приват»
І. Коломойського та «Індустріальний союз Донбасу»
С. Тарути – дещо гірші. Останні були частиною
кучмістської системи олігархату, але отримували
меншу частину того «пирога», який американський
географ Д. Гарві влучно назвав «накопиченням через
позбавлення» («accumulation by dispossession») –
зокрема, це можна побачити за результатами «великої
приватизації» 2003–2004 рр. Ці фракції великої буржуазії
відкрито не поривали з режимом Л. Кучми, але водночас
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підтримували зв’язки з праволіберальною опозицією, у
тому числі фінансували її політичну діяльність. Це мало
забезпечити олігархам «другого рангу» вихід на перші
позиції у випадку політичної перемоги опозиціонерів
[14, c. 112–118].
У протестній активності початку 2000–х рр. ліві
партії за визначенням мали би спиратися на різні
страти пролетаріату, але реальність продемонструвала,
що політична активність цієї частини українського
суспільства є доволі низькою. Занепад класичних форм
робітничого руху, профспілок та старих лівих партій є
довготривалою загальносвітовою тенденцією, коріння
якої можна відшукати в економічній кризі початку
1970–х рр. та «консервативному повороті» кінця того
ж десятиліття [33, c. 202–205]. У соцтаборі спалах
робітничої активності (в Україні його найяскравішим
прикладом був шахтарський рух кінця 1980–х – 1990–
х рр.) змінився атомізацією праці в умовах капіталізму [5,
c. 65–68]. Важко не погодитися з думкою американського
соціолога–аналітичного марксиста В. Чіббера, що в
силу низки структурних особливостей капіталістичної
економіки висока класова організованість і свідомість
найманих працівників є радше виключенням, ніж
правилом [34]. Додамо від себе: тим паче в умовах краху
радянського державно–соціалістичного проекту, в якому
пролетарі були позбавлені політичної суб’єктності.
Треба відзначити, ще одну структурну особливість,
притаманну Україні та іншим пострадянським країнам.
Йдеться про наявність двох паралельних профспілкових
«вертикалей»: офіційно–угодовських жовтих профспілок
(ФПУ) та «незалежних», «бойових» профспілок (КВПУ).
Ці два різновиди профспілок уособлюють дві можливих
за ринкових умов стратегії найманих робітників –
відповідно індивідуалістичну та колективістську.
Збереження за ФПУ величезної матеріальної бази
дозволяло їй ефективно виконувати роль «приводного
паса» правлячого режиму та утримувати робітничий
клас від самоорганізації та подальшої партикулярної
політизації [35, c. 614–618].
У таких умовах «старі ліві» втягнулися на початку
ХХІ ст. в політичну боротьбу, де також брали участь
олігархи, праволіберальні й націоналістичні політики.
На той момент ліві партії мали солідну політичну
вагу, але все ж таки відгравали вже другорядні ролі.
Зрештою під час «Помаранчевої революції» 2004 р.
вони опинилися «по різні боки барикад»: СПУ,
залишаючись вірною логіці боротьби проти кучмізму як
зрощення владної верхівки та провідних ФПГ, увійшла
до «помаранчевого» табору, тоді як КПУ полишила
коаліцію з праволібералами, прагнучи в умовах
поширення націоналістичних настроїв серед широких
мас населення України, зберегти популярність серед
власного електорату – іншими словами, щоб не втрачати
голоси на користь Партії регіонів, КПУ вступила в
альянс з Партією регіонів.
Прийнявши логіку цієї політичної боротьби,
ліві партії швидко опинилися в її «охвісті». Нова,
«помаранчева» влада приступила до масштабних
перетворень, включно з реприватизацією великої
промисловості та зняття перешкод для проникнення
в країну іноземного капіталу, але не спромоглася
«виробити послідовну стратегією та пала жертвою
боротьби фракцій капіталістичного класу» [14, c. 99]. Під
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час політичної кризи 2006 р. СПУ спробувала зберігати
самостійність, лавіруючи між «помаранчевими» і «біло–
блакитними» фракціями великої буржуазії, але в умовах
поляризації суспільства та поширення націоналістичних
настроїв це призвело до дискредитації партії, втрати нею
електоральної бази в Центральній Україні, неподолання
відсоткового порогу на виборах 2007 р. та подальшого
розколу соціалістів. Цей досвід, певно, спонукав КПУ
ще міцніше триматися своєї позиції «сателіта» Партії
регіонів, аби не вилетіти з великої політики. Фінансова
криза 2008 р., від якої Україна постраждала ледь не
найбільше в Європі, поновила економічну рецесію, що
навіть відобразилося в результатах парламентських
виборів 2012 р. (див. таб.4), але на той момент «старі
ліві» вже не були спроможні проводити самостійну
політику та опиратися неоліберальному курсу уряду.
Отже,
матеріалістичний
аналіз
суспільно–
політичного життя України початку ХХІ ст., звісно,
дозволяє краще зрозуміти логіку та механізми здійснення
політичних процесів. Зміни, що відбулися на зламі
століть в інфраструктурі (зокрема, обсяг та зміст ВВП
і зовнішньої торгівлі) передбачали певні перетворення
як у царині структури, так і надструктури. Але для
розуміння того, чому суспільні трансформації відбулися
саме цим шляхом, не обійтися без залучення поняття
соціальної агентності – тобто свідомої діяльності
соціальних груп (наприклад, фракцій великої буржуазії)
із здійснення впливу на суспільство в цілому. На нашу
думку, для вдосконалення пояснювальної парадигми
культурного матеріалізму варто залучити туди елементи
грамшіанства, які стосуються зазначеної проблематики.
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Transformations of Ukraine’s left parties at the beginning
of the 21st century: materialistic analysis
At the beginning of the 21st century, the Ukrainian economy emerged from the
«free fall» of the 1990s. At the same time, political life shook the scandalous actions
of the authorities and mass protests organized by the opposition. Many Western and
domestic researchers analyzed the socio–economic and socio–political trajectory
of the development of modern Ukraine; especially successful conceptual schemes
and methodological tools have been proposed by neo–Marxists and institutionalists.
The trend of political life of Ukraine in the 1920’s was a sharp decline in electoral
popularity and, consequently, representation in the power bodies of the left–wing
political forces, which can only partly be explained by economic factors. To
understand the reformatting of Ukrainian politics in the new century, we need to
include the concept of «agent» and «class» in our analysis. Those social groups that
arose as a result of market transformations entered Ukrainian politics in the late
1990s – early 2000s and gradually pushed the «old left» into secondary positions,
and eventually pushed them out. The Ukrainian case confirms the theoretical
assumptions about the growth of the role of structural and suprastructural factors
in the life (post) of industrial societies.
Keywords: cultural materialism, Ukraine’s politics, economy, left, CPU, SPU,
elections, protests, nationalism, class, agency, upper bourgeoisie, privatization.
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Податковий майдан – делегітимація
політичної влади

Делегітимність влади як результат її дії – це неприйняття її
суспільством як найбільш не відповідної вимогам та викликам суспільно–
політичної реальності.
Делегітимація випливає з переконання, що політична влада не адекватно
репрезентує суспільні інтереси та цінності в наявній суспільно–політичній
ситуації. Коли державні інститути сприймаються як засоби примушення
суспільства, а не як засоби його об’єднання [1]. А це, у свою чергу, передбачає
делегітимацію, збанкрутілої політичної влади.
Ключові слова: влада, громадянська непокора, держава, делегітимація,
коефіцієнт, криза, легітимність, податки.
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Після здобуття державної незалежності і визначенні курсу на побудову соціально–орієнтованої
ринкової економіки в Україні сформовано податкову
систему. Ухваленим у 1991 р. Законом «Про систему
оподаткування» було запроваджено 16 загальнодержавних податків і зборів. У 1992 р. декретами
Кабінету Міністрів визначено 17 місцевих податків і
зборів. Водночас запровадили систему оподаткування
прибутку підприємств, ставка якого коливалася від 30
до 80% залежно від виду діяльності (середньозважена
норма сягала 35–40%). У 1994 р. на цей податок
доводилося 29% бюджетних надходжень.
На початку 1992 р. Запроваджено податок на додану
вартість (ПДВ) за ставкою 28% замість податків, з обігу
та продажу. У 1994 р. питома вага ПДВ у структурі
доходів бюджету досягала 35%. У 1992 р. декретом
Кабінету Міністрів «Про прибутковий податок з
громадян» ввели оподаткування доходів громадян за
ставками (10, 20, 35 і 50%).
Загалом, у 1991–1994 роках прийняли 12 основних
законів України та декретів уряду з питань формування
нормативно–правової бази для податкової системи.
Після затвердження такого пакету законодавчих актів у
1991–1994 рр. в Україні сформувалася власна податкова
система, яка на той час відображала специфіку перехідної
економіки та ситуації в країні.
В міжнародній практиці застосовують коефіцієнт
оцінки еластичності податків. Він демонструє
тенденцію: на скільки відсотків змінюються податкові
надходження при зміні ВВП на 1%. Якщо цей коефіцієнт
дорівнює одиниці, то еластичність податків стабільна,
коли ж нижче – непостійна.
Розрахунки підтвердили: в 1991–1994 рр. еластичність податків в Україні була нестабільною і
неоптимальною – коефіцієнт тоді становив 0,45. Це
означає, що динаміка обсягів податкових надходжень
відставала від активності обсягів ВВП. Причин тут
декілька: тінізація економіки, неадекватність податкових
ставок, ухиляння від сплати податків, невідповідні
податкові пільги. Відповідно виникла гостра потреба в
ґрунтовному та комплексному реформуванні податкової
системи.
Трансформаційна криза перехідного періоду, яка
досягла найбільшої глибини в 1994 р. (спад ВВП – 22,9%),
зумовила й необхідність зміни податкової системи.
Головним чином, це було пов’язано з фінансовою
ситуацією в економіці. Так, якщо в 1990 р. збитковими
вважали 9% підприємств, у 1995 р. – 20, у 1997 р. – 50%,
то в 1999 р. їх уже налічувалося близько 60%. Доходи
населення були нестабільні і низькі.
Ринок (точніше – базар) став всенародним засобом
виживання. А його першим символом стала величезна
сумка, прикріплена до візка з коліщатками. У народі
це дотепне пристосування прозвали «кравчучка».
Найважчим періодом в історії незалежної України був
1993 рік. Крах української промисловості став причиною
гіперінфляції. Ціни росли кожен день. Інфляція досягла
рекордних позначок.
Як зазначає американський філософ, політолог
Х. Арендт, «громадянська непокора виникає тоді, коли
значна кількість громадян переконалися, що нормальні
канали змін більше не функціонують, і скарги не будуть
почуті, що, всупереч, уряд зберігає моделі дії, в яких
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законність і конституційність відкриті для серйозних
сумнівів» [2, р. 74].
Криза легітимності державної влади спричинена
нездатністю органів влади здійснювати свої функції.
Здійснення політичною владою недолугої економічної
політики спрямованої на збагачення олігархічних кланів.
Корупція в органах державної влади. Податкова політика
яка веде до неспроможності в подальшому розвивати
малий та середній бізнес. Неспроможністю уряду
адаптуватися до динамічної зміни умов суспільного
розвитку, розривом між конституційними нормами та
практикою їхнього втілення. Все це привело до проявів
ненасильницьких методів боротьби, масових страйків
шахтарів в червні 1993 року.
Перший масовий шахтарський страйк в історії
незалежної України почалася після чергового підвищення
цін на продукти харчування шахтарі з донецької шахти
ім. Засядька оголосили про початок страйку. До вечора
шахтарі зібралися на міській площі, до них приєдналися
представники інших шахт.
Урядова делегація відмовилася вести переговори про
політичні вимоги, після чого представники шахтарських
колективів вийшли з діалогу. Замість шахтарів чиновники
з Києва стали спілкуватися з директорами місцевих
вугільних підприємств. Цим скористався Юхим
Звягільський тодішній мер Донецька і директор шахти
ім. Засядька в червні місяці він був призначений на посаду
віце–прем’єр міністра. Гірникам пообіцяли підвищення
зарплати і тарифів на закупівлю вугілля. Також було
оголошено про проведення референдуму про довіру
президенту, після чого страйкова активність стала згасати.
Однак вже до осені прогресуюча інфляція звела нанівець
всі фінансові досягнення страйкуючих. Проте політичні
вимоги шахтарів (делегітимація діючого президента)
зробили свій вплив на рішення про проведення
дострокових президентських виборів, які відбулися влітку
1994 року. Президентом став Леонід Кучма.
У липні 1996 року на Донбасі почалася чергова
шахтарський страйк, яку підтримали гірники із Західної
України. Щоб привернути увагу до своїх соціальним
вимогам, гірники перекривали залізничну колію, а окремі
групи шахтарів вирушили до Києва. Однак тодішній
уряд досить жорстко розібрався з протестуючими. Ці
хвилювання на Донбасі були використані прем’єр–
міністром Павлом Лазаренком для відсторонення від
влади тодішнього глави Донецької області Володимира
Щербаня.
Всеукраїнський референдум за народною ініціативою відбувся 16 квітня 2000 р. Понад 80%
виборців, що взяли участь у голосуванні, висловилося
за двопалатний парламент; за скорочення числа
депутатів з 450 до 300; за ліквідацію права депутатської
недоторканності; за надання Президентові права
достроково припиняти повноваження Верховної Ради
України, у разі якщо остання протягом одного місяця
не сформує постійно діючу парламентську більшість
або в разі не затвердження нею протягом трьох місяців
підготовленого і поданого в установленому порядку
Кабінетом Міністрів проекту Державного бюджету
України. Виконання рішень референдуму поставило
на порядок денний питання про внесення суттєвих
змін до Конституції і виборчого закону. Проте процес
імплементації в силу різних причин гальмувався.
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Згідно Указу Президента України «Про заходи з
реформування податкової політики», Верховна Рада в
1997 році прийняла Закон «Про внесення змін до Закону
України «Про систему оподаткування», а також ухвалили
новий Закон «Про оподаткування прибутку підприємств»,
яким запровадили нову методологію обчислення податку за єдиною ставкою 30%. Законом «Про податок на
додану вартість», знизили основну ставку з 28 до 20% і
встановили пільгову (нульову) ставку.
Для стимулювання ділової активності окремих галузей
і депресивних територій в Україні запроваджувалися
податкові експерименти. Зокрема Указом Президента
України «Про фіксований сільськогосподарський
податок» (1998 р.) замість 10 зборів ввели єдиний податок
з площі сільськогосподарських угідь у відсотках до їх
грошової оцінки. А з підписанням Указу Президента
України «Про підтримку сільськогосподарських
товаровиробників» (1998 р.) суб’єкти господарювання
отримали
можливість
використовувати
кошти
нарахованого ПДВ на розвиток власної матеріальної бази.
З метою зниження податкового навантаження на фонд
оплати праці підприємств у 1998 р. Указом Президента
України «Про деякі зміни в оподаткуванні» скасували
так званий «чорнобильський збір», який становив 12%
від фонду оплати праці. Також було скасовано вилучення
до бюджету частини амортизаційних відрахувань
підприємств. Після запровадження цих законодавчих
актів бюджетно–податкова система дещо стабілізувалася
що було свідченням наближення її до розвинених країн.
Спеціальним законом у 1999 р. було запроваджено
інноваційно–інвестиційний експеримент у гірничо–
металургійному комплексі. Підприємствам галузі надали
значні податкові пільги, спрямовані на їх модернізацію
і підвищення конкурентоспроможності продукції.
Загальна сума фіскального послаблення сягала 50–70%
базових нарахувань. Завдяки цьому за час експерименту
(1999–2001 рр.) виробництво металопродукції зросло
на 30%, а її експорт – майже вдвічі. Рентабельність
галузі перевищила 10%, частка бартерних розрахунків
зменшилася в 16 разів, заборгованість із заробітної
плати скоротилася вдвічі. Водночас зросли платежі до
бюджету та Пенсійного фонду. За ці роки підприємства
гірничо–металургійного комплексу оновили майже
10% виробничих потужностей, на що було спрямовано
7,4 млрд. грн.
Ще одним напрямом реформи стало запровадження
в 1998 р. указом президента спрощеної системи
оподаткування малого підприємництва. Встановлювалася
ставка єдиного податку для підприємців – фізичних осіб
у межах 20–200 грн. за місяць. Для малих підприємств
– юридичних осіб Були введені два внески на вибір: 6%
від виручки зі сплатою ПДВ і 10% – без сплати ПДВ.
Після запровадження спрощеної системи оподаткування
кількість малих підприємств у 2001 р. порівняно з 1998 р.
зросла на 35%, а підприємців – фізичних осіб – на 43%.
Загалом, ефективна ставка ПДВ знизилася з 15,3%
у 1998 р. до 9% у 2002 р., а продуктивність податку
(співвідношення ефективної та стандартної ставки) –
від 76,5 до 40%. Водночас фіскальне навантаження на
реальних (не пільгових) платників податків залишалося
непомірним. Як наслідок, високим залишався і рівень
тінізації доходів з метою ухилення від сплати зборів.
Найбільше це проявлялося при виплаті заробітної

330

Гілея

плати у так званих «конвертах». Така система негативно
позначалася не лише на бюджеті, але й на пенсійному та
інших соціальних фондах. Тож необхідно було істотно
активізувати роботу над удосконаленням податкової
системи.
Одним з перших кроків у цьому напрямі стало
прийняття 24 грудня 2002 р. Закону «Про внесення
змін до Закону України «Про оподаткування прибутку
підприємств». Ним передбачено зменшення з 2004 р.
ставки податку на прибуток підприємств з 30 до 25%.
У травні 2003 р. Було прийнято Закон України «Про
податок з доходів фізичних осіб», у якому замість п’яти
ставок (10, 15, 20, 30 і 40%) запроваджувалася єдина на
рівні 13%, а з 2007 р. – 15%. Середньо–річний приріст
ВВП за 2000–2004 рр. становив 8,4%.
Після обрання Президентом України В. Ющенка
в податковій реформі настав застій. Попри численні
заяви її лідерів щодо фіскальної реформи, не було
зроблено практично нічого. Жодних змін до базового
податкового законодавства тоді не внесли. Навіть не
вдалося реалізувати намічені в 2003 р. положення щодо
зниження ставки ПДВ до 17%. Нічого нового не було
вписано ні в ставки оподаткування, ні в процедури
адміністрування податків.
Залишалися проблеми й щодо еластичності
податків, їх адміністрування. За цей період фіскальне
навантаження в загальному плані, і за структурою
утримувалося на рівні попереднього періоду. Податкова
еластичність теж практично не змінилася.
Основний акцент у фіскальному вдосконаленні
за президентства Віктора Андрійовича Ющенка було
зроблено на зниження мита, внесені зміни в відповідні
профільні закони України. Зросли обсяги митних
платежів: у 2008 р. у порівнянні з 2004 р. – майже в 5
разів. Досягнуто цього за рахунок збільшення обсягів
зовнішньої торгівлі. У той же час зниження рівня
митних платежів спричинило структурну деформацію
зовнішньої торгівлі, головним чином, у співвідношенні
експорту та імпорту. Внаслідок цього сальдо зовнішньої
торгівлі товарами з позитивного (3,7 млрд. дол.) у
2004 р. стало негативним (–18,5 млрд. дол.) у 2008 р.
Отже, втрати платіжного балансу держави виявилися
більш відчутні, ніж позитивні зміни в митних платежах
Дискусії стосовно Податкового кодексу велися з 2003
року в 2010 р. він був прийнятий. Серйозні нерозв’язані
проблеми в податковій сфері виявилися одразу ж
після прийняття кодексу, про це відкрито заявляли на
«Податковому Майдані» в 2010 р., який підтримали всі
незадоволені.
На думку американського політолога Д. Шарпа,
однією з характеристик демократичного суспільства є
існування неурядових груп і інститутів, незалежних від
держави. Найпотужнішим з доступних засобів для борців
за свободу є політична непокора або ненасильницька
боротьба [3].
Збільшення акцизних зборів і рентних платежів,
викликало невдоволення владою її делігітимацію що
привело до здійснення акцій протесту підприємців
під назвою «Податковий майдан». Податковий кодекс
дійсно мав чимало недоліків, що підтверджувало
недолугу економічну та податкову політику влади, та
длігітимувало політичну владу. Зокрема в податковому
кодексі визначалося збільшення податку на доходи
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громадян з 15 до 17%, запровадження 5–відсоткового
податку на доходи від депозитів. Введення податку
15% з доходів від незалежної професійної діяльності.
Планувалося також істотне звуження сфер діяльності,
з яких сплачується єдиний податок підприємцями –
фізичними особами й запровадження розрахункової
методики визначення непрямих податків. Про недоробки
Податкового кодексу свідчить і та обставина, що за 3
роки після прийняття до нього внесли близько 100 змін.
Тому й не дивно, що незважаючи на оптимістичні заяви
влади щодо прогресивності згаданого кодексу, так і не
вдалося знизити податкове навантаження на економіку.
Фіскальна система України все ще залишаться однією з
найбільш заплутаних і неефективних у світі. У рейтингу
країн за сприятливістю податкових порядків для бізнесу,
підготовленому Світовим банком, у 2013 р. наша країна
посіла 165 місце із 185.
За оцінками експертів, Україна продовжувала
залишатися в десятці країн з найбільш складними
податковими системами. Українські підприємства
щороку ховали від бюджету близько 20% належних
платежів. За цим показником ми в «лідерах».
Стосовно кількості податків Україна перебувала на 91
місці рейтингу серед 185 країн світу, за фіскальним
навантаженням – на 154 місці, а щодо затрат часу на
адміністрування зборів – на 171 місці. Загалом, серед
своїх найближчих сусідів – країн ЄС і СНД – Україна
мала найменшу ефективну податкову систему та низький
рівень ВВП на жителя.
Для більшої об’єктивності варто порівняти
показники податкової ефективності України з
державами, які мають аналогічний рівень ВВП на
жителя. До цієї групи країн з параметрами ВВП на
жителя 3–6 тис. дол. разом з Україною входило 35
країн із 185. До речі, в ній європейських країн –
лише одиниці. Переважають держави Центральної та
Південної Америки, Південно–Східної Азії, Північної
Африки. Однак і серед них Україна має значно вище
податкове навантаження, переважаючи навіть середній
показник у групі. Зокрема з усіх податків – у 1,5 раза,
щодо ПДВ і податку на прибуток – у 1,3, податку на
працю – майже в 4 рази. Водночас затрати часу на
адміністрування податків в Україні майже вдвічі вищі
від середніх по групі.
В Україні ПДВ – це один з податків бюджету, з
яким найбільше проблем. Майже 40% сплаченого
ПДВ з вироблених в Україні товарів і послуг підлягає
відшкодуванню. З належних для цього сум майже 40%
– не повертається. Приблизно чверть можливого ПДВ
припадає на пільги, тоді як у країнах ЄС – менше 10%.
В адмініструванні ПДВ – складний і створює чималий
простір для різних маніпуляцій, «карусельних схем»,
фальсифікацій з відшкодуванням. Про вразливість ПДВ
до маніпуляцій свідчать, зокрема, дані про різницю між
сплаченими та повернутими сумами ПДВ у регіонах.
Так, у 2011 р. у Донецькій області вона становила
5 млн. грн., а в Києві – майже 5 млрд. грн. Тобто в тисячу
разів більше. Ще в семи областях, які теж є потужними
платниками ПДВ, ця відмінність у 100–300 разів більша,
ніж у Донецькій області.
Дві третини податкових преференцій припадає на
ПДВ. Унаслідок цього бюджетна ефективність податку
залишається низькою – у межах 40–50%. недоліки
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ПДВ – складність і трудомісткість адміністрування
та вразливість до специфічних махінацій (фіктивний
експорт, «карусельна схема»), незаконне відшкодування
тощо. Зазначені недоробки особливо характерні для
країн з високим рівнем тінізації економіки, корупції,
авторитарності влади та правового нігілізму. Отже, якщо
ці чинники стали підставою для критики ПДВ в Україні,
то, можливо, проблема якраз не в ньому, а в умовах
ведення бізнесу, фіскальній політиці та специфіці
вітчизняного податкового адміністрування загалом.
Закономірно, що все це спричиняє невдоволення владою
її делігімацію.
Для порівняння у США ПДВ справляють з роздрібної
реалізації. У Швейцарії ж навпаки, цей податок береться
з оптової торгівлі. Рейганоміка [4]. Так, за часів
«рейганоміки» в США різко зростав дефіцит державного
бюджету, а норма заощаджень знижувалася і становила
лише 3,9%. Це був найнижчий на той час показник серед
розвинутих країн. Водночас після зменшення податків
за роки президентства Рейгана відбувалося прискорене
економічне зростання. Досвід податкових реформ у
країнах Центральної та Східної Європи свідчить: їх
основною метою стало не стільки зниження податкового
навантаження, скільки забезпечення стабільності та
надійності профільного законодавства, максимальне
наближення його до європейських зразків і врахування
специфіки країн. Так, у Словаччині, де було 21 вид і 5
ставок оподаткування прибутків, запровадили плоску
шкалу – податку на прибуток підприємств, доходи
фізичних осіб і ПДВ мали єдину ставку – 19%. Під час
фіскальної реформи тут було скасовано 80% податкових
пільг, зокрема всі з ПДВ. Різке скорочення кількості
податкових режимів створило рівний фіскальний простір,
що сприяло посиленню економічної конкуренції. Крім
того, чітко спрацювала формула «немає пільг – немає
корупції». В результаті податкове навантаження на
економіку Словаччини становило 29% Міжнародний
досвід показує,що проблема бюджетного дефіциту
дуже часто вирішується не підвищенням податків, а
їх зниженням. Такій шлях стимулюю підприємницьку
діяльність спонукає до створення нових робочих місць
і зростання бюджетних надходжень. Саме так Р. Рейган
рятував економіку США, коли вона переживала сильну
стагнацію. У 1986 р. у США зменшили майже всі
види податків [5, p. 343]. Одночасно була проведена
реформа корпоративних податків та обмежені
можливості мінімізації бази оподаткування. Завдяки
цьому американська економіка зі стагнації перейшла
до зростання й протягом кількох років з’явилося понад
40 млн. робочих місць. Епоха Рейгана булла тривалим
періодом економічної експансії [6, 117(6): 3–11]. Така
економічна політика дістала назву «рейганоміка».
Поступове зниження податкового навантаження
на основі міжнародного досвіду та адаптація його до
специфіки й особливостей розвитку країни створить
умови, за яких майже неможливо буде ухилитися від
виконання податкових зобов’язань. Це й спонукатиме
до поступового збільшення надходжень до державного
бюджету, а також їх раціонального розподілу. За ефективного реформування фіскальної системи, при зниженні
реального податкового тиску, Україна матиме всі шанси
стати серйозним суб’єктом податкової конкуренції у
світовому просторі.
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Низьку оцінку податковій реформі в Україні дає
Світовий банк. Він дійшов думки, що в нас надто
багато різних податків і зборів. На складання податкової
звітності та сплату зборів в Україні витрачається
набагато більше часу чим в інших країнах світу. За цим
показником наша країна перебуває на 174 місці в світі.
Для порівняння: в Об’єднаних Арабських Еміратах
витрати часу підприємців на адміністрування податків
становлять лише 12 годин. Водночас резервом зниження
податкового навантаження є детінізація економіки.
Згідно аналізу Світового банку, з урахуванням детінізації
економіки в Україні податкове навантаження може бути
на рівні таких країн як Ізраїль та Кіпр.
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Tax maidan – deligitiation of political power
The government’s delicacy as a result of its action is its rejection by the society
as the most not relevant to the requirements and challenges of socio–political reality.
Deligitiveness stems from the conviction that political power does not
adequately represent social interests and values in the current socio–political
situation. When state institutions are perceived as means of coercion of society, and
not as means of its unification and this, in its turn, implies the delimitation of a
failed political power.
Keywords: government, civil disobedience, state, deligitiation, coefficient,
crisis, legitimacy, taxes.
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Стратегія національної безпеки США 2017 р.:
нові підходи щодо боротьби із пріоритетними
викликами та загрозами

Метою даної статті – є аналіз Стратегії національної безпеки США
2017 р. в контексті нових підходів щодо боротьби із пріоритетними викликами
та загрозами. Під час написання статті, автором були використані наступні
методи: аналіз, синтез, порівняння, індукція, дедукція. Основні одержані
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висновки полягають в наступному: Стратегія національної безпеки США
досить відкрито демонструє наміри Америки щодо забезпечення своєї
безпеки в різних сферах за допомогою різних засобів; ідея панамериканізму
є основоположною для Стратегії і визначальною з точки зору повноцінної
реалізації національних інтересів; захист інтелектуальної власності та
національного наукового потенціалу в розрізі збільшення конкуренції з боку
Китаю вимагає від керівництва США розробки сучасної моделі забезпечення
безпеки в сфері технологій та інновацій; Стратегія національної безпеки
повинна стати основоположною щодо забезпечення національної безпеки
Сполучених Штатів Америки на найближчу перспективну, а також стати
надійним форпостом відстоювання національних інтересів як всередині
країни, так і поза її межами.
Ключові слова: Сполучені Штати Америки, національна безпека,
виклики, загрози, заходи, національні інтереси.

Основною проблемою, яку досліджує автор в
даній статті, – є визначення нових підходів щодо
боротьби із пріоритетними викликами та загрозами на
основі положень стратегії національної безпеки США
2017 р. Такими, які раніше не були достатнім чином
обґрунтовані, видаються наступні аспекти: предметний
аналіз положень Стратегії, визначення пріоритетних
заходів забезпечення національної безпеки, дослідження
характерних викликів та загроз національній безпеці,
визначення основних сфер, які найбільш піддані впливу
небезпек та інші.
В статті автором були використані матеріали
зарубіжних ЗМІ. Це допомогло автору більш детально
дослідити змістові положення Стратегії національної
безпеки, а також визначити її характерні особливості.
Метою даної статті – є аналіз Стратегії національної
безпеки США 2017 р. в контексті нових підходів щодо
боротьби із пріоритетними викликами та загрозами.
Своєрідною відповіддю на дестабілізацію ситуації в
сфері міжнародної безпеки, а також на посилення нових
викликів та загроз стало оприлюднення 18 грудня 2017 р.
Стратегії національної безпеки Сполученими Штатами
Америки. На відміну від попередньої, ця Стратегія
розглядає значно ширше коло питань, які відповідають
поточній ситуації в світі. Цей документ базується на так
званих «чотирьох стовпах», які сформовані на основі
життєво важливих інтересів:
– захищати американський народ, батьківщину та
американський спосіб життя;
– сприяти американському процвітанню;
– зберігати мир за допомогою сили;
– просувати американський вплив.
Ці «стовпи» та власне сама Стратегія національної
безпеки керується поверненням до принципового
реалізму.
Для того, щоб зрозуміти більш детально зміст
кожного розділу Стратегії, доцільним вбачається
проведення аналізу його положень. В Першому розділі
цього документу основну увагу зосереджено на таких
проблемах як: захист американських кордонів та
території; переслідування загроз аж до їх джерела;
зберігання Америки безпечною в кібернетичній ері;
просування американської стійкості.
В контексті захисту кордонів та території основними
діями визначені наступні: захист від зброї масового
знищення; боротьба з біологічними загрозами та
епідеміями; укріплення кордону та міграційна політика
[1, р. 8–9]. Саме ці три заходи, на думку Д. Трампа,
є найбільш пріоритетними для США в контексті
забезпечення національної безпеки. З огляду на поточну
ситуацію на міжнародній арені, небезпека поширення
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зброї масового знищення та біологічних речовин, а
також їх потрапляння до терористів є актуальною
загрозою міжнародній безпеці. Виходячи з цього,
внесок США в боротьбу із цим є вагомим та необхідним
в контексті забезпечення національної та міжнародної
стабільності.
Боротьба із сучасними загрозами є справою
необхідною, адже їх поширення загрожує посиленню
нестабільності на міжнародній арені. Але боротись
просто із самими загрозами, як показує практика,
не означає повну їх ліквідацію. Важливим є саме
виявлення та знешкодження джерела цих загроз. Саме
тому метою уряду США було визначено переслідування
загроз аж до їх джерела. Для цього були визначені
наступні заходи: знищення джихадістських терористів,
ліквідація транснаціональних злочинних організацій
[2]. Визначено, що джихадістські терористи та
транснаціональні злочинні організації використовують
відкритість американського суспільства для своїх
акцій; використовують зашифрований зв’язок та
мережу Інтернет, щоб уникнути свого викриття,
коли вони планують та виконують свої операції;
почуваються впевнено в умовах слабкості держави, яку
вони використовують для планування та проведення
атак на Сполучені Штати, а також на союзників та
партнерів. Відштовхуючись від цих ознак, планується
розробляти відповідні міри та заходи боротьби із цими
небезпеками.
Залучення до мережі Інтернет все більшої
кількості людей, в тому числі і кіберзлочинців, змушує
держави більше уваги приділяти кіберзахисту. Саме
тому в Стратегії національної безпеки є параграф,
який присвячено зберіганню Америки безпечною
в кібернетичній ері. З огляду на поточну ситуацію
в кіберсфері в документі передбачені такі кроки по
зміцненню безпеки як: ідентифікація та визначення
пріоритетності ризиків (пріоритетність визначається
по шести ключових сферах: національна безпека,
енергетика, банківська сфера та фінанси, охорона
здоров’я, комунікації, транспорт); створення захищених
урядових мереж; стримувати та знищувати ворожих
кіберзлочинців;
вдосконалювати
поширення
та
сприйняття інформації; запровадження багатошарового
захисту [3]. Запровадження таких кроків на практиці
в повному обсязі в перспективі надасть можливість не
тільки ліквідувати кіберзагрози, але і створити надійне
підґрунтя для уникнення їх появи в майбутньому.
Просування американської стійкості передбачає
швидко протидіяти та швидко відновлюватись після
спланованих атак, нещасних випадків, природних
катастроф, а також після нетрадиційних шоків, стресів,
загроз американській економіці та демократичній
системі [1, р. 14]. Головними заходами по дотриманню
стійкості
виступають
наступні:
вдосконалення
ризикового
менеджменту,
розбудова
культури
підготовленості (інформування та розширення прав і
можливостей громад та окремих осіб для отримання
навичок, а також початок підготовки, яка необхідна для
того, щоб стати більш стійким по відношенню до загроз
та небезпек), вдосконалення планування, стимулювання
поширення інформації [4]. В загальному контексті мова
в цьому параграфі йде про підготовку американського
суспільства до боротьби із новими викликами
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та загрозами шляхом вдосконалення внутрішніх
соціальних механізмів його розвитку. Зазвичай такі
заходи здійснюються в межах програм та проектів, які
мають за мету не тільки поінформувати соціум про
небезпеку від загроз та викликів, але і пропонують
конкретні міри, заходи та способи превентивних дій
для того, щоб убезпечити себе. В разі того, якщо
вищенаведені задуми втіляться на практиці, це зробить
американських громадян більш захищеними та менш
уразливими від сучасних небезпек.
В Другому розділі, який присвячено сприянню
американському процвітанню, основну увагу приділено
таким питанням як: оновлення національної економіки;
сприяння вільним, справедливим та взаємовигідним
економічним відносинам; лідерство в галузі досліджень,
технологій, винаходів та інновацій; сприяння та захист
інноваційної бази національної безпеки; утримання
енергетичного домінування. Як можна бачити, цей
розділ, здебільшого, присвячено економічним питанням.
Якщо подивитись минулі Стратегії національної
безпеки, то можна побачити, що в них економічній сфері
відводилась незначна увага. В цій редакції, з огляду на
зміну ситуації в світі, а також на посилення відносин
між Росією та Китаєм, економічна компонента є однією
з найбільш пріоритетних.
Передбачається, що державні органи та агентства
повинні скасувати правила, які заважають росту
економіки, збільшують видатки для американського
бізнесу, заважають проведенню досліджень та розробок,
виходу національного бізнесу за межі країни [5].
В контексті розвитку зовнішньоекономічних зв’язків
Сполучені Штати будуть дотримуватись виконання
двосторонніх торговельних та інвестиційних угод з
країнами, які зобов’язуються дотримуватись чесної
та взаємовигідної торгівлі, а також модернізовувати
існуючі угоди для того, щоб вони відповідали цим
принципам.
Що стосується утримання лідерства в галузі
досліджень, технологій, винаходів та інновацій
передбачається розробка заходів з метою кращого
розуміння сучасних світових трендів в сфері науки та
технологій, а також залучення інвесторів та дослідників.
Відносно сприяння та захисту інноваційної бази
національної безпеки в якості першорядних визначені
наступні заходи: краще розуміння викликів, захист
інтелектуальної власності, захист даних та основної
інфраструктури та ін.
Питання енергетичного домінування для США
завжди були актуальними. Саме тому вони знайшли
своє змістове відображення в Стратегії національної
безпеки. З боку уряду передбачається сприяння у
безпечному розвитку власних енергетичних ресурсів,
а також обмеження регуляторних норм, які заважають
виробництву енергії та економічному зростанню. Увага
приділяється і енергетичній безпеці, яка полягає у
захисті енергетичної інфраструктури від кібернетичних
та фізичних загроз.
Третій розділ присвячено збереженню миру за
допомогою сили. На перший погляд досить дивне
формулювання, але якщо згадати про те, що фактор
сили завжди був актуальним для США у внутрішній
та зовнішній політиці, то дане словосполучення не є
чимось новим. Основними пунктами цього розділу є:
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відновлення американських конкурентних переваг;
відновлення можливостей у воєнній сфері, захист
промислової бази, розвиток ядерних сил, освоєння
космічного простору та кіберпростору, розвідувальна
діяльність; дипломатія та державне управління [6]. В
кожному із цих пунктів присутній елемент сили, який
в різних якостях позиціонує себе як провідний для
забезпечення інтересів Сполучених Штатів Америки
та національної безпеки. З огляду на сучасні роль та
місце США в світі та на найбільші видатки з державного
бюджету недаремно саме вищезазначені сфери були
обрані в якості найбільш пріоритетних з точки зору
їх подальшого розвитку. Покладаючись саме на них
адміністрація Д. Трампа передбачає забезпечувати
національну безпеку з огляду на посилення викликів та
загроз у світі.
Останній розділ Стратегії національної безпеки
США висвітлює такі питання як: підтримка країн,
які розглядаються в якості партнерів, інтереси яких
збігаються з інтересами США; досягнення кращих
результатів на багатосторонніх форумах; головні
американські цінності [7]. Саме на їх підставі
передбачається поширення впливу США в світі.
Активний діалог з країнами–партнерами передбачає
створення своєрідної союзницької коаліції, діяльність
якої, наприклад, може бути протиставлена коаліції держав
на чолі з Росією та Китаєм. Просування американських
ідей, думок, задумів, планів та ініціатив на різних
дискусійних майданчиках та їх практична імплементація
дозволяють США просувати концептуальні засади
західної моделі демократії, насамперед, в Європі.
Всебічне обстоювання національних цінностей дозволяє
підтримувати дух патріотизму серед населення, а також
віру в стабільність та безпеку.
Висновки. Стратегія національної безпеки США
зразка 2017 р. досить відкрито демонструє наміри
Америки щодо забезпечення своєї безпеки в різних
сферах за допомогою різних засобів. Кожен розділ
даного документу присвячений окремій проблематиці і
досить чітко ілюструє задекларовані наміри та практичні
кроки з боку Уряду та Президента щодо вдосконалення
механізмів забезпечення національної безпеки.
Ідея панамериканізму є основоположною для
Стратегії і визначальною з точки зору повноцінної
реалізації національних інтересів. Захист інтелектуальної власності та національного наукового потенціалу
в розрізі збільшення конкуренції з боку Китаю вимагає
від керівництва США розробки сучасної моделі
забезпечення безпеки в сфері технологій та інновацій.
Активізація науково–технічних і воєнних розробок
техніки та озброєнь з боку Російської Федерації спонукає
Сполучені Штати до приділення більшої уваги таким
галузям як воєнна, космічна, кібернетична. Це не тільки
питання конкуренції, але і власної безпеки, адже досить
мілітаристська поведінка Росії в світі становить пряму
небезпеку для Америки.
Посилення іншого роду загроз також позначилось на
формуванні положень Стратегії національної безпеки.
Тероризм та транснаціональна злочинність, нелегальна
міграція та поширення епідемій, поширення зброї
масового знищення та біологічні загрози – всі вони
знайшли своє відображення в даному документі з точки
зору розробки нових підходів боротьби з ними.
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Ця Стратегія повинна стати основоположним
документом щодо забезпечення національної безпеки
Сполучених Штатів Америки на найближчу перспективну, а також стати надійним форпостом відстоювання
національних інтересів як всередині країни, так і поза її
межами.
Подальше дослідження даної проблематики сприятиме дослідженню інших аспектів Стратегії національної безпеки США 2017 р. Доцільним вбачається
проведення дослідження зовнішнього виміру даного
документу, а також його оцінки з боку Росії, Китаю та
інших країн.
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The purpose of this article is to analyze the US National Security Strategy
2017 in the context of new approaches to combat priority challenges and threats.
During writing, the author used the following methods: analysis, synthesis,
comparison, induction, deduction. The main obtained conclusions are as follows:
The US National Security Strategy quite openly demonstrates America’s intentions
to ensure its security in various areas through various means; the idea of Pan–
Americanism is fundamental for the Strategy and determining from the point of view
of the full implementation of national interests; protection of intellectual property
and national scientific potential in the context of increased competition from China
requires from the US leadership to develop a modern model of security in the field
of technology and innovation; the National Security Strategy should be fundamental
to ensuring the national security of the United States of America in the short term,
and also to become a reliable outpost for upholding national interests both within
and outside the country.
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Особливості перемовин Великобританії та ЄС
стосовно британського брексіту

Аналізується
проблематика
виходу
Великобританії
з
ЄС.
Охарактеризовано
положення
провідних
партій
Великобританії
стосовно даної проблеми. Досліджено план брексіту, запропонований
прем’єр–міністром Великобританії Т. Мей. Доведено, що тематика ЄС у
Великобританії найближчим часом стане важливою як ніколи за весь час
членства її в ЄС.
Ключові слова: Європейський Союз, Великобританія, прем’єр–міністр
Великобританії, брексіт, політичні партії, вибори.

В умовах виникнення нових викликів та загроз,
трансформації системи міжнародної безпеки, питання
виходу Великобританії з ЄС стають об’єктом уваги британської спільноти, світової громадськості та експертів.
Відсутність згоди провідних політичних партій
Великобританії щодо її брексіту (виходу Британії з ЄС)
роблять дискусії про її вихід з Євросоюзу ще більше
актуальними.
Мета даної статті – розглянути політику прем’єр–
міністра Великобританії Терези Мей стосовно брексіту та
з’ясувати відношення провідних партій Великобританії
до даної проблеми.
У політологічній площині проблематика членства
Великобританії в ЄС розглядалася авторитетними
англійськими ученими Дж. Річардсом [5], Дж. Кіркопом
[4], C. Біскопом [1], А. Котеєм [3]. В українській
політологічній літературі практично відсутні спеціальні
праці з даної проблематики.
У 2010 році в Великобританії було створено
коаліційний уряд консерваторів та ліберальних демократів (чи не найбільш проєвропейськи налаштована
британська політична сила сучасності), торі відстоювали
помірковані позиції в аспекті євроінтеграції, адже
не могли не рахуватися зі своїми партнерами по
парламентській більшості.
Тому Д. Кемерон, прем’єр–міністр Великобританії
обирав в свій Кабінет консерваторів, які були
поміркованими євроскептиками, при чому, прем’єр
сам себе характеризував подібним же чином. Такий
характер політики лідера консерваторів призвів
до втрати партією підтримки серед населення та
пересічних членів, які масово почали переходити
під протекторат Партії незалежності Сполученого
королівства (далі – ПНСК) на чолі з Найджелом
Фараджем [1, с. 1297].
За різними оцінками, протягом лідерства в
консервативній партії Д. Кемерона, лави цієї політичної
сили залишило близько 50% її членів. Окрім цього,
напередодні парламентських виборів 2015 року два
коммонери вийшли із партії торі в Палаті громад
і приєдналися до ПНСК. Відповідаючи на вимоги
100 консервативних коммонерів, фактично третини
торі в Палаті громад зразка 2010–2015 рр., та інших
непарламентських членів партії, які об’єднавшись
погрожували відправити Д. Кемерона у відставку з
поста лідера партії, прем’єр–міністр ще влітку 2012 року
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висловив підтримку ідеї проведення референдуму щодо
виходу з ЄС [3, c. 215–217].
Тому для того, щоб відновити партійну єдність та
схилити на бік торі електорат, в передвиборчому маніфесті
2015 року однією з обіцянок консерваторів стала «реальна
зміна відносин з ЄС». Зокрема, зазначалося, що в разі
перемоги на виборах консерватори зобов’язуються під
час першої сесії новообраного парламенту законодавчо
закріпити проведення до кінця 2017 року референдуму
щодо виходу Великобританії із ЄС.
При цьому робилося суттєве зауваження, що
референдум буде проведений лише після того, як між
Урядом країни та ЄС відбудуться перемовини щодо
нових умов членства Британії в союзі. І лише після
цього, підданим Її Величності делегують вирішення
питання чи влаштовує їх нова модель взаємовідносин з
ЄС, чи ні.
Ініціатива з проведення референдуму була першими
озвучена консерваторами, тим самим вони позбавили
своїх конкурентів вагомого передвиборчого аргументу. Як
відомо, нині в Британії відбувся так званий «зсув вправо»
– підвищення рівня євроскептицизму серед населення.
Зробивши ставку на обіцянку щодо проведення
референдуму, і активно використовуючи цей аргумент в
передвиборчій кампанії, консерваторам вдалося досягнути
неочікуваної перемоги на травневих парламентських
виборах 2015 року. Вони отримали стійку парламентську
більшість – 331 мандат в Палаті громад, що дозволило
торі сформувати однопартійний Уряд.
Стосовно майбутнього членства країни в ЄС, думки
у Великій Британії розділилися майже порівну. 29%
вважають, що їм особисто буде краще за Британії в
ЄС. 27% переконані, що навпаки виграють, коли країна
вийде Євросоюзу. Водночас, якби референдум відбувся
завтра, то 49% проголосували б за те, аби залишитися
в єдиній європейські родині, а Brexit підтримали б 41%
опитаних [10].
Financial Times аналізує чотири вимоги прем’єр–
міністра Великої Британії Девіда Кемерона щодо членства
країни в ЄС. На думку авторів, у пана Кемерона лишилося
обмаль часу, щоб переконати євроскептиків вдома не
залишати ЄС, адже загально–національний референдум
про вихід з ЄС має відбутися до кінця 2017 року.
Окрім цього, у разі виходу з ЄС не виключеним є
посилення сепаратистських настроїв в самій Британії.
Не зважаючи на те, що у вересні 2014 року на
референдумі в Шотландії більшість проголосувала за
збереження цілісності Сполученого королівства, але не
слід забувати, що альтернативою для шотландців було і
залишається членство в ЄС з одночасним поглибленням
інтеграції. Серед усіх британських регіонів Шотландія
є найбільш послідовним прихильником членства в ЄС.
Так, Шотландська національна партія в повному складі
проголосувала проти проведення референдуму щодо
виходу Сполученого королівства з ЄС, коли в Парламенті
Великобританії розглядався відповідний законопроект.
За Велику Британію в ЄС виступили всі європейські
лідери, але найголовніше – широка коаліція всередині
самої Британії. Це лідери обох провідних партій –
Лейбористської і Консервативної, так само, як і Ліберальні
демократи, а заразом і всі значущі регіональні партії.
У Великобританії євроскептики здобули перемогу на
референдумі щодо виходу країни з ЄС, який відбувся 23
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червня 2016 р. За результатами підрахунку голосів у всіх
382 округах за вихід з Євросоюзу проголосували 17 млн.
410 тис. 742 особи (51,9%), проти – 16 млн. 141 тис. 241
осіб (48,1%). Як повідомляє РБК, прихильники Brexit
лідирували вже після підрахунку половини голосів. За
вихід з ЄС висловилися більшість жителів Англії та
Уельсу, проти – Шотландія і Північна Ірландія. Англія
проголосувала за Brexit, на 53,4% до 46,6%. Уельс також
проголосував за Brexit, за 52,5% голосів і проти 47,5%.
Шотландія проголосувала за 62%, проти 38%, тоді як
55,8% у Північній Ірландії проголосували за, а 44,2%
залишили [10].
Що означає Брекcіт? Це слово, яке використовувалося як скорочений спосіб сказати, що Великобританія виїжджає з ЄС – об’єднуючи слова Британії та
вихід з метою отримати Brexit, так само, як можливий
грецький вихід з євро був раніше прозваний Грекситом.
Схожа з «Брекзитом» ситуація була з «виходом»
Гренландії з ЄС у 1985 році. Але навряд чи можна
порівняти острів з 50–тисячним населенням, який
не є повноцінною незалежною країною, з країною з
населенням в 64 мільйони.
Результати референдуму не означають, що Британія
вже завтра вийде з ЄС. У Лісабонському договорі
(основній правовій базі нинішнього Євросоюзу) є стаття
50, яка окреслює умови виходу країни з Євросоюзу.
Відповідно до неї, переговори про ці умови мають
займати принаймні 2 роки. І можуть бути подовжені за
консенсусом сторін. Тут ЄС стикається з ситуацією, яка
досі не мала прецеденту.
На перший погляд, референдум щодо виходу
Сполученого Королівства з ЄС може викликати
захоплення британською демократією. Адже саме народ
отримав право прийняти таке важливе рішення. І перші
наслідки формально незобов’язуючого референдуму
вагомі – ініціатор референдуму та лідер прихильників
членства країни в ЄС, Прем’єр–міністр Великобританії
Девід Кемерон подав у відставку та заявив про те, що
рішення, прийняте на референдумі, необхідно виконати.
Але насправді ці події можуть свідчити про
вразливість демократії та її залежність від правильних
рішень лідерів. Це особливо важливо зрозуміти у світлі
можливих референдумів щодо майбутнього ЄС у інших
країнах.
Кожна демократія має особливості. Великобританія
є чітко вираженою представницькою демократією.
На виборах населення обирає своїх представників на
основі заявлених програм та оцінює їхню роботу на
наступних виборах. Референдуми надзвичайно рідкісні
для Британії. За всю історію країни відбулось лише
три загальних референдуми (два попередні у 1975 та
2011 рр.). Відтак, цей інструмент є новим та незвичним
для країни [2, c. 315].
Небезпекою є те, що у країнах зі слабкими традиціями
прямої демократії виборці не стільки відповідають
на поставлене на референдумі питання, скільки
висловлюють своє ставлення до ситуації в країні та її
лідерів. Дослідження показують, що на референдумах
щодо глибшої інтеграції з ЄС у таких країнах, як Франція
та Данія, на користь поставленого питання голосували
переважно ті, хто підтримував правлячі політичні сили.
Тобто референдум щодо конкретного питання
певною мірою перетворювався на голосування за
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довіру чи недовіру владі. Частково і тому, що саме
влада слугувала тлумачем домовленостей, часто дуже
технічного характеру, які вона досягала в рамках ЄС.
Саме рішення провести референдум називають
жахливою політичною помилкою Девіда Кемерона. В
країнах, де референдуми є рідкістю і не визначено чітких
законодавчих підстав для їхнього проведення, вони
часто стають наслідком бажання політиків уникнути
відповідальності за складні рішення або інструментом
політичної боротьби. Таким інструментом і став
референдум 2016 року.
У Великобританії проти виходу з ЄС виступала
більшість політичних еліт, в той час як прихильники
Брекзиту намагались якомога більше дистанціюватись
від решти політикуму та експертів. Звідси і фраза одного
із лідерів кампанії за вихід з ЄС, випускника Оксфорду
та міністра юстиції, Майкла Гоува: «Ми вже ситі по горло
експертами!». Таким чином, для багатьох британців
референдум став можливістю висловити розгніваність
на «віддалених від народу» еліт.
Іншою проблемою є поінформованість та компетентність виборців. Прихильники прямої демократії
зауважують, що референдуми можуть покращувати
якість політики. Так, дослідження показують, що
у Швейцарії регулярні референдуми покращують
поінформованість громадян та дисциплінують політиків.
Проте «референдуми слід супроводжувати заходами, що
підвищують політичні знання громадян та сприяють
раціональній дискусії». Важливими є збалансованість
та справедливість кампаній. Але щоб досягти цього,
зазвичай потрібні час та досвід – яких у британців перед
лише третім референдумом в їхній історії не було [12].
Очевидно, що референдум щодо виходу країни
з ЄС не був найкращою можливістю здобути такий
досвід. Деякі ЗМІ постійно тиражували неправдиві
повідомлення, наприклад про загрозу навали мігрантів
із Туреччини, що стало важливим чинником впливу на
громадську думку. Цілком можливо, що цього можна
було би уникнути, якби референдум був усталеним
інститутом у Великобританії.
Вихід Британії з ЄС для України означає вихід з тих
міжнародних угод, які укладені від імені ЄС. Ключовою
для нас є Угода про асоціацію, зокрема про зону вільної
торгівлі. Коли процес виходу формально завершиться за
кілька років, це означатиме, що положення зони вільної
торгівлі між ЄС та Україною вже не поширюватимуться
на Британію.
З одного боку, це погано, бо британський ринок може
бути цікавим для українського бізнесу. З іншого боку,
Україні тоді треба буде проводити переговори про зону
вільної торгівлі власне з Британією. Враховуючи те, що
Британія традиційно займає більш ліберальний підхід до
торгівлі, Україна може сподіватися на певні можливості.
У червні 2016 р. після відставки Д. Кемерона,
Т. Мей оголосила про свій старт у виборах лідера
консервативної партії. Вона виграла вибори та 13 липня
2016 р. приступила до обов’язків прем’єр–міністра
Великобританії.
Тереза Мей виступала проти Brexit під час
проведення кампанії референдуму, але зараз виступає
за Brexit, тому що вона каже, що «це те, що британські
люди хочуть». Її основне повідомлення полягає в тому,
що Brexit означає Brexit, і вона започаткувала дворічний
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процес виходу з ЄС 29 березня 2017 року. В своєму
листі до президента Ради Європи Дональда Туска вона
виклала свої цілі переговорів. Вона виклала свої плани
на перехідний період після Brexit у великій промові у
Флоренції, Італія (вересень 2017 р.). У цій промові пані
Мей зосередилась на кількох ключових питаннях, серед
яких права громадян ЄС, торгівля між СК та ЄС і також
питання оплати за вихід СК зі складу ЄС, або як це ще
називають – «оплата розлучення» [9].
1. Права громадян ЄС. Пані Тереза Мей сказала,
що хоче долучити угоду про права громадян ЄС до
законодавство Сполученого Королівства і вона вважає,
що суперечки з цих питань мають вирішуватися
британськими судами, але ці суди будуть зобов’язані
звертати увагу на судові рішення Європейського суду.
Вона вважає, що це є справжньою гарантією того, що
влада СК хоче аби громадяни ЄС залишались жити та
працювати у Британії. Проте, це не відповідає тому, що
зі свого боку вимагає ЄС.
Голова групи, яка веде перемовини про Брекзит
з боку ЄС, пан Мішель Барньєр, у своїй вчорашній
промові наполягав на тому, що головним гарантом будь–
якої домовленості чи угоди між СК та ЄС має бути саме
Європейський Суд, а не будь–який британський.
Найбільшою проблемою тут є те, що юрисдикція
є дуже прямим та чітко визначеним питанням, де
практично все є дуже чітко вказаним та зрозумілим.
СК зі свого боку хоче аби всі подібні питання
вирішували саме британські суди, на що ЄС ніяк не
погоджується.
Якби там не було, але наразі виглядає так, що чинна
британська влада все більше усвідомлює важливість
присутності громадян ЄС і намагається дати їм сигнал,
що вони будуть завжди бажаними у СК, але й водночас
пані Мей не хоче надто гучно про це заявляти аби зайвий
раз не дратувати впливових торі, які намагаються будь–
якою ціною та якомога швидше вирвати СК зі складу ЄС.
2. Торгівля. У цьому питанні, пані прем’єрка чітко
відкинула швейцарський чи норвезький типи стосунків
з ЄС. Тобто входження Британії у ЄЕП після Брекзиту.
Вона підкреслює, що Британія матиме свій власний та
особливий тип стосунків з Європейською Унією.
Пані Мей також відкинула тип торгових стосунків,
який наразі має з Канадою. За її словами укладання
торговельної угоди канадського типу є дуже затяжним та
надто обтяжливим процесом і до того ж торгові стосунки
між СК та ЄС не починаються з нуля, як це було у
випадку з Канадою.
Всі правила та норми торгівлі СК та ЄС вже давно
відповідають одні одним і тому Британія хоче знайти
унікальне рішення у питанні майбутніх стосунків у цій
сфері, або як зазначила сама пані Мей – «ми хочемо мати
нове, глибоке та особливе партнерство». Проте, жодних
інших подробиць, якими точно будуть ці стосунки, вона
не оприлюднила.
3. Перехідний період. Пані Мей заявила, що після
Брекзиту буде перехідний період, який триватиме
щонайменше два роки. Це означає, що після березня
2019 року СК буде продовжувати чинні стосунки з ЄС
упродовж наступних двох років або й довше, тобто до
принаймні до 2021 року. Упродовж цього перехідного
періоду на території СК діятимуть всі чинні правила,
норми та закони ЄС. Це також означає, що СК буде
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продовжувати сплачувати всі свої внески у бюджет
ЄС і це означає, що принаймні до 2021 року СК
дотримуватиметься принципу вільного пересування
людей.
Для країн ЄС наявність перехідного періоду завжди
було бажаним кінцевим результатом Брексіту і тепер
виглядає так, що СК на це погоджується.
Пані Мей також підтвердила, що упродовж цього
перехідного періоду не буде жодних обмежень щодо права
на в’їзд чи права на перебування та працевлаштування
для громадян ЄС. Проте, після брексіту, громадяни ЄС
будуть змушені реєструватися під час перетину кордону.
4. Оплата за вихід. Під час своєї промови пані
Мей намагалася запевнити країни ЄС в тому, що СК
буде дотримуватися всіх своїх поточних та майбутніх
фінансових зобов’язань перед ЄС.
Чинний бюджет ЄС триватиме до 2020 року.
Це означає, що Великобританія буде продовжувати
сплачувати всі свої внески до цього часу.
Упродовж перехідного періоду, якщо він триватиме
не більше двох років, очікується, що Великобританія
сплатить у бюджет ЄС приблизно 20 мільярдів євро (18
мільярдів фунтів).
Зараз у Великій Британії 40 депутатів–консерваторів
готові підписати лист недовіри прем’єр–міністрові Терезі
Мей. Це на вісім менше, ніж необхідно для проведення
конкурсу зі зміни лідера партії, механізму, за допомогою
якого Мей можуть усунути з посади і замінити іншим
представником консервативної партії.
Однопартійці Мей незадоволені тим, що вона затягує
переговори щодо виходу Британії з Євросоюзу. Через це
в Брюсселі днями пригрозили заморозити обговорення
нової торговельної угоди.
Днями керівник делегації ЄС на переговорах з
Лондоном Мішель Барньє після чергового раунду
переговорів заявив, що Євросоюз упродовж двох тижнів
очікує від Великої Британії ясності щодо низки питань,
пов’язаних з її виходом із ЄС, зокрема про кордон
між Північною Ірландією та Ірландією і про розмір
фінансових зобов’язань, які Лондон має взяти на себе у
зв’язку з брексіт.
За словами Барньє, на саміті ЄС 14–15 грудня можна
буде ухвалити рішення про перехід до наступної фази
переговорів – про торговельні відносини – лише у
випадку, якщо будуть вирішені нинішні питання [9].
Прем’єр Британії Тереза Мей раніше заявляла про
готовність до поступок, зокрема щодо фінансових
зобов’язань, пов’язаних з виходом із ЄС. Однак вона
вважає завищеною суму в 60 мільярдів євро, названу
Євросоюзом.
10 листопада Тереза Мей ще раз підтвердила позицію
її уряду – забезпечити вихід Лондона з ЄС до березня
2019 року [12].
Отже, тематика Європейського Союзу у Великобританії найближчим часом стане важливою як
ніколи за весь час членства її в ЄС. Спроби розбити
табір опонентів на континенті, виторгувати більш
вигідні (перш, за все, фінансові) умови виходу і, що
ще важливіше, зберегти високий рівень інтеграції в
економічній і гуманітарних сферах будуть диктувати
порядок зовнішньої політики Лондона. Головний
наслідок брексіту, без сумніву, полягає в послабленні
ЄС та в можливому ефекті доміно в інших країнах.
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Це удар по ідеї європейської інтеграції в Україні, яка
скеровує багато процесів за останні кілька років.
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The problems of the UK exit from the EU are analyzed. The situation of leading
UK parties in relation to this problem is described. A study was made of the brexit
plan proposed by British Prime Minister T. May. It is proved that the EU in the UK
in the near future will become more important than ever during its membership in
the EU.
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Присутствие Англии в регионе Персидского
залива (конец XIX начало XX веков)
Рассматриваются вопросы соперничества мировых держав за
обладание регионом Персидского залива. Европейские страны, такие
как Великобритания, Франция, Германия и Царская Россия с конца XVIII
стремились укрепится в регионе Персидского залива. Это соперничество
в начале XIX приобрело острый характер. Цели Наполеона Бонапарта
и российских царей в этом регионе рассматривались Великобританией
как непосредственная угроза для индийского региона. На самом деле, по
завещанию Петра I Царская Россия собиралась завоевать Персидский
залив, чтобы иметь выход в Индийский океан, а Франция, имея близкую
политическую и экономическую связь с Ираном, старалась через север
Ирана – Хорасан, напасть на Индию и ослабить влияние Великобритании.
Приобретя политическую и экономическую мощь после Первой Мировой
Войны, Великобритания стала победителем на Персидском заливе и этим
обеспечила безопасность Индии и своих интересов в этом регионе.
Ключевые слова: английский империализм, регион, Персидский залив,
мировые державы, ормузский залив, арена соперничества.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Персидский залив, благодаря своей приоритетной
роли в географических, политических, международных
и торговых связях является важнейшим регион мира.
Поэтому Великие державы, с целью обеспечения своих
политических и экономических интересов, уделяли
особое внимание этому региону.
Являясь регионом древней цивилизации, Персидский
залив всегда имел и цивильное значение. Начиная с XVIII
века, он приобрел статус региона мировой политики и
исламской цивилизации, а также считается средоточием
энергетического ресурса всего мира [1].
С конца XIX и начала XX вв. Персидский залив
становится
центром
международной
торговли,
следовательно, мировые державы, такие как США,
Англия, Царская Россия, Франция, имеющие мощную
экономику старались укреплять свои экономические и
политические интересы в этом регионе [2].
Неслучайно, что Персидский залив для политического и экономического положения Ирана имел
важное значение. Ормузский пролив, принадлежащий
Ирану, имеет геополитическое значение и является
единственным местом для выхода судов в Индийский
океан, тем самым дающий возможность Ирану
контролировать прилегающие регионы.
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В средние века Франция и Царская Россия,
соперничая с Великой Британией, пытались выходить
в Англо–Индийский Кавказ (Афганистан) и Индию
вытеснив Англию из Индии. С этой целью Франция и
Царская Россия вели многочисленные переговоры с
Ираном и Османской Турцией, что привело к заключению
договора. В средние века Франция вела активную
внешнюю политику, находясь в конкуренции с Англией,
и всячески стремилась укрепить свое присутствие в
Персидском заливе с последующим выходом на Индию,
тем самым ослабив позиции Англии [3].
Впервые Франция появилась в регионе Персидского
залива в период правления в Иране династии
Сефевидских шахов. В 1623 году они направили в
город Басре своего религиозного миссионера Хайкарма,
который учредил в этом городе Центр Христианского
Миссионерства [1], тем самым превратив этот центр в
резиденцию внешней политики Франции. В 1665 году,
министр финансов Колберт основал Представительство
Восточно–Индийской Торговой Компании Франции,
и через год в портовом городе Бандар Аббасе было
открыто представительство вышеуказанной компании,
которое вело незначительные торговые операции. После
основания Восточно–Индийской Компании, французское
правительство направило делегацию, в составе трех
человек для заключения межправительственного
соглашения. Однако, в дальнейшем получили от
Иранского шаха указ о Свободной Торговле в течении
трех лет и были освобождены от уплаты налогов [3].
В последующие годы, Франция с правительством
Ирана заключили договор об урегулировании торговых
отношений между двумя государствами [4]. Договор
был заключен между Султан Гусейном и Французским
правительством в 1759 году.
Но, с наступлением Махмуд Афгана на Иран и
нападением на Исфаган, все торговые представительства
Восточно–Индийской Компании Франции были
ограблены, и торговля была временно приостановлена.
Несмотря на это, Англия, с точки зрения внешней
политики, уделяла большое внимание событиям,
происходящим в Персидском заливе и в целом в
Иране. Семилетняя война между Францией и Англией
затянулась и на Персидском заливе (1756–1763 гг.) [5].
В 1759 году [4] военные корабли Франции напали и
уничтожили Восточно–Индийскую Торговую Компанию
Англии находящуюся в порту Бандар Аббас. Однако они
не смогли удержаться и покинули территорию компании
[6]. После окончания Семилетней войны, позиции
Франции, как в Европе, так и в Персидском заливе
ослабли, а позиции Англии укрепились.
Однако, до победы французской революции Англия
укрепила свои позиции в Персидском заливе, став
единственной страной, имеющей абсолютную власть в
этом регионе. Такое положение продолжалось до победы
революции во Франции. После победы Наполеона,
ставшего императором Франции, изменившего курс
внешней политики своей страны. Для достижения этой
цели Наполеон получил согласие русского царя Павла I
и через юг России, проплыв Каспийское море, сошел в
Хорасане и Герате и напал на Индию.
Однако, после смерти Павла I на престол взошел
Александр I, который негативно относился к Наполеону,
тем самым не дав французскому императору достичь
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своих целей. Вскоре, Наполеон изменил свой планы,
договорясь с Ираном и Османской Империей о нападении
на Индию [7]. В этот период началась Первая война
между Россией и Ираном. Шах Ирана Фатали направил
первое письмо во Францию и попросил помощи против
Царской России. Тогда же Наполеон предлагал двум
сторонам напасть на Россию.
Фатали шах во втором письме, адресованному
Наполеону, выразил свое согласие заключить договор
об изгнании англичан из этого региона [8] и дать
возможность ввести войска в Индию против Англии.
Однако, с середины XIX века в отношениях между
Францией, Англией и Россией создались благоприятные
отношения, и Иран находясь между двумя водными
торговыми артериями – Каспийским морем на севере и
Персидским заливом на юге, выходящим в Индийский
океан – превратился в арену соперничества и конкуренции
трех стран – Царской России, Англии и Франции [8].
Иран в середине 1878 года заключил договор с
Францией об открытии консульств в городах – Тебриз и
Бушехра, и в одном из пунктов контракта было указано,
что Франция будет помогать Ирану с помощью своих
военных кораблей в Персидском заливе и консульству
Бушехре, обеспечивая тем самым безопасность региона
и стабильность политической власти Ирана [9]. Данный
пункт этого договора был направлен против Англии
и Царской России. Следуя завещанию русского царя
Петра Первого, в конце XIX в. Россия начала вести
активную политику в укреплении своих позиций в
Иране и Персидском заливе. С этой целью Царская
Россия в городе Басре в 1881 году учредила свое
консульство и направило одного из офицеров казачьей
бригады капитана Фониломера в 1888 году из города
Исфаган в город Бушехр [10]. В Тегеране посол Царской
России и Насреддин шах заключили договор о том,
что без разрешения России не будет заключен договор
с европейскими странами о строительстве железной
дороги в Иране. Такой поспешной политики Царской
России в отношении с Ираном послужили события,
происходящие в Европе:
1. Укрепление позиций Германии и образование
нового императорства в Европе, которое вело активную
политику против Англии и Царской России;
2. Ослабление Османской империи в своих колониях
и укрепление позиций Англии и Германии в этих
колониях;
3. Осуществление проекта по строительству Багдадской железной дороги англичанами, который обеспечил
бы укрепление политической и экономической роли
Англии в Персидском заливе.
В 1899 году между послом Царской России и
Насераддин шахом был подписан договор о строительстве железной дороги, который должен был соединить
Персидский залив с Каспийским морем [11]. Это
соглашение противоречило интересам Великобритании.
Влияние России на этот регион, несомненно, беспокоило
Великобританию, так как присутствие России, по
завещанию русского царя Петра Первого, представляло
прямую угрозу для Индии, и страна старалась
недопустить влияние европейских стран в Персидском
заливе.
С распространением в Индии эпидемии, Царская
Россия отправила своих военных врачей в Персидский
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залив в город Бандар Аббас и Басра. Однако, целью
этой командировки являлась разведка этого региона,
основной задачей которой было строительство порта
для военных судов Царской России и контроля над
Ормузским проливом [12].
В 1900 году Царская Россия, получающая многочисленные льготы у Насреддин шаха, отправила в регион
Персидского залива своих геологов и военных кораблей
для строительства железной дороги из города Решт на
севере страны до одного из портов в Персидском заливе
Бандар Аббас или же Чабахар, чтобы открыть русский
морской порт для свободного прохождения российских
военных и торговых кораблей в Ормузский пролив и
Индию.
Целью политической стратегии Царской России в
Персидском заливе и в Иране являлось открытие военной
базы и строительство железнодорожной магистрали
Север–Юг и снаряжение в определенное время военной
силы в Персидский залив [13].
В 1901 году Россия открыла Генеральное Консульство
в Бушехре, а затем в 1902 году, в городе Басре. Далее
Россия активизировала свое политическую деятельность
в Персидском заливе и направила туда военные и
торговые корабли. В течение 1903–1914 гг. в Персидском
заливе насчитывалось шесть российских судов. Как раз
в этот период открылись консульства в городах Ширазе,
Ахвазе и Бандар Аббасе. Следовательно, политика
Царской России в Персидском заливе являлась открытой
угрозой для Великобритании. Следует отметить, что
Великобритания предлагала Царской России разделить
Иран на сферы влияния. Однако, Россия игнорировала
эти предложения. Поражение России в войне с
Японией понизило международный статус Царской
России и вынудило Россию сесть за стол переговоров
с Великобританией. В 1907 году был заключен договор
о разделении Ирана на сферы влияния, т.е. юг Ирана
находился под влиянием Великобритании, а север был
передан Царской России [15].
Согласно этому договору, города Гасре–Ширин,
Исфаган, Зильфигар на границе Ирана и Афганистана,
на юге Ирана, города – Кирман, Шираз, Бирджанд, Газик
и Бандар Аббас находились у Великобритании. Таким
образом, в конце XIX и начала XX вв. Великобритания
заняла господствующее положение в Персидском заливе,
тем самым не допустив туда на долгие годы Царскую
Россию [16].
Другая политическая и военная сила, которую
опасалась
Великобритания,
была
Кайзеровская
Германия. В период правления Вильгельма Первого и
его премьер–министра Бисмарка, Германия приобрела
огромную политическую, экономическую и военную
мощь не только в Европе, но и в мировой политике.
Проводимая ими пангерманская политика в Европе, не
принимала политику Великобритании в Центральной
Европе. Поскольку Великобритания располагалась
на островах, не имея сильную географическую и
стратегическую позицию, как Германия. Кроме того,
Кайзеровская Германия имела многочисленную
гражданскую и военную морскую флотилию, как и
Великобритания. Следовательно, только Германия могла
соперничать с Великобританией [17].
Шах Ирана во время своих поездок в Европу с целью
устранить натиск Царской России и Великобритании,
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старался привлечь внимание третьей европейской силы
для Ирана. Насреддин шах в своей первой и второй
поездке в Европу в 1873 году, встретился с Вильгельмом
Первым и Бисмарком и выразил готовность расширить
двухсторонние отношения [18].
11 июня 1873 года был подписан торговый договор
между Ираном и Германией. В одном из пунктов этого
договора было отмечено: «…в случае войны между
Ираном и третьей страны, по просьбе шаха Ирана,
Германское государство окажет свою помощь для
разрешения конфликта».
1883 году в столицах обеих стран открылись
Посольства. Первым послом Ирана в Германии стал
Алигили хан Мохбераддовле, а первым послом Германии
в Иране стал граф Бронивайк [18].
Регион Персидского залива в начале XX века
привлекал внимание крупных европейских стран, в том
числе Германии, которая находилась в соперничестве
с Великобританией, Францией и Россией, но в
союзе с Турцией. Вильгельм II обсуждая условия
военного договора с Султаном Абдулгамидом,
заключил контракт о строительстве железной дороги
Берлин–Стамбул и Багдад. Этот контракт послужил
присоединению немецкого проекта железной дороги
Гамбург–Персидский залив. Соединение Персидского
залива с портовым городом Гамбург, давало большие
возможности
для
Германии
в
политическом,
экономическом и торговом отношениях и прямой
угрозой не только для Великобритании, но и для всех
европейских стран [17].
Генеральный консул Германии в Стамбуле Штрих, во
главе германской делегации, осуществил ряд поездок в
регион Персидского залива, и в провинцию Османской
империи – Кувейт. Великобритания, узнав о посещениях
германской делегации в провинцию Кувейт, по поводу
строительства железной дороги, направила ноту протеста
турецкому правительству, о том, что это строительство
послужит разногласиям и военному вмешательству
его страны. Так как шейх Кувейта в 1899 году принял
покровительство Великобритании, то естественно, что
Турция, под давлением Германии ввела свои войска на
стратегический остров Боблиан и захватила его.
Но Великобритания не могла перенести присутствия
третьей страны на Персидском заливе, тем более
Германию, которая намеревалась построить железную
дорогу, тем самым присоединив порт Персидского
залива с портовым городом – Гамбургом [18].
Великобритания в своей внешней политике, не хотела
сотрудничать ни с одной европейской страной, кроме
Ирана и арабских шейхов. Поэтому в первые годы XX
века, она активизировала свою политику в этом регионе.
После захвата стратегического острова Бобиана, который
спровоцировал шейх Эмиратов Шардже против Турции
и Германии. Вел войну с помощью поддержки Военно–
Морского Флота Великобритании, вытеснив военное
присутствие Франции с островов, таких как Абу–Муса
и др. В этом военном конфликте Великобритания вышла
победителем.
Таким образом, Великобритания до и после Первой
Мировой Войны взяла под свой контроль регион
Персидского залива и стала бесспорным хозяином
Персидского залива и Ормузского пролива, тем самым
обеспечив себе безопасность в Индии.
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The Presence of England in the Persian Gulf Region
(late XIX beginning of the XX century)
In the present article the issues of competition the world powers for possesion
of the region of the Persifn Qulf: are considered. The European countries such
as Great Britain, France, Germany and Tsarist Russia since the end of the XVIII
century tried to take roots in the region of the Persian Qulf. This competition
acquired a sharp character in the begining of the XIX century. The fight of Napoleon
Bonopart and Russian tsars in thus region became a theat for India. In fact, by
will of Peter I Tsarist Russia wished to conquer the Persian Qulf in order to have
way out to the Indian ocean and France having a close political and economic ties
with Iranan, trying trough north of Iran – Khorasan to attack India and force out
the influence Great Britain of India. Great Britain undertook some political and
economic measures after the World War I and gained victory in the Persian Qulf,
and due to it ensured security of India and own interests.
Keywords: British imperialism, the region, the Persian Gulf, world powers,
the Hormuz Bay, the arena of rivalry.
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Присутність Англії в регіоні Перської затоки
(кінець XIX початок XX століть)
Розглядаються питання суперництва світових держав за володіння
регіоном Перської затоки. Європейські країни, такі як Великобританія,
Франція, Німеччина і Царська Росія з кінця XVIII прагнули зміцниться в регіоні
Перської затоки. Це суперництво на початку XIX набуло гострого характеру.
Цілі Наполеона Бонапарта і російських царів в цьому регіоні розглядалися
Великобританією як безпосередня загроза для індійського регіону. Насправді,
за заповітом Петра I Царська Росія мала намір завоювати Перську затоку,
щоб мати вихід в Індійський океан, а Франція, маючи близький політичний
і економічний зв’язок з Іраном, намагалася через північ Ірану – Хорасан,
напасти на Індію і послабити вплив Великобританії. Придбавши політичну
і економічну міць після Першої Світової Війни, Великобританія стала
переможцем на Перській затоці і цим забезпечила безпеку Індії і своїх
інтересів в цьому регіоні.
Ключові слова: англійський імперіалізм, регіон, Перська затока, світові
держави, Ормузська затока, арена суперництва.
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Порівняння місцевого самоврядування
Королівства Норвегії та Федеративної Республіки
Німеччини в контексті формування плюралістичної
демократії

Розглядаються системи місцевого самоврядування у Федеративній
Республіці Німеччині та Королівстві Норвегія в контексті плюралістичної
демократії. Аналізуються їх культури плюральності, характерні риси,
механізми функціонування, статус та повноваження. Виведено індикатори,
на основі яких уможливлюється порівняння повноважень, статусу та
рівня плюральності їх муніципальних органів. Виявлено, що не дивлячись
на значну кількість відмінностей, у них є ряд вагомих спільних рис, а саме:
суверенітет у питаннях власного бюджету; можливість впливати на
систему оподаткування; залежність від вищих органів влади проявляється
лише у критичних випадках; локальні збори представників громадян є
поліпартійними; партійність голови муніципалітету не є забороненою.
Ключові слова: місцеве самоврядування, муніципалітет, політичні
повноваження, плюралістична демократія, Німеччина, Норвегія.

Органи місцевого самоврядування є найближчою
до громадян ланкою зборів їхніх представників у
демократичних суспільствах. Саме через ці органи
відбувається реалізація політики на локальному рівні та
забезпечення потреб громадян на місцях. У розвинених
країнах жителі, у разі виникнення проблем чи запитань в
їх повсякденному житті, у першу чергу звертаються саме
до органів місцевого самоврядування. Від спроможності
муніципальних органів задовольнити інтереси громадян
залежить те, чи буде у громадян потреба звертатися до
вищих ланок зборів їхніх представників.
Відповідно до переконань Роберта Даля, Гарольда
Ласкі, Моріса Оріу та інших теоретиків плюралістичної
концепції демократії, децентралізація та сильне
місцеве самоврядування є одним з опорних стовпів
плюралізму. Так, Гарольд Ласкі наступним чином
описував плюралістичну державу: це – децентралізована
держава (яка є противагою «моністичній» державі),
котра базується на розділенні суверенітету між багатьма
інститутами, які представляють інтереси різних груп в
суспільстві; задача державного апарату в ній зводиться
до координації діяльності цих інститутів [1, с. 161].
Сильне й децентралізоване місцеве самоврядування
з широкими повноваженнями дозволяє, згідно
принципу субсидіарності, вирішувати переважну
частину проблем на локальному рівні. Це, у свою чергу,
дає вищим органам управління більше свободи для
концентрації на загальнорегіональних питаннях та, у
цілому, робить загальнодержавну політичну систему
більш збалансованою. У зв’язку з цим стає очевидною
актуальність дослідження тематики повноважень
органів місцевого самоврядування.
У цій публікації ми хотіли б сконцентруватися на
порівнянні наявних інструментів та рівні повноважень
муніципальних органів у двох плюралістичних країнах:
Королівстві Норвегія та Федеративній Республіці
Німеччині. У дослідженні британського дослідницького
центру Economist Intelligence Unit, станом на 2016 рік
ці країни займали відповідно 1 і 13 місце у загальному
рейтингові по індексах демократії (зі 167 аналізованих
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країн), отримавши оцінки відповідно 10 з 10 та 9,58
з 10 за критерій «рівень електоральних процедур та
плюралізму» [2]. Це свідчить про високий рівень
повноважень муніципальних органів у виділених
країн. Однак у цих країн є важлива відмінність; якщо
Німеччина є повноцінним членом Європейського Союзу
й зобов’язана виконувати всі директиви, регламенти
чи рішення об’єднання, то Норвегія є лише учасником
Європейської економічної зони, що робить її зовнішню
та внутрішню політику повністю незалежною.
Серед науковців, які досліджували питання
місцевого самоврядування, можна виділити наступних:
Г. Балдершейма, С. Бардакову, Р. Берга, Ю. Біденко,
А. Веттера, Б. Дентерса, Н. Керстінга, А. Нортона,
Т. Панченко, Є. Султанова, В. Шустова та В. Ясюнаса.
Місцеве самоврядування в Німеччині досліджували такі
вчені: Р. Граверт, Ю. Гурман, Д. Елерс, Н. Михальова,
Н. Тимофєєв та ряд інших. Аналогічну проблематику
в Королівстві Норвегія розробляли Х. Балдерсхайм,
О. Болдирьова, Л.–Е. Борж, Н. Коваленко, Х. Ларсен,
О. Оффердал, К. Стальберг та інші. Однак бракує
досліджень, орієнтованих на порівняння повноважень
органів місцевого самоврядування ФРН та Королівства
Норвегії в контексті розвитку плюралістичної демократії,
тому це й стане метою статті.
Так, адміністративно Королівство Норвегія
розділене на 19 фюльке (округів) та на 428 комун
(місцевих муніципалітетів). Сучасна муніципальна
система країни була установлена Актом про місцеве
самоврядування, котрий був виданий 1837 року та
ґрунтовно модернізований у 1992 році. Основний
принцип цього Акту – комуни можуть займатися у своїх
рамках абсолютно всім, що не суперечить державному
законодавству. Ніяких конкретних обов’язків на
муніципалітети ця постанова не накладає, вони
регулюються окремими актами. У більшості комун
кількість жителів не перевищує 5000 осіб, і лише в 14 з
них зафіксовані більше 50 000 осіб населення [3, c. 8–9].
Місцеві муніципалітети уповноважені займатися
системами дошкільної, початкової та нижчої середньої
освіти, сферами соціальних послуг та зайнятості,
дорогами, водопостачанням, місцевим плануванням,
розвитком культури та бізнесу, сільськогосподарськими
питаннями, екологічними проблемами [3, c. 11]. На
фюльке перекладаються такі обов’язки, як вища
середня освіта, регіональний розвиток, регіональна
культура, спорт, та бізнес, частина технічних служб [3,
c. 10]. Місцеві бюджети в 2013 році у середньому на
40% наповнювалися за рахунок власних податкових
надходжень, на 36% – з загальних державних субсидій,
на 15% зі зборів та на 4% з цільових субсидій [3, с. 24].
У всіх муніципалітетах та округах є власні вибірні
ради, що формуються за пропорційною виборчою
системою. Кількість вибірних представників у них
варіюється щонайменше від 11 до 43 в залежності від
кількості жителів адміністративної одиниці [3, c. 14].
Муніципальна рада обирає виконавчий комітет, котрий
складається, як мінімум, з п’яти членів та включає в себе
мера та представників від усіх представлених у парламенті
політичних фракцій не залежно від того, скільки членів
від цієї фракції після виборів взагалі потрапили до ради
[3, c. 18]. Це забезпечує представленість у локальних
органах управління усіх популярних в країні політичних
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сил навіть на місцевому рівні, що є одним з принципів
плюралізму. Окрім того, муніципальною радою
можуть бути створені й інші спеціалізовані комітети.
Кожен з них займається адміністративною діяльністю
та виконанням рішень місцевого парламенту. Окрім
того муніципальні ради можуть делегувати комітетам
повноваження практично щодо будь–яких питань, які,
знову–таки, не суперечать державному законодавству
[4, c. 82]. Оскільки всі локальні адміністративні одиниці
в Норвегії мають надзвичайно широку автономію, то
держава створює у кожній з них власний комунальний
департамент, котрий може відмінити будь–які ініціативу
місцевих органів управління якщо буде доведено їх
протизаконність або помилковість [3, c. 28]. Також у
країні присутня система електронної звітності кожного
органу місцевого самоврядування за свою діяльність
протягом календарного року. Всі прибутки, витрати,
пріоритетність тих чи інших питань та прогрес
фіксуються та представляються в онлайн–системі, яка
носить назву KOSTRA [3, c. 32].
Федеративна Республіка Німеччина – традиційно
сильно децентралізована країна (це закладено навіть в її
назві). Історія демонструє нам, що ще сотні років тому
на цих землях у кожного населеного пункту була широка
автономія. Зі зміною політичних режимів (кайзерівська
Німеччина, нацистська, НДР) статус органів місцевого
самоврядування у цій країні також трансформувався,
однак до сьогоднішніх днів він багато в чому повернувся
до основ, котрі закладалися ще в Актах та Положеннях
XIX ст. [5, c. 266–267].
Адміністративно–територіальний поділ сучасної
ФРН виглядає приблизно наступним чином: федерація
–> федеральні землі (держави–області та вільні міста) –>
адміністративні округи –> райони та позарайонні міста
–> амти та комуни –> комуни у складі амт. Базова
одиниця місцевого самоврядування – комуна (громада),
у зв’язку з чим самоврядування в Німеччині називають
«комунальним» [6, c. 178]. Її можуть утровювати місто,
села чи об’єднання різних населених пунктів. Всього в
державі налічується 12 141 громада.
Законодавство держави гарантує існування муніципальних органів влади в комунах та забезпечує їх
основними правами. У нормативних актах прослідковується ідея «скрізного управління», при якому органи
всіх рівнів являють собою єдину вертикаль влади. У
кожного з органів влади будь–якого рівня є власна
компетенція, на яку інші органи влади не мають права
посягати. Органи комун з органами вищих рівнів
взаємодіють лише за встановленими процедурами, а
втручання у діяльність нижчих одиниць влади може
відбутися виключно в умовах порушення федеративного
законодавства чи їх банкротства. Однак існує механізм
для зворотнього впливу, в чому й проявляється це
«скрізне управління», – громади можуть виражати свою
позицію щодо прийняття рішень вищими органами
влади [5, c. 268]. Це виключає проведення політики,
яка була б невигідною хоча б якійсь з територіальних
одиниць.
Місцеві ограни влади повноцінно розпоряджаються
власною кадровою політикою, створюють та ліквідують
додаткові управлінські органи та комітети, планують та
організовують будівництво на території громади, видають
власні правові акти, наділені фінансовою та податковою
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незалежностями (в рамках законодавства вищих органів
управління). У кожній комуні є представницький та
виконавчий органи влади [5, c. 268]. У всіх муніципальних
одиницях діє власна електоральна система, а у маленьких
громадах представницьким органом можуть виступати
загальні збори жителів [5, c. 269].
Важливе місце в структурі місцевого самоврядування ФРН займають райони, утворені з громад та амт.
Деякі дослідники вважають, що сутність району полягає
в його триєдності: це одночасно і місцева спільнота з
самоврядуванням, і союз комун, і сукупність територіальних
служб землі [7, c. 25]. Також окремими компетенціями
наділені позарайонні міста. У них є повноваження як
громад, так і районів, а їх органи управління об’єднані.
Таким чином райони – це самостійний рівень місцевого
самоврядування в Німеччині [5, c. 271]. Бюджети муніципальних органів наповнюються, переважно, завдяки
власним податкам та зборам, і значної залежності від
держави в цьому питанні немає [5, c. 272].
Задля досягнення поставленої мети роботи
ми виділимо ряд індикаторів, критично важливих
для функціонування плюралістичної демократії на
місцевому рівні, і на основі яких варто резюмувати
порівняння повноважень муніципальних органів
Норвегії та Німеччини:
1) можливість звернення громадян та їхніх
об’єднань до муніципальних органів влади з петиціями/
скаргами. Цей критерій відображає наявність у
пересічних громадян механізмів впливу на муніципальні
органи влади та можливості бути включеними до
політичного життя у проміжки часу між крайніми
точками електоральних циклів;
2) можливість муніципальних органів влади впливати
на бюджет громади. В цьому аспекті важливими
показниками є можливості щодо формування та
розпорядження бюджетами, наявність у громад власних
джерел доходу, а також співвідношення між ними та
державними субвенціями;

3) наявність партійної приналежності вибірного
голови муніципалітету. Згідно нашої позиції, партійність
виступає додатковим фактором при розподілі голосів під
час виборів, знижуючи персоніфікацію кандидата, та,
що більш важливо, робить потенційного голову більш
відповідальним перед загально–партійною політикою,
дозволяє висувати стратегічні програми для населених
пунктів, ґрунтуючись на ідеологічних пріоритетах, однак
важливим фактором культури плюральності є також
можливість незалежного висування, представлення
кандидатів від непартійних груп, організацій, спільнот
тощо;
4) поліпартійність місцевих представницьких
зборів, що є ключовою рисою плюралізму; демонструє
широке охоплення інтересів різних груп суспільства в
парламенті та на локальному рівні;
5) виборча система (індикатор, котрий корелює з
«законом Дюверже», в якому йдеться про тенденцію
формування двопартійної парламентської системи в
одномандатних округах з голосуванням в один тур
при мажоритарних системах абсолютної більшості та
багатопарнійної в пропорційних виборчих системах чи
в мажоритарних системах абсолютної більшості, але з
голосуванням у два тури [8, c. 36]);
6) ступінь залежності органів місцевого
самоврядування від вищих органів держави – як у
нормотворчому, так і в управлінсько–організаційному
аспектах.
Для зручності аналізу ми можемо побудувати
таблицю (див. таб.)
В якості висновків ми можемо ствердити, що у
Королівства Норвегія та ФРН, не дивлячись на значну
кількість відмінностей, повноваження місцевих
муніципалітетів багато у чому схожі. Так, органи
місцевого самоврядування в обох країнах наділені
великим обсягом повноважень. У Норвегії та Німеччини
є фінансовий суверенітет та можливість впливати на
систему оподаткування, а їх залежність від вищих
Таблиця

Королівство Норвегія

Федеративна Республіка Німеччина

петиції, скарги

Є можливість індивідуальної скарги на
діяльність місцевого муніципалітету
та подавати петиції (в тому числі – й
електронні) після збору кворуму в 300/500
осіб

Є можливість колективного звернення з
петицією до компетентних органів після
збору 50 000 підписів, закріплено в 17 статті
Конституції

бюджет

Суверенітет у розподілі надходжень;
максимальний податок встановлює
державний парламент, однак муніципальні
органи можуть його знизити

Суверенітет у розподілі надходжень;
податковий суверенітет (обмежений
законами вищих державних органів)

партійність / незалежність
голови

Не заборонена

Не заборонена

поліпартійність місцевих
представницьких зборів

Присутня

Присутня

виборча система

Пропорційна з гнучкими списками;
використовується модифікований метод
Сент–Лагю (зручний для «маленьких»
партій)

У кожного району різна, та в більшості з них
– пропорційна з закритими списками в один
тур; необхідно пройти 3–5% бар’єр

залежність від вищих органів
державного управління

Вплив має місце у разі протизаконності
прийнятих рішень, необхідності субсидій та
субвенцій у регіон

Вплив має місце лише у разі банкротства
нижчих органів самоврядування чи
порушення ними законодавства

Джерело: складено автором на основі [3, c. 16; 3, c. 24–26; 3, c. 28; 5, с. 268–269; 5, c. 274; 9, c. 13; 10].
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органів влади проявляється лише у критичних випадках;
місцеві парламенти є поліпартійними, а належність до
партії голови муніципалітету не є забороненою.
Відмінностями німецької системи від норвезької
ми можемо назвати відсутність у її резидентів прямих
механізмів оскарження діяльності чи звернення до
органів місцевого самоврядування та варіативність
електоральних систем у цій країні. Також варто
відзначити, що обидві країни дійсно характеризуються
високим рівнем культури плюральності. А запропоновані
нами індикатори можна використовувати в майбутніх
дослідженнях задля виявлення та порівняння рівнів
повноважень та культури плюральності органів
місцевого самоврядування в інших країнах.
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Comparison of the local government of the Kingdom of Norway
and the Federal Republic of Germany in the context
of the formation of pluralistic democracy
In the article local self–government systems in the Federal Republic of
Germany and the Kingdom of Norway are considered in the context of pluralistic
democracy. Their cultures of plurality, characteristic features, functioning
mechanisms, status and authority are analyzed. Indicators on the basis of which it
is possible to compare the powers, status and level of plurality of their municipal
authorities, are derived. In the article it is emphasized that despite a large number of
differences, they have a number of important common features, namely: sovereignty
in the issues of budget distributions; the ability to influence the taxation system;
dependence on higher authorities appears only in critical cases; there is a multi–
party system in local parliaments; belonging of the head of the municipality to the
party is not prohibited.
Keywords: local self–government, municipality, political powers, pluralist
democracy, Germany, Norway.
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Спеціальні служби Російської Федерації
в умовах ведення «гібридної війни» проти України
Наукова стаття присвячена діяльності спецслужб Російської Федерації
проти України. Поява нової держави, яка ідеологічно протилежна ідеям
«руського миру», стала каталізатором посилення роботи спецслужб
Російської Федерації в економічній, політичній, військовій, науково–технічній
та інших сферах з метою ослаблення сусідньої країни. Відповідно до плану
«гібридної війни» політичні цілі досягаються з мінімальним збройним впливом
на супротивника, за рахунок підриву його військового та економічного
потенціалу, інформаційно–психологічного тиску, активної підтримки
внутрішньої опозиції, партизанських і диверсійних методів. Основним
предметом «гібридних війн» сучасності є спецслужби, які, перебуваючи в тіні,
готують плани, сценарії для реалізації своїх етапів, обирають «відкриті»
предмети своєї поведінки на території супротивника.
Ключові слова: гібридна війна, спецслужби Російської Федерації проти
України, збройний вплив на ворога.

Діяльність спеціальних служб Російської Федерації
проти України розпочалась одразу після проголошення
Незалежності у 1991 році. Поява нової держави, яка
ідеологічно протилежна ідеям «руського миру» слугувала
каталізатором для активізації роботи спеціальних служб
РФ у економічній, політичній, військовій, науково–
технічній та інших сферах з метою послаблення
країни–сусіда. За задумом «гібридної війни» політичні
цілі досягаються з мінімальним збройним впливом на
противника, за рахунок підриву його військового та
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економічного потенціалу, інформаційно–психологічного
тиску, активної підтримки внутрішньої опозиції,
партизанських і диверсійних методів [1].
Основа розвідувальної та контррозвідувальної
діяльності – це отримання інформації з усіх можливих
джерел із використанням усіх наявних сил та засобів.
Найцінніша інформація – це інформація упереджувального характеру, яка дозволяє мінімізувати та
локалізувати негативні явища про процеси, які можуть
вплинути на захист національних інтересів держави.
Історичною особливістю Російської Федерації є ведення
агресивної зовнішньої політики. Тому діяльність
спецслужб РФ проти України є чітким відображенням
агресивної політики. Саме на спеціальні служби РФ
було покладено завдання із планування, організації та
реалізації комплексу заходів щодо створення необхідних
умов (політичних, економічних, ідеологічних тощо) в
країні – об’єкті агресії на підготовчому, «довоєнному»
етапі. Провідною залишається їх роль і протягом
активної фази «гібридної війни». Для країни–агресора
життєво важливою є готовність до придушення спротиву
об’єкта агресії, внаслідок чого особливого значення
набуває своєчасне отримання актуальної розвідувальної
інформації щодо обстановки в країні – об’єкті агресії,
стану справ у сфері національної безпеки, боєздатності
силових структур.
Діяльність спеціальних служб регламентується
національними законами та внутрішніми таємними
та цілком таємними інструкціями. Тому аналізуючи
діяльність спецслужб РФ проти України відсутня реальна
можливість документально довести її протиправність,
посилаючись на нормативний документ, по веденню
«гібридної війни» проти України.
Основним суб’єктом ведення «гібридних війн»
сучасності є спеціальні служби, які перебуваючи
в тіні готують задуми, сценарії щодо реалізації її
етапів, обирають «відкритих» суб’єктів її ведення на
території противника. «Гібридність війни» полягає
у тому, що у період з 1991 по 2005 та з 2005 по 2013
роки російські спеціальні служби досить впевнено
зберігали свою присутність на території України. При
цьому зовнішньополітична орієнтованість українського
уряду на Москву за часи пострадянського періоду та
режиму правління Януковича дозволила спеціальним
службам РФ виконувати поставлені деструктивні
задачі без активного застосування класичних методів
розвідувальної діяльності або диверсійної роботи.
Необхідну інформацію отримували майже відкрито,
використовуючи «дружні контакти» в уряді, парламенті,
силових структурах та інших державних органах.
Російські спецслужби мали достатню кількість джерел
інформації, володіли обстановкою в усіх сферах
життєдіяльності України, забезпечуючи в такий спосіб
умови для здійснення впливу на прийняття державних
рішень.
Після зміни зовнішньополітичного курсу (подій
Помаранчевої революції) у спеціальних службах РФ
розробилися нові форми та методи роботи проти
України, апробація та імплементація яких здійснювалась
шляхом посилення агентурної роботи у молодіжному
середовищі (насамперед у депресивних та прикордонних
регіонах
України),
створення
законспірованих
парамілітарних угруповань, до складу яких вводилися
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особи з кримінальним минулим, молодь із числа
членів спортивно–патріотичних клубів (з відповідною
ідеологічною обробкою антиукраїнської спрямованості),
підтримку проросійських організацій та рухів. Так,
територія нашої держави умовно поділилась Москвою
на декілька частин («прикордонна», «депресивна»,
«центральна»), де здійснювалась апробація розгалуженої
мережі антиукраїнських організацій, різноманітних
православних груп, орієнтованих на ідеї «русского
мира», сепаратистських політичних груп («Донецька
республіка»), криміналізованих парамілітарних утворень
(«казачі» формування, бійцівські клуби, насамперед у
Криму, організація «Оплот», охоронні структури).
Відмінна риса спеціальних служб від інших
правоохоронних органів – здійснення контррозвідувальної діяльності та агентурної роботи. Тому не
викликає сумнівів, що під час режиму Януковича,
російські спецслужби мали унікальну можливість
проводити комплексні багатоетапні вербувальні операції
як на власній так і на українській територіях. Так,
під прикриттям контррозвідувального забезпечення
Чорноморського флоту, спеціальними службами РФ
здійснювалось вербування діючих та колишніх військовослужбовців, працівників та керівників органів державної
влади, які під час анексії АРК саботували виконання
своїх обов’язків із захисту територіальної цілісності
України. Крім цього, орендовані флотом об’єкти
використовували як базу для здійснення розвідувально–
підривної, інформаційно–пропагандистської та іншої
антиукраїнської діяльності.
Організація і проведення інформаційних кампаній
з дискредитації України як на міжнародному рівні,
так і всередині країни для формування відповідного
сепаратистського ґрунту стало одним із пріоритетних
напрямів діяльності спецслужб РФ. Під час таких
компаній здійснювалися та продовжують здійснюватися
спроби дестабілізувати обстановку в країні та
внести розкол в українське суспільство, інспірується
тема сепаратизму та розвалу України, відбувається
маніпулювання історичними фактами.
Можна стверджувати, що активна цілеспрямована
розвідувально–підривна діяльність спецслужб РФ
на етапі підготовки «гібридної війни» була загалом
успішною та сприяла реалізації планів з анексії частини
української території та створення зони нестабільності
на сході України. Безумовно, «приєднання Криму»
стало результатом заздалегідь підготовленої та добре
спланованої спеціальної операції, яку очолював
особисто президент РФ В. Путін. Фактично він визнав
це у російському пропагандистсько–документальному
фільмі «Крым. Путь на Родину». Ще одним важливим
напрямом діяльності стало здійснення морально–
психологічного тиску на дислокованих на півострові
військовослужбовців, працівників правоохоронних
органів та членів їх сімей. Було забезпечено повне
інформаційне домінування агресора на захопленій
території (заблоковано українське мовлення, заборонено
поширення української друкованої продукції тощо).
Після анексії півострова спецслужби РФ продовжили
виконання завдань із дестабілізації соціально–політичної
обстановки в Україні, дискредитації української влади,
створення умов для збройного вторгнення (у т.ч. під
виглядом миротворців). У 2014 році здійснена спроба
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масової інфільтрації на територію України осіб, метою
яких було ведення розвідувально–диверсійної роботи,
організація масових безладів, паралізація роботи органів
державної влади, силових структур тощо. Таким чином,
було організовано масові заворушення, захоплення
адміністративних будівель державних адміністрацій,
правоохоронних органів у Донецькій, Луганській та
Харків-ській областях (більшість учасників таких
заходів – громадяни РФ), відбулися спроби захоплень
в м. Одеса, здійснювалося блокування місць дислокації
військових частин ЗСУ, Нацгвардії, спроби недопущення
переміщень їх підрозділів. Як і в АР Крим, чинився
сильний морально–психологічний тиск на дислокованих
на Донбасі військовослужбовців та членів їхніх сімей.
На даний час, діяльність російських спецслужб
на території АР Крим зорієнтована на виявлення
та придушення противників окупації, організацію
провокацій проти України. Розгорнуто репресивну
кампанію проти кримських татар.
Основна діяльність спеціальних служб РФ в
умовах анексованих та окупованих територій України
– вербування військовослужбовці Збройних Сил,
Національної гвардії, співробітників правоохоронних
органів та спецслужб України, що свідчить про
необхідність отримання таємної інформації у соціально–
політичній, військовій та оборонній сферах. Так, з метою
забезпечення мобілізації до лав незаконних воєнізованих
формувань т.зв. «народних республік», співробітниками
спеціальних служб РФ здійснюється рекрутування
громадян України та Росії [2].
Тактика та методика деструктивної діяльності
спеціальних служб РФ проти України добре відома
українським контррозвідникам. Одразу після анексії
АР Крим відбулась окупація Східних регіонів України
з поступовим створенням на їх території нелегітимних
державних утворень т.зв. «ДНР» та «ЛНР». «Гібридна
війна» триває… Виникає закономірне питання, чому
російські проекти реалізуються в Україні? Оскільки
ключовим елементом у будь–якому соціальному явищі, у
т.ч. «гібридній війні», є людський фактор, то і відповідь
на запитання – людський фактор.
Успіх спеціальної або вербувальної операції, як
основного елементу ведення сучасної «гібридної
війни», залежить від людського фактору. М. М. Петров
досліджуючи питання державних переворотів зазначав:
«Чим більше в рядах змовників професіоналів, тим
вище їхні шанси на успіх» [3, c. 65]. Так, аналізуючи
події 2013–2014 років можна дійти висновку, що
анексія та окупація не могла відбутися без посадовців,
військовослужбовців найвищого рангу.
Процес вербування включає три основних етапи
роботи з об’єктом вербовки. Перший етап – «виявлення».
На даному етапі формулюється коло задач, характер
отримуваної інформації, реалізація задуму тощо. У
зв’язку з цим, виявляються усі особи, які володіють
такою інформацією (здатні до потрібних дій). Серед них
визначаються найбільш бажані для вербування. І уже з
цього кола осіб вибирають кілька в якості потенційних
агентів. На етапах анексії АРК та окупації східних
регіонів України, спеціальні служби РФ максимально
повно володіли зазначеною інформацією стосовно
осіб, які безпосередньо можуть сприяти у реалізації
злочинного умислу. Інформація збиралась у період з
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режиму Януковича та лояльного ставлення українських
чиновників та представників силового блоку до РФ, як
до надійного партнера.
Другий етап – вибір способів вербування. Всебічно
вивчивши об’єктів, їм дають гранично точну політичну і
морально–психологічну оцінку, з тим щоб визначити їх
слабкі сторони та «больові точки», а також методи тиску
на ці точки і допустимі межі такого тиску. Реалізувати
другий етап дозволили різноманітні офіційні та
неофіційні контакти представників РФ та України під
час «дружніх» заходів (нарадах, військових тренувань,
обміну інформацією, призначенням «кураторів» тощо).
Третій етап – «розробка», тобто сам процес вербування.
Вербувальна операція являє собою досить тривалий
цикл, що вимагає високого рівня інтелектуального
забезпечення. На першому її етапі головну роль
відіграють агенти–інформатори (насамперед із числа
наближених до об’єктів осіб) та аналітики. Їх завдання
– знайти тих людей, які задовольняють перерахованим
вище вимогам (умовам). При цьому найбільший інтерес
для змовників представляють керівники середньої і
вищої ланки управління органами безпеки і збройними
силами, а також повноважні фігури в структурах влади
[3, c. 66]. Не менше, а іноді навіть більше значення
має вербування працівників «ідеологічного фронту» –
журналістів, науковців, публіцистів, а тепер і блогерів,
які відносять себе до інтелігенції.
У 30–х роках минулого століття співробітниками
спеціальних служб США було розроблено унікальну і
дуже дієву формулу вербування – MICE. Її назва утворена
від перших літер слів: «Money – Ideology – Compromise –
Ego» («Гроші – Ідеологія – Компромат – Его») [4].
Зрозуміло, що всередині будь–якої соціальної
групи можна виявити достатню кількість людей,
незадоволених існуючим станом речей, які фактично
знаходяться в опозиції по відношенню до влади. У
морально–психологічному плані все вони підходять для
вербування, питання лише в тому, хто з таких людей
потрібен вербувальникам.
Нарешті, після того як об’єкт вербування визначено і
всебічно вивчено, в справу вступає власне вербувальник.
Завдяки його роботі може бути створено «маяк», центр
тяжіння всіх незадоволених. Що ж стосується самого
процесу знаходження «потрібних» людей, то в цьому
питанні є кілька обов’язкових правил. Наприклад,
ще в 1973 році Міністерство оборони США видало
інструкцію «Програма боротьби з дисидентами», в
якій перераховані ознаки, що визначають дисидента.
З її допомогою можна визначити потенційні об’єкти
для вербування серед військовослужбовців не тільки в
США, але і в інших країнах.
Ось деякі ознаки «дисидентів» серед військових:
– часті скарги сержантам, офіцерам, журналістам
або конгресменам на побутові умови, несправедливе
поводження і т.п.;
– спроби звертатися, минаючи безпосереднє начальство, до кого–небудь з розповідями про свої проблеми;
– участь у несанкціонованих зібраннях, створення
груп для вираження колективних протестів, участь в
демонстраціях, в агітації, симуляція хвороб;
– часті дрібні акти непокори або зухвалості,
наприклад ухилення від військового вітання, уповільнене
виконання наказів і т.п.;
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– несанкціонований допуск до військових приміщень цивільних осіб або відвідування їх мітингів поза
межами частини;
– поширення підпільних або заборонених друкованих
видань;
– дисидентські написи, що виконуються потайки на
будівлях, транспортні засоби, майно;
– знищення або псування державного (військового)
майна;
– зухвала поведінка в зв’язку з пред’явленням
символів влади (наприклад, при виконанні державного
гімну, виносі прапора, виступі перших осіб держави по
телебаченню чи радіо і т.п.);
– роздування дрібних інцидентів, перебільшення їх
масштабів і наслідків, поширення чуток [3, c. 72–73].
В умовах ведення «гібридної війни», суттєво
активізувалася діяльність російських спецслужб за
межами України, при цьому її основними напрямами є:
– компрометація нашої держави на міжнародній арені
(у т.ч. через намагання створити в очах міжнародної
спільноти образ нашої країни як держави – спонсора
тероризму);
– спроби впливу на прийняття рішень міжнародними
організаціями (ООН, ОБСЄ, ПАСЄ тощо);
– проведення інформаційно–пропагандистських
акцій, дезінформаційні викиди;
– скорочення або унеможливлення надання Україні
міжнародної допомоги;
– спекуляції на теми, пов’язані з правом націй на
самовизначення;
– роздмухування антиукраїнських настроїв (у т.ч.
спекулюючи на спірних історичних питаннях);
– інспірування тем «руського миру», необхідності
захисту російськомовних громадян;
– підривна діяльність у кіберпросторі;
– підтримка діяльності проросійських політичних
сил та антиукраїнських недержавних та громадських
організацій і рухів у країнах ЄС і у світі.
Таким чином, російські спецслужби займають
провідне місце у реалізації планів Кремля щодо України.
Останні кадрові зміни в спецслужбах РФ, створення
Національної гвардії, плани значного розширення
повноважень ФСБ є свідченням того, що керівництво
Росії для вирішення зовнішніх та внутрішніх проблем
країни робитиме ставку на сильні та підконтрольні
спецслужби, які продовжуватимуть активно діяти проти
України і після закінчення активної фази «гібридної
війни» та припинення безпосередніх бойових зіткнень у
районі проведення АТО [5, c. 275–276].
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Special services of the Russian Federation in the context
of the «hybrid war» against Ukraine
Scientific article is about activities of special services of the Russian
Federation against Ukraine. The emergence of a new state, ideologically opposite
to the ideas of «Russian peace», served as a catalyst for intensifying the work of
special services of the Russian Federation in economic, political, military, scientific,
technical and other spheres with the purpose of weakening the neighboring country.
According to the plan of the «hybrid war», political goals are achieved with minimal
armed influence on the enemy, by undermining its military and economic potential,
information and psychological pressure, active support of the internal opposition,
partisan and sabotage methods. The main subject of the «hybrid wars» of the
present–day is the special services that, while in the shadow, are preparing plans,
scenarios for the implementation of its stages, elect «open» subjects of its conduct
on the enemy’s territory.
Keywords: hybrid war, special services of the Russian Federation against
Ukraine, armed influence on the enemy.
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Современная геополитическая ситуация
на Кавказе
Справедливо отмечается, что на Кавказе многое перемешалось: нации,
их культура, обычаи, языки, традиции и т.п. С другой стороны, давно та
или иная нация перешла национальные границы, многие сородичи живут
по ту сторону государственной границы. Ради справедливости, следует
отметить, что это не относится к Армении, здесь живут только армяне. Но
чтобы Кавказ стал зоной мира и сотрудничества в первую очередь следует
погасить очаги конфликта на территории Азербайджана, Грузии и России.
Во–вторых, восстановить территориальную целостность и суверенитет
всех стран, входящих в понятие Кавказ.
Вместе с тем, автор указывает, что решив эти проблемы, можно
будет создать в геоперспективе Кавказский Общий рынок, куда могли бы
быть в дальнейшем приглашены – Турция, Иран и страны Центральной Азии.
Ключевые слова: геостратегия, суверенитет, Кавказ, конфронтация,
безопасность.

(стаття друкується мовою оригіналу)
С 90–х годов самая кровавая эпоха на территории
бывшего Советского Союза настала как раз таки на
Кавказе. Здесь были разожжены три искусственно
созданных конфликта: в Цхинвальском регионе, Абхазии и
Нагорном Карабахе, и еще один внутри самой Российской
Федерации, на Северном Кавказе, который пока еще не
завершен. Вероятно, интересно рассмотреть эти конфликты в контексте геостратегических интересов России.
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В 1922 году в Грузии были созданы три автономных
образования: автономная область Южной Осетии,
автономная республика Абхазии и Аджарская автономия.
С этими автономными образованиями встретила Грузия
развал Советского Союза. С таким же автономным
образованием (автономная республика Нагорного
Карабаха) встретил это событие и Азербайджан.
В целом Кавказ и Каспий являлись и поныне
продолжают оставаться наиболее удобным плацдармом для геополитического прыжка с севера через
Центральную Азию к Индийскому океану. Геостратегически связанный со Средиземным морем (фактор
Турции), Черным морем (фактор Азербайджана–
Грузии), Индийским океаном (фактор Ирана) и
Европой (фактор России), Кавказ и Каспий являются
одними из эпицентров геополитических противоречий
современности, носящих пока латентный характер.
Обладая сильным геополитическим полем Каспий,
как в прошлом, так и в современную эпоху как магнит
притягивает обширные сухопутные пространства
Передней и Центральной Азии с их неисчерпаемыми
природными ресурсами и людским потенциалом.
Геоэкономическая же роль Каспия в связи с огромными
запасами нефти и газа все больше приобретает
геополитическую окраску.
Если до конца ХІХ века Кавказ и Каспий не относились
к главным областям геополитических потрясений, таким
как Восточная Европа, Балканы, Ближний и Средний
Восток, то в течение ХХ века и, в особенности, на рубеже
прошлого и нынешнего столетий они превращаются в
величину поистине глобальной значимости.
При этом становится очевидным, что в самом
недалеком будущем геополитическое и геоэкономическое
значение Кавказа и Каспия и взаимоотношения между
странами Кавказа и всего Прикаспия могут существенно
измениться в результате последствий военно–
политических событий, происходящих на Большом
Среднем Востоке, меняющихся ролей мировых и
региональных держав по отношению к данному региону.
Расположенный на пересечении геополитических
осей Север–Юг и Запад–Восток Кавказ и Каспий
являются своего рода пограничными зонами Большой
Евразии, превратившейся в начале ХХІ века в арену
столкновения геополитических интересов, как мировых,
так и региональных держав, регионом вариабельной
геополитической ориентации прикаспийских государств.
В свою очередь в силу специфических процессов
геоисторического развития в пределах Кавказа
синтезировались и сталкиваются различные этно–
конфессиональные цивилизационные общности, что и
по сей день является одной из основных причин геополитической нестабильности этого региона, который
объективно является одним из острых конфликтогенных
ареалов современности. Для заинтресованных же
мировых и региональных держав есть определенная
выгода в игнорировании конфликтов на Кавказе на
определенных этапах развития «нефтяной геополитики»,
так как это в ряде случаев помогает им в реализации
желаемых трубопроводных проектов. То есть имеется
четкая связь между «картой конфликтов» и «картой
маршрутов» экспорта углеводородных ресурсов Каспия.
Фактор нефти – одно из важнейших средств для
достижения этой цели. Однако, это вовсе не означает,
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что Кавказ и Центральная Азия полностью интегрируют
с западным миром, т.к., представляя собой переходную
буферную зону, они станут и центром интересов
мировых суперсил и, более того, приобретут значение
ориентированного на Запад ареала.
Ситуация в Кавказском регионе стала более драматичной и менее прогнозируемой – появилась опасность
исламского фундаментализма, который до недавнего
времени шел от образовавшегося и распространившегося
в странах Персидского залива и Среднего Востока
радикального сектантского направления сунитского
толка (в том числе ваххабистская дилемма), а теперь
непосредственно связан с экстремистской группировкой
«Исламское государство».
Сложившаяся в последнее время ситуация на Кавказе
резко выделяет противопоставление сил двух полюсов,
которое вошло в напряженную и переходную фазу. С
одной стороны активизация российского блока и, с
другой стороны, рост включения Запада в региональные
процессы, предвещает ускорение военно–политических
событий в Грузии, Армении, Азербайджане и на
Северном Кавказе.
На сегодняшний день сложившаяся на Кавказе
ситуация характеризуется значительными признаками,
которые способствуют в ее ареале столкновению и
скрытой борьбе интересов проектов неоевразийского
исламистского интегризма (в отличии от классических
исламистских проектов) и, параллельно с этим,
соперничеству неоатлантизма, а в некоторых случаях
и приспособлению (по фазам развития цикла
Иммануила Валлерстайна). На данном этапе указанные
геополитические «игры» в основном обладают
«зримыми» политическими факторамии и имеют всего
лишь «микроэффектный» характер, что предвещает
осуществление «игр» глобальных геополитических
проектов.
Все это означает новый виток и возрождение эры
«холодной войны». Этим же объясняется установить
геополитический зонт над суверенными странами.
Это вполне соответствует предсказаниям Е. Хобсбама,
который еще в 90–х годах отмечал, что «холодная война»
до предела перенасытила мир оружием, оставив тем
самым после себя мощные мины замедленного действия
[1, с. 38]. Суть в том, что каждая страна вправе решать
свои внутренние дела независимо от желания других
государств, без давления извне. И в этом случае большие
государства не вправе во имя своих геополитических
стремлений ущемлять достоинства других, в частности,
малых стран. В подобных ситуациях локальные
конфликты, становятся эпицентром повышенного
внимания остального мира, и прежде всего крупных
держав. Многие государства в подобной ситуации
вынуждены проводить рекогносцировку своей внешней
политики. Аналогичных явлений в истории множество.
Так, стоило России ужесточить свою политику в
отношении суверенных государств Прибалтики, как
страны Западной Европы и США – дали понять, что
подобные действия со стороны России не могут не
отразиться на ее отношениях со странами Запада. Эту
позицию четко определил бывший государственный
секретарь США Г. Киссенджер: «Кремль не имеет
право взять в свои руки круги давления, которые были
образованы царями и комиссарами вокруг широких
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границ России в течении более 300 лет» [2, с. 746].
Этим России дали понять, что она не может действовать
самочинно, по своему усмотрению на пороге ХХІ века.
Международная безопасность в современную
эпоху не локальное явление. И чтобы не было
автономных
конфликтов,
необходимо
всемерно
учитывать общемировую ситуацию. Если идти по
логике тех, кто затеял или затевает ту или иную
авантюру, то человечество кроме унижений ничего не
получит, т.к. подобные явления в международных и
межгосударственных отношениях могут стать нормой
так называемой силовой, «теневой» дипломатии. В таком
случае потеряет смысл декларация ООН о равенстве
всех – малых и больших государств, потеряет свою
значимость Заключительный Акт общеевропейского
совещания о нерушимости границ. И большие
государства по своему усмотрению могут диктовать,
унижать, игнорировать волю и желание малых народов
и государств. Будущность мирового сообщества станет
призрачным и непредсказуемым. В таком направлении
логика развития будет такова, когда любой народ,
оскорбленный и попранный в своих правах, спустя годы
или даже века способен восстановить свое достоинство
и вернуть утерянное. Многовековой опыт мировой
дипломатии показывает, что вчерашние победители,
завтра могут стать побежденными и униженными.
Отмечая эту связь, К. Клаузевиц подчеркивал, что война
это «не только политический акт, но и подлинное орудие
политики, продолжение политических отношений,
проведение их другими средствами» [3, с. 5]. Этого
же мнения придерживается современный английский
ученый Э. Кингстон Макклори. В работе «Глобальная
стратегия» он справедливо подчеркивает, что «война
это орудие государственной политики, с помощью
которой государство добивается осуществления своих
целей или укрепления своего могущества» [4, с. 25].
Эти слова вполне подходят к целям «Карабахской
войны». Ее инициаторы, а не марионетки–исполнители,
ставили и ставят перед собой авантюристические цели
в глобальном масштабе. Инициаторы и исполнители
Карабахской авантюры, не сумев достичь своих целей
иными средствами, затеяли эту чудовищную войну на
закате ХХ века. Гибнут азербайджанцы, гибнут армяне,
гибнут бывшие собратья по бывшему Союзу. И за что?
Ясно только то, что азербайджанцы гибнут за свободу
Отечества, сражаются за свою землю. Им эту войну
навязали извне, они воюют за свои земли и на своей
земле. За что же гибнут другие? За политические амбиции
политиканов, мечтающих о былой имперской мощи и
имперских границах. Они при этом забывают, каким
образом эти земли когда–то силой были воссоединены
с империями.
Историческая ответственность, элементарный здравый подход, да и простой инстинкт о человеческой
жизни, даруемый один раз богом, никому не
позволяет лишить человека жизни на земле. Однако,
как показывает исторический опыт, для некоторых
политиков, кровь людская – это простая водица. И во
имя достижения имперских, геостратегических целей,
они готовы уничтожить сотни тыс. людей, целые
народы, государства. Но зато империя возродиться на
какое–то время вновь, и восстановит былую мощь и
бывшие контуры ее простор. А что до воли и желания
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других народов, их мало волнует. Но многовековой опыт
истории человечества показывает, что мир и мирное
сожительство одинаково для всех – малых и больших
государств. Нельзя забывать, что две мировые войны в
ХХ веке начались со столкновений крупных держав с
малыми. История политических промахов не прощает
и разумнее считаться с ее уроками, чем стремиться
преподносить урок другим. Разумеется, могут быть
интересы той или иной державы. И это естественно.
Но их следует решать цивилизованно, используя
дипломатические и прочие каналы, а не прибегать к
открытому или скрытому шантажу и давлению. Как
было в свое время во Вьетнаме, за спиною южан стояли
американцы, северян – Советы, погибали же в основном
вьетнамцы, испытывалось оружие двух супердержав.
Ныне Вьетнам принадлежит вьетнамцам, пришельцы,
стремящиеся к гегемонизму, убрались восвояси. Это
тоже урок для истории. Погибли миллионы вьетнамцев,
но отстояли свою землю и свое достоинство. Говоря
о подобных фактах, мы стремимся предостеречь
нынешних горе–политиков от скоропалительных
решений. Трудно сохранить мир, легче его нарушить.
Что же дальше?
Международная безопасность – это не отвлеченное понятие. Она определяется национальной
безопасностью любого государства, независимо от ее
географического расположения, размеров территории
или численности населения. Следовательно, говоря о
международной безопасности, следует воспринимать ее
в объеме и пространстве. Что под этим подразумевается?
Во–первых, судьба международной безопасности
ныне зависит как от частных, изолированных
конфликтов, инцидентов и столкновений и, во–вторых,
от масштабных, межгосударственных противоречий
и военных столкновений. Что же легче решить?
Думается, каждый из названных явлений сами по себе
в какой–то степени равнозначны, т.е. оба они могут
стать причиной мирового конфликта, стать причиной
международного осложнения. В этом случае оба фактора
требуют пристального внимания, своевременного
решения. Динамика их развития не допускает их
промедления. Кардинальное значение имеет концепция
геополитического миропорядка и безопасности,
требуется цивилизованный подход со стороны всех и,
прежде всего со стороны великих государств.
Народы Кавказа – соседи не по выбору, а от бога,
следовательно, надо сожительствовать без распрей,
без захвата территории соседа. На Кавказе многое
перемешалось: нации, их культура, обычаи, языки,
традиции и т.п. С другой стороны, давно та или иная
нация перешла национальные границы, многие сородичи
живут по ту сторону государственной границы. Ради
справедливости, следует отметить, что это не относиться
к Армении, здесь живут только армяне.
Но чтобы Кавказ стал зоной мира и сотрудничества
в первую очередь следует погасить очаги конфликта
на территории Азербайджана, Грузии и России. Во–
вторых, восстановить территориальную целостность и
суверенитет всех стран, входящих в понятие Кавказ.
Решив эти проблемы, можно будет создать в
геоперспективе Кавказский Общий рынок, куда могли
бы быть в дальнейшем приглашены – Турция, Иран и
страны Центральной Азии.
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В эту международную экономическую структуру
можно было бы привлечь иностранных инвесторов,
исходя из того, что на Кавказе и Каспии сосредоточены
огромные энергетические ресурсы, запасы минерального
сырья, энергетические ресурсы и развитая транспортная
инфраструктура, телекоммуникации и возрождающийся
Великий Шелковый путь и т.д.
Образование Кавказского Общего рынка, способствовало бы интеграции Кавказских стран, наподобие
Европейского Союза. В свою очередь экономические
связи оказали бы огромное влияние на стабилизацию и
безопасность во всем регионе. Мы говорим об интеграции
на Кавказе не как об отвлеченном явлении, а как движение
и по вертикали и по горизонтали, охватом всех и наверху
и внизу. Все это позволит установить экономические,
культурные, научные, а затем и политические связи между
государствами региона, городами, районами, научными и
производственными центрами.
Движущими силами Кавказского Общего рынка
могли бы стать – взаимная выгода, добровольность,
экономическое сотрудничество, равенство всех стран и
каждого народа.
Осуществление подобных мер – привело бы к
беспошлинной и безвизовой зоне на Кавказе, здесь
образовалась бы некая «Шенгеновская» зона международного сотрудничества.
Логика развития и сотрудничества стран расположенных в этом регионе – способствовало бы созданию
Банка развития и реконструкции. А все это позволило
бы иметь общие финансовые рычаги, механизм
расчетов и платежей, финансировать приоритетные и
перспективные отрасли экономики, науки, образования,
туризма, транспорта и т.д. Сделав это, народы и страны
Кавказа исключили бы войну раз и навсегда в своих
отношениях.
Согласованная политика позволила бы отработать
общую позицию в отношении инициаторов конфликтов,
она позволила бы погасить очаг напряженности
в зародыше. В этом случае исчезли бы коварство,
сепаратизм, религиозный и геостратегический соблазн.
И в подобных случаях великие государства во имя
всеобщей безопасности не смогли бы руководствоваться
узконациональными интересами. Что имеется ввиду?
Во–первых, судьба международной безопасности
зависит как от частных, изолированных конфликтов,
инцидентов и столкновений, во–вторых от масштабных,
межгосударственных противоречий. Что разумнее.
Думается, каждый из названных явлений сами по себе
в какой–то степени равнозначны, т.е. оба случая могут
стать причиной мирового конфликта, стать основой
международного осложнения. Следовательно, в обоих
случаях требуется четкий и оперативный подход к
проблеме. Динамика их развития требует своевременных,
безотлагательных решений. Кардинальное значение
имеет концепция геостратегического мирового порядка
и безопасности. Требуется цивилизованный подход всех
и, прежде всего тех, кто вовлечен в непосредственный
конфликт, и тех, кто участвует в водовороте событий.
Опыт прошлых войн в истории человечества
показывает, что кто ее начинает, тот и проигрывает,
государство–агрессор деградируется, теряет моральные
качества. С другой стороны, жертва агрессии накапливает
силы, делает соответствующие выводы из поражений,
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хотя и временных. Таков неумолимый закон истории и
логика развития человеческого общества. Нарушивший
мир и покой, получает лавры временных героев, но слава
быстротечна. В свою очередь, человечество получает
разруху и нищету. Ничего не проходит бесследно.
Каждый должен получить то, что заслуживает. И чтобы
этого не было, не следует доводить до этого этапа.
Замышляющий авантюру, должен одуматься. Остановка
на полпути и это не означает, что это поражение, а
осознанная необходимость. Взвесить шаги предстоящих
маршрутов во много раз легче, чем войти в пучину
конфликтов, которые могут привести к тяжелым
последствиям для человечества.
Факторы, толкающие те или иные государства
на путь нарушения международной безопасности
– многогранны и многослойны. Как правило, они
возникают ни в один день, ни в один час. Они возникают,
формируются годами. И чтобы распознать их, следует
проследить всю внутреннюю политику государства
– зачинщика и инициатора конфликта, приведшего к
нарушениям правопорядка в том или ином регионе, что,
в конечном счете, приводит к глобальному нарушению
международной безопасности и к кровопролитным
войнам.
Сохранение мира и международной безопасности
способствовали созданию всеобъемлющего международно–правового режима, нашедшей свое отражение в
уставе ООН, что подтверждает уважение национального
суверенитета и территориальной целостности любого члена ООН. Это же нашло свое отражение в
Заключительном Акте Женевской декларации.
Таким образом, за последнее десятилетие Кавказ
и в более широком плане Кавказско–Каспийский
регион, долгое время считавшийся далекой периферией
геополитических интересов ведущих государств мира,
чуть ли не в одночасье оказался в центре соперничества
различных стран и политических сил, поскольку стал
рассматриваться в качестве источника баснословных
природных ресурсов, прежде всего углеводородного
сырья. Углеводородные ресурсы региона на глазах
превратились в одну из стержневых проблем
современной международной политики. Наряду с
энергоресурсами регион богат запасами таких полезных
ископаемых, как железные, медные и хромовые руды,
глауберова соль, хлориды, фосфориты, асбест и т.д., а
также биоресурсами. В Каспийском море сосредоточено
около 90% мировых запасов осетровых рыб. Осетровые и
черная икра составляют существенную статью экспорта,
приносящую значительные доходы прикаспийским
странам. К тому же, Кавказско–Каспийский регион имеет
большие перспективы стать важным узлом комплексных
трансконтинентальных транспортных систем по линии
Юг–Север и Восток–Запад.
Он превратился в эпицентр широкомасштабных
событий и процессов всемирно–исторического значения.
Неожиданно здесь завязались многосложные узлы
местных, региональных и глобальных интересов. Он
оказался в фокусе интересов России, Западной Европы,
США, а также влиятельных государств Востока – Ирана
и Турции и других государств, претендующих на роль
региональных лидеров. Растущее внимание региону
уделяют Китай, Япония и другие государства. Все это
делает Кавказско–Каспийскую региональную систему
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политических отношений важным перекрестком для
нескольких крупномасштабных проектов, требующих
сотрудничества стран всего континента.
При анализе места и роли Кавказско–Каспийского
геостратегического региона, как в мировой политике, так
и в политической стратегии России следует рассматривать
его как единое целое безотносительно к государственным,
административным, этнонациональным и иным границам, разделяющим его изнутри. Обоснованность такого
подхода определяется общностью тесных многовековых
экономических, культурных, политических и иных
связей, исторических судеб, близостью форм, стандартов
и стереотипов повеления, особенностями менталитета
и др. У народов Кавказа есть и общие дела, интересы,
особенно в обеспечении и поддержании в регионе
мира и стабильности, преодолении последствий войн и
конфликтов, предотвращении нового витка конфронтации,
защите его этнокультурного и природно–экологического
своеобразия.
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Modern geopolitical situation in the Caucasus
In the article «Caucasus in contemporary geo–strategy», Professor
A. Abbasbeyli rightly notes that in the Caucasus mixed lot: a nation, their culture,
customs, languages, traditions, etc. On the other hand, have long or that the nation
has passed the national borders, many relatives live on the other side of the border.
In fairness, it should be noted that this does not apply to Armenia, the Armenians are
living here only. But to the Caucasus a zone of peace and cooperation should first
settle the conflict centers on the territory of Azerbaijan, Georgia and Russia. Second,
to restore its territorial integrity and sovereignty of all countries in the concept of
the Caucasus. However, the author points out that solving these problems, you can
create a geoperspektive Caucasian Common Market, which could subsequently be
invited – Turkey, Iran and Central Asia.
Keywords: geostrategy, sovereignty, Caucasus, confrontation, security.

Годжаева Л. Р., докторант, Азербайджанський державний
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Сучасна геополітична ситуація на Кавказі
Справедливо відзначається, що на Кавказі багато перемішалося: нації, їх
культура, звичаї, мови, традиції і т.п. З іншого боку, давно та чи інша нація
перейшла національні кордони, багато родичів живуть по той бік державного
кордону. Заради справедливості, слід зазначити, що це не відноситься до
Вірменії, тут живуть тільки вірмени. Але щоб Кавказ став зоною миру
та співробітництва в першу чергу слід погасити вогнища конфлікту на
території Азербайджану, Грузії і Росії. По–друге, відновити територіальну
цілісність і суверенітет усіх країн, що входять в поняття Кавказ.
Разом з тим, автор вказує, що вирішивши ці проблеми, можна буде
створити в геоперспективі Кавказький Загальний ринок, куди могли б бути в
подальшому запрошені – Туреччина, Іран і країни Центральної Азії.
Ключові слова: геостратегія, суверенітет, Кавказ, конфронтація, безпека.
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О геополитической сути политических,
экономических и региональных целей
Азербайджанской Республики

Научной целью статьи является затронуть некоторые аспекты
геополитической сути политических, экономических и региональных целей
Азербайджанской Республики. На основе литературы были изучены и
достигнуты определенные результаты по этой теме. Также затрагивается
значение достигнутых удач в области геоэкономического уровня развития
и защиты национально–экономических интересов Азербайджанской
Республики.
Ключевые слова: Азербайджанская Республика, внешняя политика,
мировая, политическая цель.

(стаття друкується мовою оригіналу)
В обеспечении национальной безопасности и
развития Азербайджанской Республики и в определении государственной политики в этой области
важное значение имело формирование общей идеи –
азербайджанизма и поднятие ее на уровень официальной
государственной политики. Эта идея, особенно
важную роль, сыграла в восстановлении и укреплении
государственной независимости, в сохранении и
развитии духовно – национальных ценностей в стране,
в объединении азербайджанцев мира вокруг традиций
независимой государственности.
Базирование кода национальной идентификации
Азербайджана на большие культурно – исторические
традиции, на глубокие этнические и полиэтнические
корни обеспечивает уравновешение и стойкость его
национальной идеологии. Благодаря этим качествам
идея азербайджанизма с одной стороны превращается
в главное средство сохранения национальных
ценностей и традиции, с другой стороны создает
условия для модернизации духовной жизни путем
принятия передовых элементов мировой цивилизации,
содействует динамическому развитию независимой
страны, укреплению его международного положения
[1]. Надо отметить что, Гейдар Алиев превратил идею
азербайджанства в платформу национального единства
всего азербайджанского народа, всех связанных с
Азербайджаном соотечественников и сограждан, проживающих за рубежом. Если до Гейдара Алиева эта идея
носила в основном, характер этнолингвистической,
этнографической, литературной, культурно–эстетической, философской и моральной ценности, то в его
период, получив серьезное насыщение социально–
политическим содержанием, была включена в систему
общих и объединительных идей и тем самым стала
неотъемлемой частью государственного строительства
[12, с. 60].
Внешняя политика Азербайджанской Республики
служит реализации этих концептуальных идей (2).
Азербайджан в своем развитии ориентируется на
непреходящие ценности мировой цивилизации –
демократию, свободу личности и верховенство закона.
Отсюда исходит и концепция внешней политики,
направленной на построение равноправных и взаимо-
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выгодных отношений со всеми государствами и
обеспечение активного участия Азербайджана в
многосторонней дипломатии. Главные характеристики
этой политики – открытость, или, как сейчас
часто говорят, «транспарентность», стремление к
добрососедству и партнерству, отказ от стереотипов
прошлого [11].
Азербайджанская Республика является активным
участником мирового и регионального уровня
экономических и военно–политических процессов.
Являясь самым активным и определяющим участником
региональных процессов, Азербайджан имеет свои
превосходства. По демографическому потенциалу
Азербайджан является самой крупной страной
Южного Кавказа. Несмотря на разнородность
национального состава, здесь сформировался доминант
сознания государственности у населения страны.
Здесь необходимо отметить что, определенная часть
современного периода истории Азербайджана связана
с именем общенационального лидера Гейдара Алиева
[3]. В том числе, Азербайджан самая большая страна
Южного Кавказа по территории, имеет самые длинные
границы с сопредельными странами. Международные
транзитные дороги проходит по его территории. Одной
из геостратегических и геоэкономических преимуществ
Азербайджана является наличие здесь уникальных
коммуникационных возможностей, соединяющих Европу
с Азией [4]. Экономический потенциал Азербайджана
позволяет наилучшим образом представить страну в
мировом рынке [5]. В некоторых случаях Азербайджан
занимает ведущую позицию также в региональных
процессах, что обуславливается вышеуказанными
преимуществами этой страны. Причиной тому служит
следующие факторы: самая большая страна, самая
богатая страна, важный «узел» в мировых политических
процессах. Все это базируется на концептуальном
отношении общенационального лидера Гейдара Алиева.
Концептуальное отношение общенационального лидера
Гейдара Алиева основывалось на глубокий ум, полезную
практику и методике своевременных действий.
Азербайджан строит партнерство в первую очередь
на реализации своего экономического потенциала. Если
можно так выразить, геополитика этой страны стоит на
геоэкономических моделях. Реализация национально–
экономических интересов Азербайджана, успехи,
достигнутые в повышении уровня геоэкономического
развития, нашло свое отражение в его международных
связях. Исходя из этого, нефтяная стратегия
Азербайджанской Республики, которая предусматривает
его геоэкономическое развитие, одновременно отражает
ее позиции. А это в свою очередь расширяет диапазон
реализации национально–экономических интересов
страны не только в ближайшее будущее, но и в перспективе
длительного будущего. Эта ситуация открывает
путь на формирование и развитие экономической
дипломатии страны. Не случайно что, с 1994 года
в Азербайджане широко распространяется понятие
«нефтяная дипломатия» [6]. Страны, вложившие свои
инвестиции в экономику Азербайджана, заинтересованы
в обеспечении своих экономических интересов и
встретили здесь реальные условия на увеличения своего
капитала, что стала крахом анти–азербайджанской
агитации Армении. Экономические возможности
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Азербайджана открывают путь на его культурный
прогресс. Тандем опытного лидера с потенциальной
страной стали причиной первых успехов Азербайджана.
Эти процессы привели к лидерству Азербайджана на
Южном Кавказе. Этот факт признают и недруги нашей
страны. Одним словом, главным условием приобретения
независимости, создания и укрепления демократического
государства в Азербайджане было существование
такой яркой феноменальной исторической личности
– общенационального лидера Гейдара Алиева [7].
Общенациональный лидер Гейдар Алиев придавал
большое значение на расширение партнерства с
международными организациями. Являясь членом этих
организации, Азербайджан последовательно и активно
участвует в их работе, путем активного сотрудничества
с ними привлекает внимание мировой общественности
на проблемы страны. 4 мая 1994 года подписание
Г.Алиевым программного документа «Партнерства во
имя мира» стало самым важным шагом в укреплении
международных связей Азербайджана.
22 апреля 1996 года между Азербайджанской
Республикой и ЕС было заключено «Соглашение о
сотрудничестве и партнерстве» в области торговли,
капиталовложении,
экономики,
законодательства,
культуры, по предотвращению незаконной торговли
и иммиграции. Подписание этого соглашения высоко
оценивается как очередной успех внешнеполитического
курса независимого Азербайджана, так как открывает
широкие возможности на пути расширения связей
республики с европейскими институтами и структурами,
является юридической базой интеграционных процессов.
Членство Азербайджана в Европейском Совете
играет важную роль в объективном представлении
главных проблем молодой республики на внимание
мирового сообщества, в интеграции Азербайджана
в Европейские институты. 17 января 2001 года на
основе решения Комитета Министров Европейского
Совета Азербайджанская Республика была принята на
уровне полноправного члена. Этот политический курс
общенационального лидера Гейдара Алиева потом был
продолжен Президентом Азербайджанской Республики
Ильхам Алиевым.
В процессах региональной интеграции в качестве
партнеров Азербайджана участвовали не только
Южно–Кавказская страна Грузия, также как мировая
страна Россия, региональные лидеры Турция и Иран.
Кроме этого, Азербайджан представлял США и
Западноевропейским
странам
пропорциональные
справедливые и возможности на участие в региональных
процессах.
В региональной политике Азербайджанской Республики в ряду важных вопросов были геополитические
риски. Геополитика это проведение государственной
политики с учетом географического положения страны.
Это сложная процедура и автоматически соединяет в
себе многие факторы [8]. Поэтому в исследованиях
геостратегических рисков нужно учесть идеологические,
этнопсихологические, межнациональные, геокультурные, ментальные и др. факторы. Вышеперечисленные
факты дают основание, определит анатомию этих рисков
на Южном Кавказе и формировать соответствующую
внешнюю политику страны. Можно определить три
уровня рисков на Южном Кавказе: 1) Формы проявления
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глобальных геостратегических рисков в конкретном
регионе; 2) риски, связанные с историческими,
этнополитическими, социально–культурными особенностями региона; 3) риски, основанные на внутренних угрозах на политические, географические,
этно демографические, социально–культурные, экономические и территориальные целостности страны.
Приоритетное направление внешней политики
Азербайджана на современном этапе Нагорно–
Карабахский вопрос. Решение этого вопроса требует
согласования геополитических рисков на этом пути,
соединение их в единой структуре, управление ими на
платформе государственных интересов Азербайджана,
в целом политического и дипломатического творческого
отношения. Одновременно, надо учесть влияние
новых факторов финансовой сферы Европы на регион,
исследовать политические аспекты механизма влияния
на решение Нагорно–Карабахского конфликта между
Азербайджаном и Армении. Учет влияния параметров,
активизирующих геополитическую динамику на Южном
Кавказе во внешнеполитических линиях, выводит
на первый план необходимость строение модели
динамичной политики. Здесь необходимо перейти от
рисков к интенсификации процессов региональной
социально–культурной и экономической интеграции.
Главным препятствием на этом пути Нагорно–
Карабахская проблема, и поэтому, наша дипломатия
должна
обезвредить
геополитические
факторы,
мешающие решению замороженного конфликта.
Азербайджанская дипломатия увеличила активность
в этом направлении и достигла определенных успехов,
что является прямым доказательством систематического
выполнения внешнеполитической концепции президента
страны МИД–м республики.
Азербайджан демонстрирует практику системного
проведения сбалансированного политического курса в
таком сложном регионе, как Южный Кавказ, учитывая
вызовы новых геополитических реалий. Этот аспект
внешней политики очень важен с точки зрения
доверия стране и приобретенного ею на этой основе
международного имиджа [14].
Рост экономической мощи Азербайджана привлек
внимание международного сообщества. Официальный
Баку получил приглашение на мероприятие Большой
двадцатки, состоявшейся в феврале 2012 года в Мексике.
Через месяц после этого Азербайджан стал участником
саммита по ядерной безопасности, состоявшейся
в столице Корейской республики Сеуле. Наряду с
этим, в Азербайджане проводятся международные
мероприятия. Начиная с 2011 года, в Баку проводится
«Всемирный форум межкультурного диалога» (раз
в два года). Кроме того, Азербайджан является
инициатором такого престижного мероприятия, как
«Международный гуманитарный форум». С 2009
года Баку стал столицей «Исламской культуры» и
наконец, в 2012 году в Баку состоялся международный
конкурс песни «Евровидение–2012». Отдельно нужно
подчеркнуть переход к Азербайджану председательства
в Организации Экономического Сотрудничества.
Главы стран, принявшие участие в последнем
саммите организации в Баку, говорили о достижениях
Азербайджана во внутренней и внешней политике. На
Южном Кавказе нет второй такой страны, проводящей
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эффективную внешнюю политику в таком масштабе.
В числе приоритетов внешней политики важное
место занимают сотрудничество с международными
организациями, разработка и реализация энергетических
проектов, выполнение роли транспортного коридора
между двумя континентами. Азербайджан является
единственной кавказской страной, реализующей
системные программы в вышеназванных сферах [13].
Учитывая вышесказанное, следует придать значение
нижеследующим научно–методологическим принципам
классификации механизма и средств геополитической
деятельности Азербайджана:
Во–первых, в ряду важных факторов позитивного
развития геополитической деятельности Азербайджанской Республики должен стоят человеческий
фактор. Среди граждан Азербайджана необходимо вести
постоянную идеологическую работу о необходимости
укрепления геополитической роли страны. Кроме
этого необходимо придать значение подготовки
кадров, способных реализовать внешнюю политику
государства. Президент Азербайджанской Республики
Ильхам Алиев неоднократно говорил о ведущем
значении для нас людского капитала страны, который
стоит на первом месте и конечной целью политики
Азербайджанского правительства «перевести нефтяной
капитал на человеческий капитал» [9]. Понятие
«человеческий капитал» должен найти свое отражение в
геополитических механизмах и средствах;
Во–вторых, для укрепления геополитических
средств Азербайджанской Республики в действенных
направлениях экономических механизмов необходимо
учесть геополитических интересов. Это означает что,
республика должна заниматься экспортом разных форм
капитала в региональных экономических процессах.
Сюда относиться не только финансовый капитал, и
экспорт людского капитала. В этом направлении главным
является государственная политика предложения другим
странам высококвалифицированных кадров страны.
Пришло время вывести на первый план и усилить
участие в транснациональных структурах людей,
выделяющихся высоким патриотизмом и политическим
умом. Необходимо систематизировать концептуальные
знания в этом направлении;
В–третьих, в окружающей нас среде необходимо
провести работу по укреплению диаспору, что является
одним из приоритетов внешней политики нашего
государства. В современный период понятие диаспора
превращается в важного элемента международных
отношений. Реалии глобального мира ставит новые
задачи в этом направлении перед Азербайджанской
Республикой. Ускоренные процессы интеграции
между народами, увеличенная роль в международных
отношениях организации диаспоры и лобби деятельность в этом направлении сделали исторической
необходимостью.
В–четвертых, усиление военного сотрудничества
Азербайджанской Республики с Турцией усилило бы
обезвреживание «недругов» нашей страны и ее геостратегическое продвижение. Одновременно, усиливая
военное сотрудничество с остальными государствами,
Азербайджанская Республика получить возможность
на дипломатическое изолирование Армении, лишать
ее партнеров в области военного сотрудничества.
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Необходимо искать новых возможных вариантов в этом
направлении на уровне военных экспертов и аналитиков.
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The scientific aim of the article is to touch upon certain aspects of the
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level of development and protection of the national economic interests of the
Republic of Azerbaijan is also touched upon.
Keywords: Azerbaijan Republic, foreign policy, world, political goal.

Набієв Б., викладач, Бакинський державний університет
(Азербайджан, Баку), matlabm@yandex.com
Про геополітичну суть політичних, економічних і регіональних
цілей Азербайджанської Республіки
Науковою метою статті є торкнутися деяких аспектів геополітичної
суті політичних, економічних і регіональних цілей Азербайджанської
Республіки. На основі літератури були вивчені і досягнуті певні результати
по цій темі. Також порушується значення досягнутих успіхів в області
геоекономічного рівня розвитку і захисту національно–економічних інтересів
Азербайджанської Республіки.
Ключові слова: Азербайджанська Республіка, зовнішня політика,
світова, політична мета.
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Етнополітичні портрети Галичини у калейдоскопі
мінливих історичних подій

Рецензія на монографію: Галичина
в етнополітичному вимірі / Авт. кол.:
В. О. Котигоренко (керівник), В. А. Войналович,
О. Я. Калакура, Л. Л. Ковач, В. В. Коцур,
Н. І. Кочан, О. О. Ляшенко, Н. Ю. Макаренко,
Ю. О. Ніколаєць, М. І. Панчук, О. В. Позняк,
О. О. Рафальський, М. Ю. Рябчук. – К.: ІПіЕНД
імені І. Ф. Кураса НАН України, 2017. – 840 с.
Знаю і поважаю точку зору читачів, які вважають,
що далеко не кожна навіть вдала наукова книжка має
бути удостоєна честі, щоб рецензія про неї з’явилася
на шпальтах періодичного видання, та ще й такого
поважного і знаного, яким завжди було і залишається
«Дзеркало тижня». Тим не менш, ризикну презентувати
саме таку рецензію, оскільки йдеться про унікальну,
фундаментальну, інноваційну працю під досить
скромною, але влучною й промовистою назвою
«Галичина в етнополітичному вимірі».
Але спершу невеликий ліричний відступ. Перше
знайомство з цією книгою нагадало мені нечасті, але
такі щасливі години мого (і всього мого покоління)
холодного і голодного дитинства… Зокрема, коли до
наших рук потрапляв звичайнісінький калейдоскоп… Ця
чарівна дитяча іграшка викликала справжнє захоплення
і величезний непідробний інтерес. Адже лише кілька її
обертів докорінно змінювали і кольори, і конфігурацію
дивовижних візерунків, які там можна було побачити.
Подібні почуття виникли й не полишають мене досі
після того, як я прочитав і перечитую з олівцем у
руках книгу, про яку пишу. Втім, нічого дивного тут,
мабуть, немає, оскільки читання цієї книги, особливо
в її легкодоступному електронному варіанті, дійсно
нагадує і повторює ефект калейдоскопу: кілька кліків,
що перегортають кільканадцять її сторінок, присвячених
подіям різних історичних часів, і перед тобою вже зовсім
інший етнополітичний портрет–мозаїка Галичини…
Допитливий читач побачить на сторінках видання
щонайменше п’ять таких подібних, але й таких різних
портретів: 1) під польською владою; 2) у складі УРСР;
3) під німецько–нацистською окупацією; 4) знов у складі
УРСР і 5) нарешті, в суверенній Україні…
Немає можливості й особливої потреби, та й
узагалі вважаю не досить коректним по відношенню
до потенційного читача рецензії й, особливо, самої
монографії, описувати детально ці портрети й
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витлумачувати те, що дослідили й професіонально
змалювали її автори на понад восьмиста сторінках
тексту. Більш логічним і доцільним буде дати загальну
характеристику видання, а основну увагу зосередити на
її перевагах.
Насамперед зазначу, що книга підготовлена за
результатами наукових досліджень, що виконувалися
в параметрах одного з пріоритетних напрямів
роботи Інституту політичних і етнонаціональних
досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (ІПіЕНД):
«Регіональні особливості етнополітичних процесів
в Україні». Відповідні вкрай актуальні з теоретичної
і практичної точок зору дослідження ще на початку
2000–х років зініціював відомий український вчений
М. І. Панчук. Допитливий читач вже мав або ще матиме
можливість ознайомитися з результатами попередньої
роботи сформованого ним високопрофесіонального
колективу, представлені, зокрема, у книгах: «Крим в
етнополітичному вимірі» (2005); «Закарпаття в етнополітичному вимірі» (2008); «Етнополітичні процеси
в Україні: регіональні особливості» (2011); «Донбас в
етнополітичному вимірі» (2014); «Політичні аспекти
кризи на Донбасі: діагностика стану та напрями
врегулювання. Аналітична доповідь» (2015) та ін. І ось
ще одна монографія: «Галичина в етнополітичному
вимірі» (Авт. кол.: В. О. Котигоренко (керівник),
В. А. Войналович, О. Я. Калакура, Л. Л. Ковач,
В. В. Коцур, Н. І. Кочан, О. О. Ляшенко, Н. Ю. Макаренко, Ю. О. Ніколаєць, М. І. Панчук, О. В. Позняк,
О. О. Рафальський, М. Ю. Рябчук. – К.: ІПіЕНД імені
І. Ф. Кураса НАН України, 2017. – 840 с.).
Якось саме по собі напрошується порівняння
проекту ІПіЕНД з подібними проектами, реалізованими
в інших країнах. Так от: своєю спрямованістю,
всебічністю, фундаментальністю і вагомістю проект, про
який тут ідеться, нагадує всесвітньо відоме міжнародне
дослідження, здійснене у 1990–х роках під керівництвом
«батька–засновника» етнополітичної конфліктології
Т. Гурра: його назва – «Меншини в небезпеці» (T. Gurr.
Minorities at Risk). Посутні відмінності цих двох проектів
стосуються хіба що масштабів дослідження (більшість
країн світу в дослідженні «Меншини в небезпеці» і
Галицький регіон України у дослідженні вітчизняних
авторів), масштабів фінансування й популяризаторської
«розкрутки» (проект Т. Гура вартував багатьох сотень
тисяч доларів).
«Знімаю капелюха», що, сподіваюся, ладні зробити
й чимало інших знавців цієї проблематики, перед
науковцями ІПіЕНДу. Перш за все тому, що чимало
з них свого часу розробляли витоки політології,
етнополітології, етнополітичної конфліктології та інших
«етнонаук» в Україні. По–друге, за вміння віднаходити
найбільш актуальну й перспективну проблематику для
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своїх наукових досліджень. Саме такою слід вважати
регіоналістику в її етнополітичному вимірі, розробці
якої були присвячені попередні праці й рецензована
монографія. Адже «поза етносом немає жодної людини»
(Л. Гумільов), і «майже всі ми є націоналістами під
шкірою» (А. Тойнбі), живемо в епоху «трайбалізації»
(Г. Айзекс) та «блукання привиду (ghost) старого і нового
націоналізмів у Європі», під впливом «оновленого
залізного закону етнічності» (С. Стейнберг) та
«абеткового парадоксу (A–B–C paradox) націоналізму»
(Г. Моргентау) і, до того ж, в умовах міцніючої
ентнополітичної турбулентності, зростаючих «етнотериторіальних претензій», збільшення кількості
«невизнаних держав» (unrecognized states) тощо. По–
третє, за здатність залучати й використовувати сучасний
ефективний науково–дослідницький інструментарій
та досконале володіння ним. По–четверте, за
справжній академізм, фундаментальність, критично–
конструктивний підхід, аргументованість висновків
і обґрунтованість практичних рекомендацій та за
максимально можливу в сучасних умовах об’єктивність
дослідницької роботи. По–п’яте, за вміння виявляти
і ретельно аналізувати закономірності й тенденції
розвитку надзвичайно складних, суперечливих, а часто
й загрозливих для суспільства етнополітичних процесів.
Нарешті, за відданість науці, за дослідницький ентузіазм
як заміну матеріального стимулу. Адже впродовж двох
останніх десятиліть українська наука й освіта та їх
працівники перебувають у надзвичайно скрутному
матеріально–фінансовому становищі.
Щодо самої рецензованої праці, то окрім усіх
вищезазначених її переваг, досить вдалою видається
архітектоніка дослідження: вона включає оригінальний
Вступ, два основних Розділи, назви яких говорять самі за
себе (Розділ 1. Етнополітична історія Галичини у складі
Української РСР після Другої світової війни та Розділ 2.
Галичина в етнополітичному просторі держави Україна),
кожен з яких вдало поділяється на кілька підрозділів, а
також з розлогої Післямови та двох Додатків.
Згадки заслуговує також надзвичайно широка і
різноманітна джерельна база монографії: це численні
матеріали кількох вітчизняних та зарубіжних архівів,
результати опитувань солідних соціологічних служб,
сотні різномовних монографій та близько 1000 статей
у друкованому і в електронному форматі. Важко навіть
уявити, яка скрупульозна й титанічна робота стоїть
за пошуком необхідної інформації та її ретельним
аналізом… Але саме це робить рецензовану монографію
не лише зразковим науково–теоретичним, академічним,
а й енциклопедично–довідковим виданням, настільною
книгою науковців, політиків і управлінців.
На схвалення й усебічну підтримку заслуговують
зусилля творчого колективу з виявлення закономірностей
і тенденцій, а також зі з’ясування наслідків впливу
змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі на
етнополітичні процеси в Галичині. Не меншої, а можливо,
й більшої уваги варті також результати дослідження
зворотного впливу етнополітичної динаміки в Галицькому регіоні на загальноукраїнські трансформації.
Зазначене й багато що іще становить вагомий внесок
авторів у розвиток етнополітологіі й регіонознавства…
Втім, право і задоволення на ознайомлення з цим внеском
залишимо потенційним читачам монографії…
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Ще раз наголошу: в сучасних вкрай складних
і скрутних для країни, науки та науковців умовах
підготовка й видання такої фундаментальної праці – це
видатна подія, і, як на мене, величезне досягнення всіх
до неї причетних.
Однак, як відомо, у формальні обов’язки рецензента
входить також і пошук та оприлюднення вад і недоліків
того чи іншого видання. Чи є вони у рецензованої праці?
Імовірно, є, як і в будь–якому іншому інноваційному
виданні, та ще й присвяченому таким складним і
суперечливим процесам, які відбувалися й відбуваються
в етнополітичному просторі України і його Галицькому
сегменті. І все ж, мабуть, краще буде залишити пошуки
вад і недоліків тим, хто не здобувши визнання власною
дослідницькою працею, намагається зробити це критикою
творчого доробку інших… А от щодо пропозицій, то
їх може бути кілька, але назву лише дві. Перша: варто
було б продовжити розроблення вітчизняною наукою
про етнополітику регіонознавчого напряму і дослідити
ті українські території, які досі не стали предметом
цільової уваги. Друга: вже зараз доцільно було б подбати
про планування й започаткування проекту, який би
інтегрував здобутки усіх регіонознавчих досліджень
й підсумував ті величезні й безцінні напрацювання,
які вже мають не тільки вчені Інституту політичних
і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН
України, а й увесь загал українських науковців. Наснагою
і слушною рекомендацією тут могли би стати поради
Тура Хейєрдала, який порівнював сучасних науковців із
шукачами скарбів, кожен з яких розкопує свою ділянку
й викладає знайдене нагору. Тому, зауважував видатний
норвезький вчений і мандрівник, потрібні ще якісь інші
дослідники, котрі мають і здатні зібрати все видобуте
докупи, ретельно його проаналізувати, оцінити та
синтезувати. Автори рецензованої монографії довели
свою здатність до такої праці.
На завершення побажаю зацікавленому читачеві
звернутися безпосередньо до рецензованої монографії,
подивитися в неї як в оригінальний калейдоскоп і
отримати власні враження від знайомства з виявами
своєрідно–оригінального й спільного в етнополітичних
портретах–мозаїках Галичини різних часів.
Kartunov O. V., Doctor of Political Sciences, Professor,
Honored Worker of Science and Technology of Ukraine
(Ukraine, Kyiv), ipiend@ukr.net
Ethnopolitical Portraits of Galicia in the Kaleidoscope
of Changing Historical Events
Review of the monograph: Halychyna in an ethnopolitical
dimension / Author’s team: V. O. Kotigorenko (leader),
V. A. Voinalovich, O. Ya. Kalakura, L. L. Kovach, V. V. Kotsur,
N. I. Kochan, О. O. Lyashenko, N. Yu. Makarenko,
Yu. O. Nikolayets, M. I. Panchuk, О. V. Poznyak, О. O. Rafalsky,
M. Yu. Ryabchuk. – K.: I. F. Kuras Institute of the National
Academy of Sciences of Ukraine, 2017. – 840 p.
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