ВГО Українська академія наук
Видавництво «Гілея»

Випуск 131 (№ 4)
Київ – 2018

ISSN 2076–1554

Збірник засновано 2004 року. Вихід з друку – щомісячно
Фахове видання

з філософських, політичних наук затверджено наказом Міністерства освіти і науки України
№ 747 від 13 липня 2015 р., з історичних наук наказом МОН України № 1328 від 21 грудня 2015 р. (перереєстрація)
Свідоцтво про державну реєстрацію (переєстрацію) друкованого засобу
масової інформації: серія КВ № 22632-12532ПР від 24 квітня 2017 року
Друкується за рішенням:
Вченої ради Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
(протокол № 12 від 05 квітня 2018 р.)

Збірник входить до міжнародних баз

Google Scholar; Index Copernicus (Польща); EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS (Scientific Indexing Services) (USA); InfoBase Index (Індія).

Шеф – редактор:

Андрущенко В. П.,
д–р філос. наук, проф.,член – кор. НАН України,
акад. НАПН України
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)

Головний редактор:

Вашкевич В. М.,
д–р філос. наук, проф.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)

Співредактори:

Акопян В. Г.,
д–р філос. наук, ст.н.с. (Україна, Київ)
Кивлюк О. П., д–р філос. наук, ст.н.с.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)
Муляр В. І.,
д–р філос. наук, проф. (Україна, Житомир)

Відповідальний секретар:

Халамендик В. Б.,
д–р філос. наук, проф.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)

Редакційна рада:

Андрущенко В. П.,
д–р філос. наук
проф.,член – кор. НАН України, акад. НАПН України
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)
Вашкевич В. М.,
д–р філос. наук, проф.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)
Зеленков А. І.,
д–р філос. наук, проф. (Білорусь, Мінськ)
Колесник В. Ф.,
д–р іст. наук, проф.,
член–кор. НАН України (Україна, Київ)
Мирзаханян Р.,
д–р іст. наук, проф. (Вірменія, Єреван)
Михальченко М. І., д–р філос. наук, проф.,
член – кор. НАН України (Україна, Київ)
Панчук М. І.,
д–р іст. наук, проф. (Україна, Київ)
Рафальський О. О., д–р іст. наук, проф. (Україна, Київ)
Савельєв В. Л.,
д–р іст. наук, проф.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)
Солдатенко В. Ф.,
д–р іст. наук, проф., член–кор. НАН України
(Україна, Київ)
Степико М. Т.,
д–р філос. наук, проф. (Україна, Київ)

Редакційна колегія:
З історичних наук:

Войцехівська І. Н., д–р іст. наук, проф. (Україна, Київ)
Дробот І. І.,
д–р іст. наук, проф.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)
Журба М. А.,
д–р іст. наук, проф.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)
Лазько Г. Г.,
д–р іст. наук, проф. (Білорусь, Гомель)
Лисак В. Ф.,
д–р іст. наук, проф. (Україна, Маріуполь)
Мезга М. М.,
д-р іст. наук, проф. (Білорусь, Гомель)
Михайлюк В. П.,
д–р іст. наук, проф. (Україна, Старобільськ)

Стоян Т. А.,
д–р іст. наук, проф.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)
Сушко О.О.,
д–р іст. наук, проф.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)
Чернега Л. М.,
д–р іст. наук, проф.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)
Шаповал Ю. І.,
д–р іст. наук, проф. (Україна, Київ)

З філософських наук:

Абасов А. С.,
д–р філос. наук, проф. (Азербайджан, Баку)
Базалук О. О.,
д–р філос. наук, проф. (Україна, Київ)
Бех В. П.,
д–р філос. наук, проф.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)
Воронкова В. Г.,
д–р філос. наук, проф. (Україна, Запоріжжя)
Герасимова Е. М., д–р філос. наук, проф.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)
Гарбар Г.А.,
д–р філос. наук, проф. (Україна, Миколаїв)
Жадько В. О.,
д–р філос. наук, проф.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)
Жижко Т. А.,
д–р філос. наук, проф.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)
Куцепал С. В.,
д–р філос. наук, проф. (Україна, Полтава)
Миколайчак А.,
д–р хабілітований, проф. (Польща, Познань)
Оніпко О. Ф.,
д–р техн. наук, проф. (Україна, Київ)
Свириденко Д. Б., д–р філос. наук, доц.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)
Терепищий С. О., д–р філос. наук, доц.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)
Тецлав С.,
д–р філос. наук, проф. (Польща, Бидгощ)
Яшанов С. М.,
д–р пед. наук, проф.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)

З політичних наук:

Андрусишин Б. І., д–р іст. наук, проф.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)
Андрюкайтене Р., д–р PhD соціальних наук (менеджмент),
(Литва, Маріамполь)
Бабкіна О. В.,
д–р політ. наук, проф.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)
Балабанов К. В.,
д–р політ. наук, проф. (Україна, Маріуполь)
Варзар І. М.,
д–р політ. наук, проф.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)
Васильчук Є. О.,
д–р політ. наук, доц. (Україна, Черкаси)
Войналович В. А., д–р політ. наук, проф. (Україна, Київ)
Іванов М. С.,
д–р політ. наук, проф. (Україна, Миколаїв)
Картунов О. В.,
д–р політ. наук, проф. (Україна, Київ)
Кізіма С. А.,
д–р політ. наук. проф.. (Білорусь, Мінськ)
Котигоренко В. О., д–р політ. наук, проф. (Україна, Київ)
Крась І.,
д–р хабілітований, проф. (Польща, Ченстохов)
Лапина С. В.,
д–р соц. наук, проф. (Білорусь, Мінськ)
Макаренко Л. Л.,
д–р пед. наук, проф.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)
Остапенко М. А.,
д–р політ. наук, проф.
(Україна, Київ, НПУ ім. М. П. Драгоманова)
Римаренко С. Ю., д–р політ. наук, проф. (Україна, Київ)
Срогошу Т.,
д–р хабілітований, проф. (Польща, Ченстохов)

Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея»,
2018. – Вип. 131 (4). – 502 с.
Концепція збірника базується на багатоплановому науковому висвітленні проблем інформаційної цивілізації, що формується.
Основні рубрики охоплюють галузі історичних, філософських та політичних наук. Розрахований на фахівців гуманітарних
та соціально–політичних наук.
© Редакційна колегія, 2018
© Автори статей, 2018
© Національний педагогічний університет
імені М. П.Драгоманова, 2018
© ВГО Українська академія наук, 2018

VHO Ukrayins’ka Akademiya Nauk
Vydavnytstvo «Hileya»

Vypusk 131 (№ 4)
Kyyiv – 2018

ISSN 2076–1554

Zbirnyk zasnovano 2004 roku. Vykhid z druku – shchomisyachno
FAKHOVE VYDANNYA
z filosofs'kykh, politychnykh nauk zatverdzheno nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny
№ 747 vid 13 lypnya 2015 r., z istorychnykh nauk nakazom MON Ukrayiny № 1328 vid 21 hrudnya 2015 r. (pereyestratsiyu)
Svidotstvo pro derzhavnu reyestratsiyu (pereyestratsiyu) drukovanoho zasobu
masovoyi informatsiyi: seriya KV № 22632-12532PR vid 24 kvitnya 2017 roku
Drukuyet'sya za rishennyam:
Vchenoyi rady Natsional'noho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova
(protokol № 12 vid 05 kvitnia 2018 r.)

Zbirnyk vkhodyt' do mizhnarodnykh baz:

Google Scholar; Index Copernicus (Pol'shcha); EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS (Scientific Indexing Services) (USA); InfoBase Index (Indyya).

Shef–redaktor:

Andrushchenko V. P., d–r filos. nauk,
prof.,chlen – kor. NAN Ukrayiny, akad. NAPN Ukrayiny
(Ukrayina, Kyyiv, NPU im. M. P. Drahomanova)

Holovnyy redaktor:

Vashkevych V. M., d–r filos. nauk, prof.
(Ukrayina, Kyyiv, NPU im. M. P. Drahomanova)

Spivredaktory:

Akopyan V. H., d–r filos. nauk, st.n.s. (Ukrayina, Kyyiv),
Kyvlyuk O. P., d–r filos. nauk, st.n.s.
(Ukrayina, Kyyiv, NPU im. M. P. Drahomanova)
Mulyar V. I., d–r filos. nauk, prof. (Ukrayina, Zhytomyr)

Vidpovidal'nyy sekretar:

Khalamendyk V. B., d–r filos. nauk, prof.
(Ukrayina, Kyyiv, NPU im. M. P. Drahomanova)

Redaktsiyna rada:
Andrushchenko V. P.,
d–r filos. nauk, prof.,
chlen – kor. NAN Ukrayiny, akad. NAPN Ukrayiny
(Ukrayina, Kyyiv, NPU im. M. P. Drahomanova)
Vashkevych V. M.,
d–r filos. nauk, prof.
(Ukrayina, Kyyiv, NPU im. M. P. Drahomanova)
Zelenkov A. I.,
d–r filos. nauk, prof. (Bilorus', Mins'k)
Kolesnyk V. F.,
d–r ist. nauk, prof.,
chlen–kor. NAN Ukrayiny (Ukrayina, Kyyiv)
Myrzakhanyan R.,
d–r ist. nauk, prof. (Armyeniya, Yerevan)
Mykhal'chenko M. I.,
d–r filos. nauk, prof.,
chlen – kor. NAN Ukrayiny (Ukrayina, Kyyiv)
Rafal's'kyy O. O.,
d–r ist. nauk, prof. (Ukrayina, Kyyiv)
Savel'yev V. L.,
d–r ist. nauk, prof.
(Ukrayina, Kyyiv, NPU im. M. P. Drahomanova)
Soldatenko V. F.,
d–r ist. nauk, prof.,
chlen–kor. NAN Ukrayiny (Ukrayina, Kyyiv)
Stepyko M. T.,
d–r filos. nauk, prof. (Ukrayina, Kyyiv)

Redaktsiyna kolehiya:
Z istorychnykh nauk:

Voytsekhivs'ka I. N.,
d–r ist. nauk, prof. (Ukrayina, Kyyiv)
Drobot I. I.,
d–r ist. nauk, prof.
(Ukrayina, Kyyiv, NPU im. M.P. Drahomanova)
Zhurba M. A.,
d–r ist. nauk, prof.
(Ukrayina, Kyyiv, NPU im. M.P. Drahomanova)
Laz'ko H. H.,
d–r ist. nauk, prof. (Bilorus', Homel')
Lysak V. F.,
d–r ist. nauk, prof. (Ukrayina, Mariupol')
Mezha M. M.,
d-r ist. nauk, prof. (Bilоrus', Homel')
Mykhaylyuk V. P.,
d–r ist. nauk, prof. (Ukrayina, Starobil's'k)
Stoyan T. A.,
d–r ist. nauk, prof.
(Ukrayina, Kyyiv, NPU im. M.P. Drahomanova)

Sushko O. O.,
d–r ist. nauk, prof.
(Ukrayina, Kyyiv, NPU im. M. P. Drahomanova)
Cherneha L. M.,
d–r ist. nauk, prof.
(Ukrayina, Kyyiv, NPU im. M.P. Drahomanova)
Shapoval Yu. I.,
d–r ist. nauk, prof. (Ukrayina, Kyyiv)
Z filosofs'kykh nauk:
Abasov A. S.,
d–r filos. nauk, prof. (Azerbaydzhan, Baku)
Bazaluk O. O.,
d–r filos. nauk, prof. (Ukrayina, Kyyiv)
Bekh V. P.,
d–r filos. nauk, prof.
(Ukrayina, Kyyiv, NPU im. M.P. Drahomanova)
Voronkova V. H.,
d–r filos. nauk, prof. (Ukrayina, Zaporizhzhya)
Harbar H.A.,
d–r filos. nauk, prof. (Ukrayina, Mykolayiv)
Herasymova E. M.,
d–r filos. nauk, prof.
(Ukrayina, Kyyiv, NPU im. M.P. Drahomanova)
Zhad'ko V. O.,
d–r filos. nauk, prof.
(Ukrayina, Kyyiv, NPU im. M.P. Drahomanova)
Zhyzhko T. A.,
d–r filos. nauk, prof.
(Ukrayina, Kyyiv, NPU im. M.P. Drahomanova)
Kutsepal S. V.,
d–r filos. nauk, prof. (Ukrayina, Poltava)
Mykolaychak A.,
d–r khabilitovanyy, prof. (Pol'shcha, Poznan')
Onipko O. F.,
d–r tekhn. nauk, prof. (Ukrayina, Kyyiv)
Svyrydenko D. B.,
d–r filos. nauk, dots.
(Ukrayina, Kyyiv, NPU im. M. P. Drahomanova)
Terepyshchyy S. O.,
d-r filos. nauk, dots.
(Ukrayina, Kyyiv, NPU im. M. P. Drahomanova)
Tetslav S.,
d–r filos. nauk, prof. (Pol'shcha, Bydhoshch)
Yashanov S. M.,
d–r ped. nauk, prof.
(Ukrayina, Kyyiv, NPU im. M.P. Drahomanova)

Z politychnykh nauk:

Andrusyshyn B. I.,
d–r ist. nauk, prof.
(Ukrayina, Kyyiv, NPU im. M.P. Drahomanova)
Andryukaytene R.,
d-r PhD sotsial'nykh nauk (menedzhment),
(Lytva, Mariyampol')
Babkina O. V.,
d–r polit. nauk, prof.
(Ukrayina, Kyyiv, NPU im. M.P. Drahomanova)
Balabanov K. V.,
d–r polit. nauk, prof. (Ukrayina, Mariupol')
Varzar I. M.,
d–r polit. nauk, prof.
(Ukrayina, Kyyiv, NPU im. M.P. Drahomanova)
Vasyl'chuk Ye. O.,
d–r polit. nauk, doc. (Ukrayina, Cherkasu)
Voynalovych V. A.,
d–r polit. nauk, prof. (Ukrayina, Kyyiv)
Ivanov M. S.,
d–r polit. nauk, prof. (Ukrayina, Mykolayiv)
Kartunov O. V.,
d–r polit. nauk, prof. (Ukrayina, Kyyiv)
Kizima S. A.,
d–r polit. nauk. prof.. (Bilorus', Mins'k)
Kotyhorenko V. O.,
d–r polit. nauk, prof. (Ukrayina, Kyyiv)
Kras' I.,
d–r khabilitovanyy, prof. (Pol'shcha, Chenstokhov)
Lapyna S. V.,
d–r sots. nauk, prof. (Bilorus', Mins'k)
Makarenko L. L.,
d–r ped. nauk, prof.
(Ukrayina, Kyyiv, NPU im. M.P. Drahomanova)
Ostapenko M. A.,
d–r polit. nauk, prof. (Ukrayina, Kyyiv)
Rymarenko S. Yu.,
d–r polit. nauk, prof. (Ukrayina, Kyyiv)
Srohoshu T.,
d–r khabilit., prof. (Pol'shcha, Chenstokhov)

Hileya: naukovyy visnyk. Zbirnyk naukovykh prats' / Hol. red. V. M. Vashkevych. – K. : «Vydavnytstvo
«Hileya», 2018. – Vyp. 131 (4) – 502 s.
Kontseptsiya zbirnyka bazuyet'sya na bahatoplanovomu naukovomu vysvitlenni problem informatsiynoyi tsyvilizatsiyi, shcho
formuyet'sya. Osnovni rubryky okhoplyuyut' haluzi istorychnykh, filosofs'kykh ta politychnykh nauk. Rozrakhovanyy na fakhivtsiv
humanitarnykh ta sotsial'no–politychnykh nauk.
© Redaktsiyna kolehiya, 2018
© Avtory statey, 2018
© Natsional'nyy pedahohichnyy universytet
imeni M. P.Drahomanova, 2018
© VHO Ukrayins'ka akademiya nauk, 2018

ПРЕДСТАВНИЦТВА

збірника «Гілея: науковий вісник» в Україні
Вінницьке представництво
(Вінницький національний технічний університет)
керівник Денисюк С. Г., доктор політичних наук, професор
е–mail: sg_denisiyk@mail.ru
Дніпропетровське представництво
(Дніпропетровський національний університет
імені Олеся Гончара)
керівник Вершина В. А., кандидат філософських наук, доцент
е–mail: mailto:vivi.dp@mail.ru
Донецьке представництво
(Донецький національний університет,)
керівник Андрієнко О. В., доктор філософських наук, доцент
е–mail: elena_andrienko8@mail.ru
Запорізьке представництво
(Запорізький національний технічний університет)
керівник Ємельяненко Є. О., кандидат філософських наук, доцент
е–mail: gileya_zaporizhzhya@ukr.net
Івано–Франківське представництво
(Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника, м. Івано–Франківськ)
керівник Дичковська Г. О., кандидат філософських наук, доцент
е–mail: go_osmomysl@ukr.net
Луганське представництво
(Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля, м. Старобільськ)
керівник Михайлюк В. П., доктор історичних наук, професор
е–mail: vital_mih@ukr.net
Львівське представництво
(Національний університет «Львівська політехніка»)
керівник Карівець І. В., кандидат філософських наук, доцент
е–mail: sacre@ukr.net
Маріупольське представництво
(Маріупольський державний університет)
керівник Булик М., кандидат політичних наук, доцент
е–mail: vorlok@ukr.net
Миколаївське представництво
(Миколаївський національний університет
імені В. О. Сухомлинського)
керівник Макарчук С. С., кандидат історичних наук, доцент
е–mail: rvgreabis@farlep.mk.ua
координатор Шкуренко К. О., кандидат політичних наук, доцент
e–mail: sh_kamila@mail.ru
Одеське представництво
(Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)
керівник Барвінська П. І., кандидат історичних наук, доцент
е–mail: barwinskaja@ua.fm
Подільське представництво
(Подільський державний аграрно–технічний університет,
м. Кам’янець–Подільський)
керівник Колосюк І. А., кандидат філософських наук, доцент
е–mail: ikolosyuk@ukr.net
Полтавське представництво
(Полтавський факультет Національної юридичної академії
України ім. Ярослава Мудрого)
керівник Куцепал С. В., доктор філософських наук, професор
е–mail: svkutsepal@rambler.ru
Сумське представництво
(Сумський державний університет)
керівник Дегтярьов С. І., кандидат історичних наук, доцент
е–mail: starsergo@bigmir.net

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Тернопільське представництво
(Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка)
керівник Кліш А. Б., кандидат історичних наук, доцент
е–mail: Klish_Andriy@ukr.net
Ужгородське представництво
(Ужгородський національний університет)
керівник Мелеганич Г. І., кандидат політичних наук, доцент
е–mail: melgi@ukr.net
Уманське представництво
(Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини)
керівник Кривошея І. І., кандидат історичних наук, доцент
е–mail: igorkryvosheia@gmail.com
Харківське представництво
(Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»)
керівник Владленова І. В., доктор філософських наук, професор
е–mail: vladlenova@email.ua
Хмельницьке представництво
(Хмельницький національний університет)
керівник Гоцуляк В. М., кандидат політичних наук, доцент
e–mail: gotsylak@ukr.net
Черкаське представництво
(Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького)
керівник Васильчук Є. О., кандидат політичних наук, доцент
e–mail: vasilchuk84@bk.ru
Чернігівське представництво
(Чернігівський державний інститут економіки і управління)
керівник Тополь О. В., доктор філософських наук, доцент
е–mail: topololga@ukr.net
координатор Горобець С. М., молодший науковий співробітник
е–mail: olen–g@yandex.ru

ПРЕДСТАВНИЦТВО

збірника «Гілея: науковий вісник» в Азербайджані
(Національна Академія Наук Азербайджану, м. Баку)
керівник Махмудов М. А., доктор філософії
е–mail: matlabm@yandex.com
координатор Рагимли Р., науковий співробітник
е–mail: rus_rahimli@yahoo.com

ПРЕДСТАВНИЦТВА

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

ПРЕДСТАВНИЦТВА

збірника «Гілея: науковий вісник» в Польщі
(Університет імені Адама Міцкевича в Познані)
керівник Димчик Р., доктор, викладач,
е–mail: dymczyk@wp.pl
(Інститут історії Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові)
керівник Моравец Н., доктор, викладач
е–mail: mornor@wp.pl

5

PREDSTAVNYTSTVA

zbirnyka «Hileya: naukovyy visnyk» v Ukrayini
Vinnyts'ke predstavnytstvo
(Vinnyts'kyy natsional'nyy tekhnichnyy universytet)
kerivnyk Denysyuk S. H., doktor politychnykh nauk, profesor
e–mail: sg_denisiyk@mail.ru.
Dnipropetrovs'ke predstavnytstvo
(Dnipropetrovs'kyy natsional'nyy universytet imeni Olesya Honchara)
kerivnyk Vershyna V. A., kandydat filosofs'kykh nauk, dotsent
e–mail: mailto:vivi.dp@mail.ru
Donets'ke predstavnytstvo
(Donets'kyy natsional'nyy universytet)
kerivnyk Andriyenko O. V., doktor filosofs'kykh nauk, dotsent
e–mail: elena_andrienko8@mail.ru
Zaporiz'ke predstavnytstvo
(Zaporiz'kyy natsional'nyy tekhnichnyy universytet)
kerivnyk Yemel'yanenko Ye. O., kandydat filosofs'kykh nauk, dotsent
e–mail: gileya_zaporizhzhya@ukr.net
Ivano–Frankivs'ke predstavnytstvo
(Prykarpat·s'kyy natsional'nyy universytet imeni Vasylya Stefanyka,
m. Ivano–Frankivs'k)
kerivnyk Dychkovs'ka H. O., kandydat filosofs'kykh nauk, dotsent
e–mail: go_osmomysl@ukr.net
Luhans'ke predstavnytstvo
(Skhidnoukrayins'kyy natsional'nyy universytet
imeni Volodymyra Dalya, m. Starobil's'k)
kerivnyk Mykhaylyuk V. P., doktor istorychnykh nauk, profesor
e–mail: vital_mih@ukr.net
L'vivs'ke predstavnytstvo
(Natsional'nyy universytet «L'vivs'ka politekhnika»)
kerivnyk Karivets' I. V., kandydat filosofs'kykh nauk, dotsent
e–mail: sacre@ukr.net
Mariupol's'ke predstavnytstvo
(Mariupol's'kyy derzhavnyy universytet)
kerivnyk Bulyk M., kandydat politychnykh nauk, dotsent
e–mail: vorlok@ukr.net
Mykolayivs'ke predstavnytstvo
(Mykolayivs'kyy natsional'nyy universytet
imeni V. O. Sukhomlyns'koho)
kerivnyk Makarchuk S. S., kandydat istorychnykh nauk, dotsent
e–mail: rvgreabis@farlep.mk.ua
koordynator Shkurenko K. O., kandydat politychnykh nauk, dotsent
e–mail: sh_kamila@mail.ru
Odes'ke predstavnytstvo
(Odes'kyy natsional'nyy universytet imeni I. I. Mechnykova)
kerivnyk Barvins'ka P. I., kandydat istorychnykh nauk, dotsent
e–mail: barwinskaja@ua.fm
Podil's'ke predstavnytstvo
(Podil's'kyy derzhavnyy ahrarno–tekhnichnyy universytet,
m. Kam»yanets'–Podil's'kyy)
kerivnyk Kolosyuk I. A., kandydat filosofs'kykh nauk, dotsent
e–mail: ikolosyuk@ukr.net
Poltavs'ke predstavnytstvo
(Poltavs'kyy fakul'tet Natsional'noyi yurydychnoyi akademiyi Ukrayiny
imeni Yaroslava Mudroho)
kerivnyk Kutsepal S. V., doktor filosofs'kykh nauk, profesor
e–mail: svkutsepal@rambler.ru
Sums'ke predstavnytstvo
(Sums'kyy derzhavnyy universytet)
kerivnyk Dehtyar'ov S. I., kandydat istorychnykh nauk, dotsent
e–mail: starsergo@bigmir.net

6

Ternopil’s’ke predstavnytstvo
(Ternopil's'kyy natsional'nyy pedahohichnyy universytet
imeni Volodymyra Hnatyuka)
kerivnyk Klish A. B., kandydat istorychnykh nauk, dotsent
e–mail:Klish_Andriy@ukr.net
Uzhhorods'ke predstavnytstvo
(Uzhhorods'kyy natsional'nyy universytet)
kerivnyk Melehanych H. I., kandydat politychnykh nauk, dotsent
e–mail: melgi@ukr.net
Umans'ke predstavnytstvo
(Umans'kyy derzhavnyy pedahohichnyy universytet
imeni Pavla Tychyny)
kerivnyk Kryvosheya I. I., kandydat istorychnykh nauk, dotsent
e–mail: igorkryvosheia@gmail.com
Kharkivs'ke predstavnytstvo
(Natsional'nyy tekhnichnyy universytet «Kharkivs'kyy
politekhnichnyy instytut»)
kerivnyk Vladlenova I. V., doktor filosofs'kykh nauk, profesor
e–mail: vladlenova@email.ua
Khmel'nyts'ke predstavnytstvo
(Khmel'nyts'kyy natsional'nyy universytet)
kerivnyk Hotsulyak V. M., kandydat politychnykh nauk, dotsent
e–mail: gotsylak@ukr.net
Cherkas'ke predstavnytstvo
(Cherkas'kyy natsional'nyy universytet
imeni Bohdana Khmel'nyts'koho)
kerivnyk Vasyl'chuk Ye. O., kandydat politychnykh nauk, dotsent
e–mail: vasilchuk84@bk.ru
Chernihivs'ke predstavnytstvo
(Chernihivs'kyy derzhavnyy instytut ekonomiky i upravlinnya)
kerivnyk Topol' O. V., doktor filosofs'kykh nauk, dotsent
e–mail: topololga@ukr.net
koordynator Horobets' S. M., molodshyy naukovyy spivrobitnyk
e–mail: olen–g@yandex.ru

PREDSTAVNYTSTVO

zbirnyka «Hileya: naukovyy visnyk» v Azerbaydzhani
(Natsional'noyi Akademiyi Nauk Azerbaydzhanu, m. Baku)
kerivnyk Makhmudov M. A., doktor filosofiyi
e–mail: matlabm@yandex.com
koordynator Rahymly R., naukovyy spivrobitnyk
e–mail: rus_rahimli@yahoo.com

PREDSTAVNYTSTVA

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

PREDSTAVNYTSTVA

zbirnyka «Hileya: naukovyy visnyk» v Pol'shchi
(Universytet imeni Adama Mitskevycha v Poznani)
kerivnyk Dymchyk R., doktor, vykladach,
e–mail: dymczyk@wp.pl
(Instytut istoriyi Akademiyi imeni Yana Dluhosha v Chenstokhovi)
kerivnyk Moravets N., doktor, vykladach
e–mail: mornor@wp.pl

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

УДК 94:316.7–051(092)(477)«1820/1860»

Іванова Л. Г.,
кандидат історичних наук, професор кафедри
історії України, Національний педагогічний
університет ім. М. П. Драгоманова (Україна, Київ),
ludmylaivanova@ukr.net

Постать Богдана Хмельницького
в українському інтелектуальному середовищі
20–60–х рр. ХІХ ст.
Піднято питання про формування модерного національного світогляду
та концептуального бачення історичного шляху розвитку українського
соціуму в минулому і сьогоденні в середовищі українських інтелектуалів у
першій половині ХІХ ст. Автор акцентує, що національна самосвідомість була
вагомим фактором, історичним феноменом національно–визвольних рухів
народів на Європейському континенті у ХІХ ст. Початково у концентрованій
формі вона втілювалась в середовищі певної частини суспільства. Велика роль
у формуванні національної самосвідомості належала історичній науці та
літературі про героїчну і славетну минувшину народу.
Відповідно автор розкриває прагнення українських істориків і
літераторів – таких як М. Максимович, Є. Гребінка, М. Максимович,
М. Костомаров, Т. Шевченко та інші – реконструювати події Національно–
визвольної війни в Україні XVII ст. та діяльність гетьмана Б. Хмельницького.
Через призму державотворчої діяльності Великого гетьмана, вони намагалися
віднайти відповіді на складні питання, що стояли перед українським народом
у ХІХ ст. Зокрема, чи мають українці на свою політичну самоорганізацію,
які державницькі традиції та принципи функціонування козацької держави
Б. Хмельницького і якій формі має постати у новітній час.
Ідейний зміст поетичних творів та історичних праць першої
половини ХІХ ст., які практично озброїв українофілів розумінням значення
необхідності повернути розумінням, що ця справа є законною і першочерговим
завданням для захисту української культурно–мовної ідентичності та свого
цивілізаційного поступу.
Ключові слова: національна, етнополітичної, самосвідомість, модерний
рух, постать Б. Хмельницького, українська козацька держава, інтелектуальне
середовище, національна ідентичність.

Кожна історична епоха відзначається діяльністю
непересічних, яскравих за характером особистостей,
які в переломний період суспільних трансформаційних
процесів змінювали звичайний плин подій, суспільний
поступ і, зрештою, змінювали історичну реальність
країна, й народу. Свою інтелектуальну, емоційну
енергію та силу власних переконань лідери–пасіонарії
спрямовували на створення нових історичних умов
етнополітичного буття соціуму, з яким становили єдине
ціле в етнокультурному, територіальному, мовному
просторі.
Поряд з тим, саме громадянство народжувало
лідерів, які не тільки жили мріями та інтересами свого
народу, але й досить глибоко відчували його актуальні
соціально–політичні потреби. Відповідно соціум
висував на авансцену історії тих лідерів, які здатні
були вибудовувати стратегію й здійснити проект нового
суспільного розвитку.
В історії України такою видатною і титанічною
особистістю, що піднялась над буденністю і реалізувала
прагнення й суспільні ідеали народу, був гетьман Богдан
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Хмельницький. Він кардинально змінив політичну
долю українців, вивівши їх із бездержавного стану.
Б. Хмельницький створив державу на нових принципах
– козацького республіканізму та демократії. Ця держава
суттєво відрізнялась своєю системою адміністративно–
політичного управління від сусідніх монархічних країн
– Московії, Польщі, Кримського ханства, Молдови,
Литви. Водночас Б. Хмельницький очолив Національну
революцію та Національно визвольну війну XVII ст., які
поклали початок утвердженню на теренах Центрально–
Східної Європи нового світогляду вільної людини,
утвердженню теорії договірного походження держави
та ідеології Просвітництва. Це була епоха зоряного часу
української етнополітичної свідомості, що народила
могутню силу власного державотворення.
Загальнотеоретичною та джерельною основою статті
стали праці М. Маркевича, Є. Гребінки, М. Максимовича,
М. Костомарова, А. Лазаревського «Історія Русів».
Загальнотеоретичною основою статті стала знаменита «Історія Русів», праці С. Величка, М. Маркевича,
М. Костомарова, М. Максимовича, твори Т. Шевченка,
Є. Гребінки, через які простежуються не тільки процес
становлення української історичної науки і літератури,
але й формування національної та етнополітичної
свідомості українського суспільства у ХІХ ст.
Відповідно в статті глибоко аналізуються оцінки
та бачення українськими інтелектуалами образу
Б. Хмельницького. Розглядаються також дискусії, що
точилися навколо постаті Великого гетьмана.
Крім того, використанні праці сучасних дослідників,
які вивчали суспільно–політичні процеси й становлення
модерного світогляду в Україні та Європі у ХІХ ст. –
Е. Ґелнера, З. Когута, О. Яся, Л. Зінчука, Ю. Пінчука.
Мета статті: на основі історичних праць та
літературних творів ХІХ ст., використовуючи методологію історичного аналізу і синтезу, дедукції та
індукції, об’єктивізму, розкрити теоретичне осмислення
українськими інтелектуалами ХІХ ст. значення постаті гетьмана Б. Хмельницького в історичній долі
України, його вплив на формування етнополітичної
самосвідомості в українських освічених колах, також
на формування державницької ідеї у протистоянні
великоросійській імперській ідеології панславізму.
Сподвижницька і багатовекторна діяльність гетьмана
Б. Хмельницького, спрямована на розбудову української
держави, у ХІХ ст. в добу формування модерних націй
стала підґрунтям українського відродження. Варто
зазначити, що поступ українського народу в модерну
епоху відбувався в контексті загальноєвропейських
суспільних законів. Українські інтелектуали, що взяли
активну участь в цьому процесі, перебували під впливом
як передових теорій, витворених європейськими
мислителями, так і власних політикосвідоглядних
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традицій народу та запропонованих концепцій
в історичних працях XVIII ст. Крім того, вагома
роль в утвердженні модерної етнополітичної, етнонаціональної, етносоціальної свідомості українства
та його державницьких устремлінь в майбутньому,
належала науковій і літературно–фольклорній діяльності української інтелігенції першої половини ХІХ ст.
Відомий англійський дослідник Е. Ґелнер писав, що
прагнення соціуму до самостійного незалежного життя
є вагомим елементом формування модерної нації в
епоху переходу від аграрного до індустріального світу.
В свою чергу національна ідея виступає провідною
силою і політичним імперативом суспільного прогресу
та «вищого етнокультурного розвитку кожного народу»
[2, с. 52, 156–157].
Неабияке значення у цьому відношенні належало
також історичній пам’яті народу про себе, через яку
нація здатна самоідентифікувати себе серед інших
етноспільнот, персоніфікувати себе як повноправного
учасника цивілізаційного політико–культурного процесу
та переосмислити своє минуле і сьогодення, щоб
визначити перспективи й пріоритети майбутнього.
Українські суспільні діячі ХІХ ст., досліджуючи
історичну минувшину, прагнули передусім знайти
підтвердження і аргументи на право свого народу
на власне самостійне політичне існування в сім’ї
європейських народів. З іншого боку, вони намагались
зрозуміти внутрішню суть подій попередніх століть і
відповісти на болюче злободення питання: які ж причини
обумовили політичне безправ’я українського народу.
Адже у XVІІІ ст. козацька держава – Гетьманщина та
Слобідська Україна, що мала особливий політико–
юридичний статус, перетворились у провінційний
закуток Російської імперії. Також українці втратили
й свою провідну політичну еліту, яка успішно
асимілювалась і влилась у ряди російських панівних
верств. Нове українське дворянство у своїй більшості на
початку ХІХ ст. тепер ідентифікувало себе як невід’ємну
частину імперської російської нації і пов’язувало
долю українських земель із самодержавною Росією
[8, с. 228–229]. Колишня українська еліта, заявивши
про вірнопідданство короні Романових, стала дієвим
учасником суспільно–політичного життя імперії,
примножувала її військові перемоги, розбудовувала
культуру, науку, систему адміністративного управління
та, зрештою, взяла участь у формуванні імперської
ідеології.
Подібна ситуація відбулась і на правобережних
українських землях, де ще на початку XVІІІ ст.
українські державні інституції зазнали повного
демонтажу. Українські вищі верстви Правобережжя і так
само Галичини інкорпорували у польсько–шляхетське
середовищ. Навіть після входження цих українських
регіонів до складу Російської держави (1793–1795)
польська шляхта продовжувала зберігати тут свої
домінуючі позиції в адміністративному управлінні та
економічній сфері. Тож це давало привід польському
політикуму постійно заявляти про свої територіальні
претензії на Правобережну Україну, а українське
населення класифікувати як етнічну підгрупу польській
нації.
У протистоянні з великоросійською імперською
ідеологією панславізму і польсько–шляхетською
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доктриною «історичної Польщі», історична пам’ять
українського народу та історичні наукові розвідки
дослідників перетворились у головне поле битви за
«утвердження ідеальної української ідентичності»
[20, с. 265] й формування власного політичного
проекту. Головне завдання яке тепер у ХІХ ст. стояло
перед українськими інтелектуалами полягало в тому,
щоб зламати мури теорії малоросійства, подолати
психологію провінціалізму, центристсько–імперської
підпорядкованості і, в кінцевому результаті, вивести
українців із стану етнографічної аморфності.
Величезний вплив на еволюцію політичного
світогляду освічених верств українства в другій чверті
ХІХ ст. у самосприйнятті себе як самобутньої нації
в європейському просторі відіграла «Історія Русів».
Цей рукописний історико–політичний трактат кінця
XVІІІ ст. (можливо початку ХІХ ст.) набув своєї
широкої популярності починаючи з 1828 р. і з того часу
стає настільною книгою в українському освіченому
середовищі. Його переписували, передавали із рук в руки,
читали, обговорювали і цитували в світських салонах, на
наукових зібраннях тощо. Зрештою, у 1846 р. професор
Московського університету О. Бодянський вперше
опублікував один із списків твору. Це дало можливість
значно більшій читацькій аудиторії ознайомитись
із новим концептуальним викладом історичного
поступу України, яку російська влада іменувала свою
прикордонною провінцією з Європою – «Юго–Западным
краем».
Передусім автор «Історії Русів» наголошував, що
українці є державною нацією від часів ними заснованої
Київської Русі, а їхній політико–історичний поступ
– відмінний від східних і західних країн та народів:
«народ руський із своїми козаками був спочатку народом
самодержавним, себто, від самого себе залежним,
під правлінням князів своїх або самодержавців» [5, с.
265]. Прикметною особливістю твору була остаточна
відмова її автора від традиційної для XVІІІ ст.
протекторно–васальної доктрини та автономного
політико–юридичного статусу України в межах будь–
якої імперії і заяви про самостійний незалежний шлях
державного життя. Це яскраво ілюструє авторський
виклад тексту Зборівської угоди 1649 р. між гетьманом
Б. Хмельницьким та польським урядом: «Народ руський
од свого часу є і має бути ні від кого, крім себе самого
і уряду свого незалежним, а уряд той вибирається і
встановлюється загальною радою, добровільно од усіх
станів, і ніхто їм в тому нехай не заважає, не втручається
ніяким колвек способом, ні тайним, ні явним, а найбарзій
насильством» [5, с. 138].
Центральною темою оповіді про буремне минуле
українців–русичів в трактаті, була Національно–
визвольна війна XVІІ ст. та діяння славного гетьмана
Богдана Хмельницького, який визволив від «тяжкої
кормиги лядської вільний малоросійський народ»,
віднайшов йому «сподівану свободу» [5, с. 46] і відродив
державність.
Великий гетьман постає перед читачем в «Історії
Русів» людиною із «незвичайним розумом», вельми
«добродушною» і «справедливою»; «у справах національних – досконалий політик, а на війні – безстрашний і
заповзятий вождь» [5, с. 190]. Вміло використовуючи
авторитет Б. Хмельницького, автор, звертаючись до
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сучасників та наступних поколінь, нагадує українцям,
що визначально вроджена їхня риса – це прагнення до
свободи, нетерпимість до «кайданів рабства», готовність
«завжди вмерти за свою волю до останньої людини» [5, с.
104–105, 131]. В цьому контексті особливий політичний
зміст має заклик гетьмана у 1648 р. до українського
народу підніматись на визвольну боротьбу «не задля
користолюбства якого або порожнього марнославства, а
єдино на оборону Вітчизни нашої, життя нашого і життя
дітей наших», щоб не «волочити тяжкі кайдани рабства в
дрімоті й ганебному невільництві ще й по власній землі
своїй» [5, с. 104].
Авторський виклад державотворчої діяльності
Б. Хмельницького, його військових перемог над
Річчю Посполитою, зміст промов перед козацтвом та
іноземними послами про непорушність стародавніх
прав і звичаїв народу українсько–руського, спричинила
своєрідну революцію у свідомості українського
зросійщеного дворянства першої половини ХІХ ст.
Наразі популяризація «Історія Русів» поклала початок
новому етапу національно–визвольного руху в
Україні. Своєрідним ідеологічним проповідником
цього руху, за визначенням сучасних дослідників в
епоху становлення модерного світогляду націй стає
література та історична наука [16, с. 83]. Практично
через прозове чи поетичне слово освічені кола
українського громадянства виливали свої найпотаємніші
думки, настрої, прагнення. Відповідно в українській
прозі та поезії поступово утверджується громадсько–
політичний жанр. Як правило це були художні твори на
історичну тематику, де героїзувалась боротьба козацтва
за політичну свободу своєї Вітчизни. Центральною
постаттю в літературі стає Б. Хмельницький. В
цьому відношенні інтерес представляє поема «Богдан
Хмельницький» 1833 р., авторство якої є анонімним,
але визнають твором М. Максимовича [6, с. 184]. В
основу сюжету покладено події 1647–1657 рр., тобто
першого періоду Національно–визвольної війни під
проводом Б. Хмельницького проти панування Польщі
на українських землях. Натомість значна частина поеми
присвячена описові зустрічі Великого гетьмана киянами
після переможного визвольного маршу козацького
війська у 1648 р. до польських етнічних кордонів.
Автор вустами київського люду проголошує гетьмана
Хмельницького «визволителем», що врятував народ
український від політичної ганьби і тим прославив себе
та свою Вітчизну:
Ты от позора нас избавил
Ты родину свою прославил
Отиль да будешь ты: Богдан [13, с. 89].
Поетизуючи образ гетьмана автор практично
звертається до співвітчизників й стверджував, що тільки
у боротьбі можна відвоювати майбутнє в європейському
цивілізаційному просторі для свого народу і країни.
Водночас сповнені упевності звучать у поемі рядки:
«Верь: над родной твоей страною вновь солнце счастья
взойдет» [13, с. 86].
Славетний образ Б. Хмельницького посідав важливе
місце у творчості Євгена Гребінки. У 1839 р. вийшла його
поема «Богдан», де у віршованій формі подається історія
козацьких повстань другої чверті ХVІІ ст., Національно–
визвольної війни, військових звитяг та дипломатії
Хмельницького у боротьбі за українську державність. У
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діалозі гетьмана із священиком, поет висловлює й свої
власні роздуми про долю України, надає оцінки про роль
Хмельницького у визвольних змаганнях українства:
Молился за счастье Украины.
Давно ли было…, а теперь победы.
Украину опять восстановили
И я – гетьман свободной Украины.
И шлют послав ко мне цари отовсюду [19, с.
206–507].
Великого гетьмана Є. Гребінка називає божим
«провидінням», на якого покладена місія вивести
український народ «прямо до щастя». Головну
увагу читача автор звертає на проблему вибору
Хмельницьким протектора для Гетьманщини – хто
найкраще міг би бути політичним союзником молодої
козацької держави: Польща, Туреччина, Московія.
Дотримуючись старої російської історіософської
концепції, Є. Гребінка традиційно склав похвальну оду
вибору гетьмана на користь Московського царства.
Варто зазначити, що в 30 – початку 40–х рр. ХІХ ст.
українське суспільство продовжувало перебувати в
полоні старих автономістичних світоглядних поглядів
на політико–юридичний статус Лівобережної України
в межах Російської імперії. Симптоматично, що
у питанні відновлення попередніх протекторно–
васальних
міждержавних
українсько–російських
відносин, опозиційно налаштована частина українського вищого суспільства постійно посилалась на
угоду 1654 р., укладену між Б. Хмельницьким та
московським самодержавцем Олексієм Романовим.
Практика нагадування петербурзькому істеблішменту
про добровільний характер угоди та вільний
вибір українського народу разом із гетьманом
Б. Хмельницьким, залишалось у першій половині ХІХ ст.
вагомим аргументом у справі захисту українством своєї
національної ідентичності та державницьких прав.
Знаковою подією для української громадськості
стало видання п’ятитомної праці М. Маркевича –
«Історія Малоросії» (1842–1843), де виклад української
минувшини подається в літературно–художньому стилі
романтичного напряму у поєднанні з «гердерською
теорією нації» [23, с. 135] та просторовим викладом
документальних
матеріалів.
Головним
об’єктом
наукових студій вченого було українське козацтво та
діяння Б. Хмельницького, які боролись «за віру, свободу
і Вітчизну» та краще життя на своїй власній землі [14, Т.
2, с. 480–481]. Поряд із тим М. Маркевич запропонував
кардинально нову, відмінну від загальноросійської
історіографічної схеми, періодизацію історії України. В
основу своєї періодизації М. Маркевич поклав козацький
фактор, виокремивши шість періодів – історичну добу
України від найдавніших часів до 1500 р. тобто до
заснування козацтва та п’ять наступних пов’язаних
із визвольними змаганнями козацтва, утворенням
української держави – Гетьманщини, її функціонуванням
і занепадом (1783). Діяльність Б. Хмельницького (1646–
1657) М. Маркевич запропонував розглядати як окремий
якісно прикметний період української історії.
В широкій ретроспективі учений реконструював
життєвий і державотворчій шлях Великого гетьмана.
В «Історії Малоросії» він постає перед читачем
непереможним полководцем козацького війська,
як «хитрый глава целого народа», як захисник і
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послідовник українських державницьких інтересів [14,
Т. 1, с. 331]. Микола Маркевич акцент робить на тому, що
гетьман діяв завжди спільно з народом задля визволення
Наддніпрянщини із політичної неволі Речі Посполитої,
що він не переслідував корисні мотиви чи задоволення
власних амбіцій. Свої оцінки та характеристики
діяльності Б. Хмельницькому вчений підтверджує
фактологічним матеріалом, який мав у монографії
літературне оформлення. Зокрема це стосується
переговорів гетьмана з польським послом А. Киселем і
московитом Г. Унковським, приїзду Хмельницького до
Києва 1648 р., коли козацька старшина і жителі міста
«зустріли великого мужа і благодійника Вітчизни» і
якому висловили «вдячність за безприкладні подвиги
і працю, яку він здійснив на благо Малоросії». Кияни
іменували гетьмана «батьком і рятівником Вітчизни»
[14, Т. 1, с. 210].
Подібно до Є. Гребінки автор монографії значну
частину оповіді про Б. Хмельницького присвятив
Переяславській раді та договору між Гетьманщиною
й Московським царством у 1654 р. Передусім в
історіописанні М. Маркевича простежується вплив
традицій козацьких літописів та бачення старшинсько–
козацьким істеблішментом природи українсько–
московських взаємин у XVIII ст., сенс котрих полягав
у визнанні автономно–державницького статусу Лівобережної України. Дослідник запропонував тезу за якою,
цар московський підписавши всі пункти Березневих
статей (1654), об’єднав два споріднені народи «яко рівні
з рівними і вільні з вільними» [14, Т. 1, с. 344]. Тож вчений
підкреслював міждержавний характер угоди і бачив своє
завдання, завдяки фактологічному викладу історичного
матеріалу, нагадати російському політикуму, що українці
є державною нацією, яка добровільно, без будь–якого
військового завоювання визнала протекторат Московії.
Відповідно до старшинсько–козацької концепти, сучасні
російські самодержавці повинні визнати політичні
прав та привілеї Малоросії з якими вона прийшла під
скіпетр Романових у XVII ст. й повинні погодитися на
відновлення у ХІХ ст. українських державних інституцій.
Наразі висвітлюючи хід подій Національно–визвольної
війни, М. Маркевич довів образ Б. Хмельницького до
канонічності: розум генія якого прагнув утвердити
на віки вільний державницький поступ українського
народу [14, Т. 1, с. 334, 385]. Представлений ученим
історичний портрет Б. Хмельницького набрав надзвичайно привабливих форм для більшості українського
зросійщеного дворянства, перед яким дедалі поставала
життєва необхідність – переосмислити причини
бездержавного становища кілька мільйонного самобутнього народу, що проживає на великих обширах від
Дону до Дніпра, Дністра і Дунаю.
Микола Маркевич не обмежував свою діяльність
тільки вивченням козацької доби та визвольними
змаганнями українства у XVІІ ст. Серед пріоритетних
сфер дослідження вченого були етнографічні студії та
написання власних поетичних творів. Сучасники писали
про М. Маркевича як про невтомного і добросовісного
дослідника побуту України [9, с. 88]. У поетичних творах
таких як: «Весна», «Русалка», «Перелетные звезды»
тощо Микола Андрійович утверджував у літературі
народну культуру слова, моралі, взаємостосунків.
Його історичні поеми були пройняті громадянським
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звучанням; в них дослідник піднімав питання про
минуле і майбутнє українського народу. Зокрема, у
віршах «Гетманство», «Украина», «Федор Богдан»
Маркевич пише про славетних козацьких полководців
– Наливайка, Сагайдачного, Хмельницького і одночасно
дорікає українцям за інфальтильність до долі колишньої
Гетьманщини («И лишь память осталась бывалой
свободы!»), дорікає за відсутність волі до боротьби:
Не в памяти ли вашей величие смелых …
И что же! Навеки те дни миновали?
Ужель сред обширных Украины стран
Не может воскреснуть Федор Богдан? [15, с. 39–
42, 60].
Необхідно відзначити, що попри песимістичний
напрям поезії М. Маркевича, його поетична творчість
та історіософські погляди заклали підвалини нового
ідейного світосприйняття українського народу – як
окремішньої етнополітичної спільноти з власною
самобутньою історію. Крім того, його п’ятитомна
праця про Малоросію активізувала автономістько–
традиціоналістські настрої у певних колах українського
дворянства, що продовжувало тужити за часами
існування Гетьманщини й сподівалося повернути
попередні українсько–російські взаємини у політичній
сфері. До когорти шанувальників наукової творчості
М. Маркевича належав і Т. Шевченко. Видатний
український поет відкрив для себе історію України
завдяки «Історії Малоросії» та «Українських мелодій».
Згодом він написав свої знамениті поеми «Великий
льох», «Свято в Чигирині», «Розрита могила», «Чигрине,
Чигрине» та інші, котрі присвятив керівникові
Національно–визвольної війни XVIІ ст.
Безсумнівно, постать Б. Хмельницького для
Т. Шевченка була притягальною, через яку переломлювались його власні оціночні характеристики та виміри
історичних подій, суспільних рухів та процесів
українського минулого й сьогодення 40–х – 50–х рр.
ХІХ ст. Втім, поетичне слово Т. Шевченка про Великого
гетьмана отримала дещо інше смислове та ідейне
звучання, ніж його колег по перу у попередні роки.
Богдана Хмельницького український поет змальовував
одночасно як героя і антигероя, як «славетного» воїна,
«геніального бунтівника», «великомудрого гетьмана»,
котрого називав «батьком Богданом», а поряд з тим –
«нерозумним сином», що «занапастив єси вбогу сироту
України», яку «отддав приятелям на пограбування» [22,
с. 170–171, 226–227, 262]. На відміну від Є. Гребінки і
М. Маркевича в поезії Т. Шевченка постійно звучить
осуд гетьмана за його вибір на користь Московії. Досить
рельєфно це простежується у містерії «Великий льох»
(1845). У формі алегорії – розмови трьох пташок–душ
– поет передає своє ставлення до Переяславської ради
1654 р. та до українсько–московської угоди. Одна із
пташок–душ дівчини Присі картає себе за великий гріх,
через який не може потрапити до раю. А гріх її полягав
у тому, що перейшла гетьману Хмельницькому дорогу
з повними відрами води, коли він їхав на зустріч до
Переяслава з московськими послами. За українською
традицією цей вчинок дівчини знаменував для гетьмана
правильність рішення – «Москві присягнути». Натомість
душа чорнобрової дівчини, в інтерпретації поета, тяжко
побивається і причитає, що краще б тою «клятою» водою
«батька, матір, себе, брата, собаку отруїла». «Од за що
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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караюсь, от за що мене, сестрички, і в рай не пускають»
[22, с. 219].
У вірші «Чигрине, Чигрине» Т. Шевченко, звертаючись до співвітчизників, емоційно змальовує картини
московської неволі України, в котру її завів гетьман
Богдані та «який проспав всю Україну»: «Що ж на нашій
ниві уродилось?!. Уродилась рута ... рута волі нашої
отрута» і далі:
… заснула Вкраїна,
Бур’яном укрилась, цвіллю зацвіла
В калюжі, в болоті серце прогноїла
І в дупло холодне гадюк напустила… [22, с. 171–
172].
У вірші «Розрита могила» (1843) поет відверто
докоряє гетьману Хмельницькому за його геополітичні
прорахунки та недалекоглядність відносно союзника –
московського самодержавця. Від імені України–матері
Шевченко гнівно заявляє, що «якби була знала у колисці
б задушила, під серцем приспала» [22, с. 170]. Це був,
як бачимо, кардинально протилежний підхід в оцінці
доленосних подій середини XVІІ ст., який ламав усталені
суспільні погляди українства на свою історію втрачених
можливостей і права вибору майбутнього політичного
буття.
Поряд з тим, Т. Шевченко використовував постать
Богдана Хмельницького для емоційно–ідейного
підсилення своїх закликів до українців–гречкосіїв:
підніматися на боротьбу проти нового рабського
поневолення. Мінорний характер його поезії,
присвячений Великому гетьману, наразі змінювався і
слова поета наповнювались пафосною впевненістю,
нездоланною енергією у переможне прийдешнє свого
народу і країни:
Встане Україна.
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить,
І помоляться на волі
Невольничі діти! [22, с. 227].
Варто зазначити, що Т. Шевченко у 40–і рр.
сформував своєрідну бунтівну ауру в суспільному
житті українських інтелектуалів Києва та вцілому
в Україні, використовуючи історичне тло і постать
Б. Хмельницького. Його муза сприяла радикалізації
суспільних настроїв до існуючих порядків самодержавно–кріпосницької імперії. Невипадково П. Куліш
писав: «Наші молоді мрії знайшли в Шевченкові
благословенне оправдання, знайшли запоруку своєї
будучини». Українська молодь дивилась на нього, за
визначенням П. Куліша, як на «національного пророка»,
як на якийсь світильник небесний і се був погляд
правильний» [4, с. 49–50]. Особливий революційний
вплив на українство тих років мав Шевченківський
«Заповіт» (1845), написаний у Переяславі. Тут відверто
лунав заклик до боротьби, до радикального вирішення
української проблеми: «Вставайте, кайдани порвіте і
вражою злою кров’ю волю окропіте» [24, с. 257].
Про значення полум’яної поезії Шевченка, що несла
«світло істини», писав видатний історик М. Костомаров.
Учений називав шевченківську музу «своїм негаснучим
світочем», що «відкривала за собою шлях і сонячному
променю, і свіжому повітрю, і людській допитливості
… адже цей світоч горить нетлінним вогнем – вогнем
Прометея» [10, с. 166].
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Практично поетичне слово Т. Шевченка озброювало
українофілів розумінням необхідності повернути собі
національну свободу, яка є законним і здійсненним
суспільним завданням; озброювало розумінням, що без
державницького існування – «без своєї хати» – неможливе
повноцінне життя всього українського народу. Важливо,
що шевченківські ідеї сприймались усіма верствами
української спільноти як «клич воскреслої труби
архангела». Згодом П. Куліш визнавав: «Якщо коли–
небудь говорилось по правді, що серце ожило, що очі
спалахнули, що над чолом у людини засяяло полум’я,
так це було тоді в Києві», коли Шевченко читав свою
поезію серед кирило–мефодівських братчиків [3, с.
34–35]. Шевченківська історична поезія про козацькі
повстання, Хмельниччину, Коліївщину, гайдамаччину
ніби розкривала завісу народного життя і повертала до
героїчних визвольних змагань українців за право на
незалежний, самобутній політичний цивілізаційний
простір українства. Пізніше М. Костомаров писав про
свої відчуття та емоції від поезії Великого Кобзаря: «І
страшно і солодко, і боляче, і захоплююче було заглядати
туди» [3, с. 63–64].
Ідейний зміст поезії Т. Шевченка посилювався
завдяки її україномовності. Адже більшість українофілів–
поетів у 30 – на початку 40–х рр. продовжувала писати
на українську тематику, використовуючи російську мову
чи абетку при відтворенні української народної мови.
Факт україномовної музи Т. Шевченка досить негативно
сприймався царськими жандармськими аналітиками.
Це ілюструють документи звітів розслідування справи
Кирило–Мефодівського товариства. Так, в одному з них
зазначалось, що вірші українського поета «подвійно
шкідливі і небезпечні. З улюбленими віршами в
Малоросії можуть поширюватись і в подальшому
викорінитись думка про благо часів гетьманщини, про
щастя повернути ті часи і можливість Україні існування
у вигляді окремої держави» [7, с. 67–68].
Наразі є цілком справедливою думка М. Драгоманова,
що не геніальний стиль та форма, але політичний зміст
поезії Шевченка зробив його національним пророком»,
бо через усю його поезію проходила ідея політичної
незалежності України [3, с. 35]. Заслуга Великого
Кобзаря полягала ще й в тому, що його слово виводило
українців з етнографічної маси в політичну націю і
нищило «южнорусский» провінціалізм. Відповідно
поезія Т. Шевченка і, особливо, про історичну
минувшину, була надзвичайно популярна та знана не
лише освіченими українцями, а й серед селянського
люду в усіх українських землях.
У 50–х рр. ХІХ ст. постать Богдана Хмельницького
та
Національно–визвольна
війна
продовжувала
відігравати важливе значення в процесі формування
етнонаціональної і етнополітичної свідомості. А 1857
рік знаменувався виходом у світ ґрунтовного наукового
дослідження М. Костомарова «Богдан Хмельницький».
У цій першій історичній монографії Хмельницький
постає як «самий великий рушій руської (української
– Авт.) історії», як талановитий неперевершений
полководець, справжній державник, що очолив
«справедливу і богоугодну» війну проти польського
поневолення української нації. [11, с. 403, 505].
Персоніфікуючи виклад матеріалу про буремний період
середини XVІІ ст., М. Костомаров виводить на історичну
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на сцену ще одного героя – а саме український народ
[17, с. 98], якому «не залишалось ніяких заходів окрім
зброї», щоб відвоювати своє політичне майбутнє [11,
с. 505]. За костомарівською інтерпретацією українське
поспільство і рядове козацтво зіграли вирішальну роль у
військових баталіях Богдана Хмельницького. Крім того,
саме українському народові належала державотворча
ініціатива та запровадження на Наддніпрянщині
своєрідної політичної системи правління, в основу якої
було покладено традиційні республіканські принципи
владної структури Запорозької Січі. За Костомаровим
велич українського гетьмана полягала в тому, що він
зумів реалізувати соціальні та політичні ідеали народу,
його прагнення до державного буття.
Зрештою, для самого М. Костомарова головною
метою при написанні монографії було не тільки
відтворити послідовність історичних подій і діянь
Б. Хмельницького, але й донести до української та
російської аудиторії ідею народоправства на противагу
монархічній формі, ідею етнонаціональної самобутності
українства. З іншого боку–довести життєву доцільність
своєї
концепції
федеративного
співіснування
рівноправних слов’янських держав, де Україна отримала
б статус непідлеглої «Речі Посполитої і складала б
окреме громадянське ціле на всьому просторі, де живуть
українці» [18, с. 752].
Перші кроки на шляху встановлення федеративних міждержавних відносин були зроблені у
1654 р. при укладанні Березневих статей між урядом
Хмельницького і Московією. За цією угодою, текст
якої цитує М. Костомаров, козацька держава виступала
рівноправним суб’єктом міждержавних відносин, а
український гетьман – суверенним керманичем, що
визнавав московського самодержавця лише протектором
у їхньому обопільно вигідному військово–оборонному
союзі. Така авторська трактовка українсько–московських
взаємин аналогічно простежується у його іншій розвідці
– «Богдан Хмельницький данник Отаманської Порти»
[12, с. 605–613].
Акцентуючи на добровільному характері військово–
політичної угоди та незалежній поведінці українського
керманича з московськими урядовцями в наступні
роки, М. Костомаров практично поставив питання про
політико–державні права українського народу в межах
сучасної йому Російської імперії. Позицію вченого
відносного України досить добре ілюструють слова, які
він уклав в останню передсмертну промову гетьмана
Хмельницького: «Бог знає, брати, …як би хотілось: по–
перше, утвердити навіки незалежність і свободу нашу;
по–друге, звільнити Волинь, Покут’є, Поділ і Полісся …
словом всі землі, котрими володіли великі руські князі
спадково» [11, с. 622].
Завдяки постаті Богдана Хмельницького, мовою
історичних фактів, учений аргументовано довів, що
українці є самобутньою нацією із своєю власною
історією і державницькими традиціями, які отримали
своє продовження у формі козацької республіки –
Гетьманщині.
Одночасно М. Костомаров у науковій праці про
Великого гетьмана також підняв питання перед
співвітчизниками про необхідність переосмислити
своє героїчне минуле та задуматись над перспективами
майбутнього, щоб відродити «вмираючу під батагом
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московським і багнетом санкт–петербурзьким народність» й зрештою її державність [18, с. 752].
Монографія «Богдан Хмельницький» принесла
М. Костомарову славу і популярність не тільки в
наукових і студентських колах, а й серед широкого
загалу української та російської освіченої громадськості.
Із захопленням монографію читали навіть ті, хто
«ніколи в своєму житті не розгорнули жодної книги
з російської історії», а про українську «історичну
минувшину мали найтуманніше поняття», як згадували
сучасники [10, с. 226]. Відомий російський демократ і
публіцист М. Чернишевський назвав книгу «Богдан
Хмельницький» «блискучою, по–справжньому драматичною і безумовно об’єктивною оповіддю» [21,
с. 699]. Цікаво, що М. Чернишевський повністю
підтримав погляди та оцінки М. Костомарова відносно
Національно–визвольної війни українців під проводом
Б. Хмельницького. Російський демократ під впливом
прочитаного історіописання доби Хмельниччини визнав,
що головною причиною визвольних змагань українського
народу був не релігійний фактор, а політичний – зокрема,
небажання Польщі надати населенню Південної Русі
«громадянських прав». Втім, М. Чернишевський в
рецензії–статті на монографію все ж таки перевагу у
більшій мірі віддавав соціально–економічному визиску
українського селянства польською шляхтою і розглядав
його як вагомий чинник усіх селянсько–козацьких
повстань на теренах Наддніпрянщині в 30–40–х рр.
XVII ст.
Епістолярна та публіцистична спадщина кінця 50–
60–х рр. свідчить, що монографія М. Костомарова була
предметом жвавого обговорення в інтелектуальному
середовищі: одні емоційно хвалили її та не шкодували
позитивних слів (Т. Шевченко, О. Лазаревський,
К. Бестужев–Рюмін, М. Максимович), інші жовчно
критикували (Г. Єлисєєв, М. Карпов, О. Гатцук),
звинувачуючи автора в упередженості суджень,
неточності викладу документів, у надмірному використанні польських джерел [18, с. 98–99]. Але насправді
підсвідомо обговорювали не тільки наукову працю
М. Костомарова, а й саму постать Б. Хмельницького,
яка викликала неоднозначне сприйняття у читацької
аудиторії. Для одних гетьман був символом державності,
боротьби за політичну свободу українського народу,
для інших – в силу їхньої малоросійської психології,
чи імперського світогляду, він був бунтівником–
розбійником, або вірнопідданим слугою московського
царя тощо.
Втім усі подібні дискусії в публіцистиці та науковій
сфері навколо постаті Богдана Хмельницького й
героїчного минулого українського народу XVII ст.,
сприяли утвердженню в українському громадянстві
етнонаціональної і етнополітичної свідомості. Історичні
та літературні видання про епоху Хмельниччини
загострювали суспільну увагу на необхідності
вирішення сучасних національних проблем, щоб
захистити
українську
цивілізаційну
культурно–
політичну ідентичність. Зрештою вони ставили перед
українськими інтелектуалами завдання творення нових
суспільно–політичних теорій, концепцій політичної
системи управління та форм державного життя
українського народу.
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Крім того, героїзація і висвітлення державотворчої
діяльності Б. Хмельницького сприяло консолідації
інтелектуальних сил навколо українського відродження,
яке попри всі імперські заборони українства – у
мові, культурі, освіті – проривало ідеологічні
мури малоросійства, провінціоналізму її концепти
великодержавного російського панславізму.
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The figure of Bogdan Khmelnitsky in the Ukrainian intellectual
environment of the 20–60s of the XIX century
The most general theoretical basis of the article was the famous «History of
Russes», works by S. Velichko, M. Markevich, M. Kostomarov, M. Maksimovich,
works by T. Shevchenko, E. Grebinka, through which we could see not only the
process of formation of Ukrainian historical science and literature, but also and the
formation of the national and ethnopolitical consciousness of Ukrainian society in
the nineteenth century. Accordingly, in the article deeply analyzed the estimations
and vision of the Ukrainian intellectuals of the image of B. Khmelnitsky. Also
discussed are the discussions that took place around the figure of the Great Hetman.
Also, the works of modern scholars who investigate socio–political processes
and the becoming of a modern world outlook in Ukraine and Europe in the nineteenth
century – E. Helner, Z. Kogut, O. Yass, L. Zinchuk, and Y. Pinchuk were used.
Keywords: national, ethnopolitical, consciousness, modern movement, the
figure of B. Khmelnitsky, Ukrainian Cossack State, intellectual environment,
national identity.
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Правно–державна концепція історії України
Михайла Грушевського
Розглянуто основні положення правно–державної концепції історії
України Михайла Грушевського на основі всебічного аналізу його базових
наукових публікацій – «Очерка истории украинского народа», багатотомної
«Історії України–Руси», «Ілюстрованої історії України», а також розвідки
«Звичайна схема «русскої» історії й справа раціонального укладу історії
східного слов’янства». Відзначено, що окреслені публікації започаткували
«нову схему» історії України в українській історіографії.
Доведено, що основна заслуга Михайла Грушевського полягає у формуванні
принципово нового, відмінного від тогочасної російської історіографії,
підходу до «історичної схеми» українського етносу (заперечення норманської
теорії), яка базувалася на заперечені монопольного права Російської імперії
на Київську Русь, ідеї автохтонності українського етносу, (перенесення
української державності після монголо–татарської навали до Галицько–
Волинської держави, надзвичайно важливої ролі козаччини в тогочасних
державотворчих процесах.
Ключові слова: М. Грушевський, «Історія України–Руси», концепція,
історія України, Київська Русь, слов’яни, козаччина, позитивізм.

Михайло Грушевський, за влучним висловлюванням
С. Плохія, перетнув межу між писанням історії і
творенням історії, адже став однією з найпомітніших
фігур в українському національному русі в Російській
імперії та Австро–Угорщині кінця ХІХ – початку ХХ
століть [7]. Проте, не державотворча діяльність, а
створення ним принципово нової парадигми української
історії були найважливішим підсумком його діяльності:
альтернативна версія українського історичного наративу, яку він запропонував, стала дискурсивним
підґрунтям українського національного руху в обох
імперіях і підвела необхідну історичну базу під вимоги
національної автономії та самостійності [7].
В українській та зарубіжній історіографії проблема
відображення історичної схеми М. Грушевським не
могла залишитися поза увагою вчених, особливо
після відновлення державної незалежності України.
Окремі аспекти досліджуваної проблеми відображені у
працях І. Верби, М. Глушка, Я. Грицака, Я. Дашкевича,
Л. Зашкільняка, І. Гирича, С. Плохія, В. Тельвака,
Л. Тимошенка, Ю. Шаповала та ін. сучасних українських
істориків. Джерельну основу розвідки становлять
наукові праці М. Грушевського. Основна мета статі –
проаналізувати правно–державну концепцію історії
України відомого українського історика, акцентувати
увагу на її новаторських рисах.
У контексті аналізу правно–державної концепції
історії України М. Грушевського, виокремимо дві
знакові дати його наукової біографії – 1894 р. та
1903 р. Перша, на думку І. Гирича, зумовлена фактом
переходу українського історика з суто народницьких
позицій на позиції історика–державника (пов’язано
із роботою в Львівському університеті) [2]. Інша
дата пов’язана із модернізацією вченим імперського
історіописання – побудувано український історичний
гранд–наратив на нових методологічних засадах [2],
про що йтиметься далі. Додамо, що уже згадуваний
нами С. Плохій виокремлює ще й третю дату –
1904 р. – побачила світ одна з найвідоміших праць
українського історика – «Звичайна схема «руської»
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історії й справа раціонального укладу історії східного
слов’янства» [10].
Базові положення правно–державної концепції
історії України М. Грушевський чи не вперше публічно
озвучив працюючи у Львівському університеті.
Згодом, ґрунтовно вивчивши джерельну базу історії
України, він відобразив її у працях «Очерк истории
украинского народа», багатотомну «Історію України–
Руси», «Ілюстровану історію України», а також низку
статей, де концепція вченого набуває завершеного
вигляду. Л. Калакура справедливо зауважує, що
концепція викристалізовується в історика під впливом
західноєвропейської історіографії. «Учений синтезував
методологічні надбання класичної історіографії з
новітніми історіософськими течіями рубежу ХІХ
– ХХ ст., блискуче поєднав критичну науковість
з документалізмом та оптимальними методиками
історичного пізнання…», – відзначає дослідник [6, с.
25]. Ідентичні міркування висловлює Л. Зашкільняк,
який зазначає, що від романтизму М. Грушевський
взяв ідею народу, від позитивізму – увагу до джерела
та еволюціонізм, від неокантіанства й етнопсихології –
значення свідомісних чинників [6, с. 25].
Відповідаючи на запитання «У чому новація
М. Грушевського?», Л. Винар відзначає, що її
особливість полягає у запереченні основоположних
тез російської історіографії, яка не виокремлювала
історію українського, білоруського та ін. народів, а
розглядала їх виключно в контексті історії Російської
імперії [1, с. 20–21]. Проте, зауважимо, що хоча на
зламі ХІХ – ХХ ст. український вчений й поставив під
сумнів твердження класиків російської історичної науки,
однак він залишився на півшляху від традиціоналістів
до інструменталістів у трактуванні терміну «народ»
(основна категорія етнології трактувалась ученим
двояко: як народ (у вимірі культури) та як, власне, нація
(у політико–громадянському вимірі) [8, с. 45].
В снові правно–державної концепції історії України
концепції М. Грушевського теза про те, що українська
історія «розпочинається» не в XV ст., як переконували
читачів тогочасні російські історики, а з часів появи на
території України перших слов’ян і вивчати потрібно не
державні формації, а «народ», оскільки українська нація
перебувала у складі різних державних утворень [14, с.
158–159]. В. Тельвак відзначає, що наукові гіпотези
автора «Історії України–Руси», передусім, його теза про
відмінні історичні шляхи російського та українського
народів вже від доби раннього середньовіччя,
викликала все гострішу реакцію зі сторони
русофільсько–москвофільської інтелігенції Східної
Галичини та прихильників малоросійської орієнтації
на Наддніпрянщині [13, с. 228]. Зайве говорити про
тогочасну російську та польську історіографії.
Сам М. Грушевський констатував: «Підтримується
старе представлення, що історія України, «малорусского
народа» починається доперва з XIV – XV віком, а що
перед тим – то історія «общерусская», – зауважує вчений.
– Ся знов «общерусская история» свідомо і несвідомо на
кождім кроці підмінюється поняттям історії державної
і культурної великоруського народу, і в результаті
українсько–руська народність виходить на арену історії
в XIV – XVI ст. як би щось нове, мовби її перед тим там
не було або вона історичного життя не мала» [4].
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Український історик констатує, що згідно з цією
схемою викладає «Історію України–Русі» та ін. праці.
«Не бачу трудностей, аби була зроблена подібним
способом історія білоруської народності, хоч би вона
випала менше багато, ніж історія українсько–руська,
– продовжує він. – Історія великоруської народності
майже готова – треба тільки обробити її початок, замість
пришитого до неї тепер київського початку, та вичистити
від ріжних епізодів з історії України й Білорусі – се вже
й так майже зроблене істориками великоруського народу
й суспільності» [3, с. 76].
Концентрованого / цілісного вигляду правно–
державна концепція викладу історії України була
представлена М. Грушевським у праці «Звичайна схема
«русскої» історії й справа раціонального укладу історії
східного слов’янства» (1904 р.). Перш ніж перейти до
її викладу, український історик відзначає: «Звичайно,
прийнята схема «руської» історії всім звісна. Вона
починається з передісторії Східної Європи, звичайно
про неслов’янську колонізацію, потім іде мова про
розселення слов’ян, про сформування Київської держави;
історія її доводиться до другої половини XII в., потім
переходять до В[еликого] кн[язівства] Володимирського,
від нього – в XIV віці – до кн[язівства] Московського,
слідиться історія Московської держави, потім Імперії,
а з історії українсько–руських і білоруських земель, що
лишалися поза границями Московської держави, часом
беруться деякі важніші епізоди (як держава Данила,
сформування В[еликого] кн[язівства] Литовського і унія
з Польщею, церковна унія, війни Хмельницького), часом
не беруться зовсім, а в кождім разі з прилученням до
Російської держави сі землі перестають бути предметом
сеї історії» [3, с. 75].
Вчений констатує, що окреслено «схему» закладено
в основу історії «Российского государства». Однак,
після того, як увага істориків була перенесена на
історію народу, суспільності, культури, від цієї схеми
«тільки стали відлітати епізоди що далі, то більше»
[4]. Водночас, відзначає М. Грушевський, «ту ж
схему, в простішій формі, прийняла наука «истории
русского права»… Через таку традиційність, через таке
довге уживання до сеї схеми привикли й її невигоди,
нераціональності не вражають прикро, хоч вона повна
таких не раціональностей, і то дуже великих» [4].
Зважаючи на вищесказане, М. Грушевський пропонує
розглядати історію кожного з східнослов’янських
народів «із самого початку», тобто із появи на території
України слов’ян. «Найбільше раціональне здається мені
представлення історії кождої народності зокрема, в її
генетичнім преємстві від початків аж донині, – зауважує
він. – Се не виключає можливості представлення
синхроністичного, подібно як укладаються історії
всесвітні, в інтересах перегляду з педагогічних, щоб так
сказати, мотивів» [3, с. 208].
«Генетичне приемство» М. Грушевського базується на
двох критеріях: території та населенні. «В теорії признається
давно, що головна вага повинна бути перенесена з історії
держави на історію народу, суспільності, – зазначає вчений.
– Політичне, державне життя, розуміється, чинник важний,
але поруч нього існують інші чинники – економічний,
культурний, що мають часом менше, часом більше значіння
від політичного, але в кождім разі не повинні лишатися в
тіні поза ним» [4].
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В. Ясь у цьому контексті зауважує, що М. Грушевський не поділяв одного з вихідних догматів
позитивістського факторного підходу про «рівноправ’я» окремих чинників на теренах світу
історії. Погляди вченого щодо факторного підходу
здебільшого визначаються специфікою представлення
східноєвропейської й української минувшини, котра
висувала / відкидала певні чинники історичної
еволюції – державні, політичні, економічні, національні
та культурні» [4]. Справді, вчений зазначає, що
«українсько–руська народність ряд століть живе без
національної держави, під впливами ріжних державних
організацій – сі впливи на її національне життя повинні
бути визначені, але політичний фактор сходить в її історії
в сих бездержавних століттях на підрядну ролю попри
факторах економічних, культурних, національних» [4].
В. Тельвак справедливо стверджує, що якщо діячі
українського національного табору зосереджувалися
на корекції виключно нюансів історіографічної праці
М. Грушевського, не піддаючи сумніву запропоновану
ним концептуальну модель, то з боку представників
москвофільської та малоросійської інтелігенції остання
стала об’єктом спеціальної критики [13, с. 230]. Основна
причина – М. Грушевський намагався простежити
формування української народності не з ранньо
модерного періоду, про що уже зазначалося. Також він
спробував переконати сучасників у безперервності історії
України, «окремішності» / індивідуальності українців
від інших слов’янських народів. Ця індивідуальність, на
думку вченого, проявлялася не тільки соціокультурних
особливостях, а передусім в антропологічній площині
(специфічні особливості тіло будови, характеру тощо).
Щодо «російської історії», український історик
зауважував що бачить «комбінацію, чи, властиво,
конкуренцію кількох понять: історія Російської
держави (сформування й розвою державної організації
й її території), історія Росії, себто того, що було на її
території, історія «руських народностей», і, нарешті,
– історія великоруського народу (його державного й
культурного життя)» [4]. Вже навіть ця невелика цитата
свідчить про те, що М. Грушевський не бачив спільною
історію українського («малоруського») та російського
народів. Батьківщину українців вчений виводив із
Середнього Подністров’я, а племена полян, сіверян,
дреговичів вважав їх нащадками [11, с. 59].
М. Грушевський вважав, що «історії східного
слов’янства таки не заступить історія великоруського
народу, його державного й культурного життя, і ніякі
мотиви не дадуть права зігнорувати історію білоруської
і ще менше – українсько–руської народності, або
заступити їх повириваними з них і попришиваними
до історії великоруського народу клаптиками, як то
практикується тепер» [4]. Більше того, на думку вченого,
як тільки «русская история» буде щиро і консеквентно
зреформована в історію великоруського народу, його
державного й культурного життя, так історія українсько–
руської і білоруської народності, я певний, вийдуть
самі собою на чергу й займуть відповідне місце побіч
великоруської. Але для сього наперед треба попрощатися
з фікцією, що «русска історія», підмінювана на кождім
кроці великоруською, – то історія «общерусска» [4].
Важко не погодитися із Л. Зашкільняком, який зазначає,
що через призму культури, прогресу український вчений
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розглядає всі суспільні явища (соціальні стосунки є лише
тими чи іншими формами культурної діяльності соціумів,
котрі через ці форми прагнуть до реалізації національно–
народних устремлінь). Для підтвердження цієї гіпотези,
історик наводить цитату із брошури М. Грушевського
«Наша політика», де подано визначення «прогресу»:
«Людський поступ – се безконечне громадженнє міліардів
атомів сих малих діл, солідно і совісно сповнюваних. Як
з незмінної творчої роботи міліардів коральових поліпів
виростають могутні громади коральових скал, так
плідна муравельна праця поколінь, совісно сповнюваний
буденний обов’язок незамітно громадять культурні
капітали суспільности і людства» [5]. Додамо, що в
М. Грушевського критерій прогресу має яскраве етичне
забарвлення, де ідея прогресу ототожнюється з ідеями
добра і справедливості [12].
Оиже, зважаючи на те, що «Київський період»
долучається до державної й культурної історії
великоруського народу, історія українсько–руської
народності, згідно з міркуваннями М. Грушевського,
«зістається без початку» [4]. З цих причин, на відміну від
російської історіографії, вчений зауважує, що на зміну
Київській Русі прийшов період Галицько–Волинської
держави, а згодом – Великого князівства Литовського
[11, с. 59]. Історик констатує, що «історія великоруська
(такою стає ся «русска історія» від XII – XIII вв.) з
українсько–руським (київським) початком, пришитим
до неї – се тільки калікувата, неприродна комбінація, а
не якась «общерусска» історія. Зрештою, «общерусскої»
історії й не може бути, як нема «общерусскої» народності.
Може бути історія всіх «русских народностей», кому
охота їх так називати, або історія східного слов’янства.
Вона й повинна стати на місце теперішньої «русскої
історії» [4].
Таким чином, як відзначає С. Плохій, М. Грушевський
переглянув і поставив під сумнів мало не кожну ланку
великоросійського історичного наративу, котрий
уважав Київську Русь за перше російське державне
утворення, пояснював переміщення політичного
центру з Києва до Володимирського князівства тиском
степових завойовників, декларував спустошення
київського регіону після монгольської навали і пізніше
заселення цих земель українцями, які прийшли із
заходу. Український історик доводив, що український
етнос був автохтоном на місцях свого проживання,
наголошував його роль у формуванні Київської держави,
відкинув норманську теорію походження князівської
влади, поставив під сумнів «запустіння» реґіону після
монгольської навали [7].
М. Грушевський вказує російським історикам на
те, що «в новішій науці легковажиться, навіть зовсім
ігнорується значіння литовської стихії. Слідження
преємства права староруського з правом В[еликого]
кн[язівства] Литовського, значіння слов’янського
елементу в процесі творення й розвою В[еликого]
кн[язівства] Литовського привело сучасних дослідників
внутрішнього устрою сеї держави до крайності, що
вони зовсім ігнорують елемент литовський – навіть не
ставлять питання про його впливи, хоч, безперечно, ми
мусимо числитися з такими впливами в праві й устрої
В[еликого] кн[язівства] Литовського…» [4].
Не менш важливий в правно–державній концепції
М. Грушевського період козаччини. Л. Зашкільняк
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констатує, що згідно з твердженням українського
історика історія козаччини знаменувала перехід народу
до відродження своїх етнічно–соціальних цінностей, які
з давніх–давен були йому властиві [5]. Однак, продовжує
сучасний вчений, висвітлюючи у 7 – 10–му томах
«Історії України–Руси» період визвольної боротьби
ХVІІ ст., «учений знов потрапляє у суперечливість,
яка сягала корінням у розроблену ним етносоціальну
концепцію. Вона полягала у соціальному розмежуванні
народу і розбіжності цілей визвольної боротьби.
Розшарування козацтва і наступні суперечності в
ньому М. Грушевський пояснював тим, що свідомість
української шляхти та тогочасної інтелігенції не могла
вийти за межі єдино відомої їм моделі суспільного устрою
– устрою шляхетської Речі Посполитої. Дослідник
опиняється у суперечливій ситуації: прагнення народу
до демократичного устрою не знаходить втілення
тому, що не виявилось жодного носія цієї ідеї; навіть
Б. Хмельницький не зміг піднестись над обмеженістю
власного світогляду» [5].
Таким чином, погоджуємося із сучасними
українськими істориками, які відзначають, що
схема М. Грушевського задекларувала нову модель
української історії, в якій була сформульована концепція
самостійного розвитку українського історичного
процесу, відмінна від традиційної схеми російської
історіографії. В цій праці були викладені концептуальні
засади наукової творчості видатного вченого. Вона
викликала закономірний інтерес у науковців і обумовила
їх дискусію щодо пріоритетності автора схеми, адже з
цього питання мають місце певні розбіжності істориків
[11, с. 59]. «Концепція держави М. Грушевського
ґрунтується на основоположному принципі національної
незалежності українського народу як суверена своєї
держави, побудованої на засадах демократичних прав
і свобод людини, громадянина, народу, – констатував
А. Пашук. – Але справа полягає в тому, що в пошуках
найвідповідальнішої форми втілення, реалізації і вияву
державотворчих засад учений доходить до визнання
автономно–федеративного устрою держава» [9].
Останню ідею М. Грушевський намагався втілити у
життя у період української революції 1917 р.
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The concept of state and law in Mykhailo Hrushevsky’s
interpretation of the Ukrainian history
The article focuses on the concept of state and law in Mykhailo Hrushevsky’s
interpretation of the Ukrainian history. The author gives a profound analysis of
his ideas, that are reflected in such his major works as: a multi–volume «History
of Ukraine–Rus», «Outline History of the Ukrainian People», «The Traditional
Scheme of «Russian» History and the Problem of a Rational Ordering of the
History of the Eastern Slavs)», «Illustrated History of Ukraine». It has been shown
that these publications started ‘a new scheme’ in the history of Ukraine and the
Ukrainian historiography.
It has been proved that Mykhailo Hrushevsky’s main merit was that he
developed his fundamentally new, but different from the contemporary Russian
historiographic approach to «the historical scheme» of the Ukrainian people (the
denial of the Normanist theory), which denied the monopoly right of the Russian
Empire for the history of Kyivan Rus’ and confirmed the indigenous identity of the
Ukrainian ethnos (the transfer of the Ukrainian statehood to Galicia–Volyn’ State
after the Mongol invasion, the role of the Cossacks in the state–building processes).
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Эпитафии ранних захоронений Николаевского
некрополя первой половины ХІХ в.
(к вопросу о биографической некрополистике)
Рассматривается вопрос изучения захоронений Николаевского некрополя
первой половины ХІХ в. с целью воссоздания биографической некрополистики
посредством текстов эпитафий.
Ключевые слова: некрополь, надгробие, эпитафия, биографистика.

(стаття друкується мовою оригіналу)
В 1795 году архитектор И. И. Князев, составляя карту
г. Николаева, отметил участок земли, предназначенный
для захоронений граждан [1, с. 3]. Как и полагалось
по законам о похоронном деле, умерших предлагалось
хоронить вдали от населенных кварталов с учетом
расширения границ города в будущем. Пройдет чуть
более полувека и в городе появятся еще 4 кладбища
(кроме упомянутого, христианского, это будут еврейское,
караимское, мусульманское и старообрядческое).
Христианское кладбище будет разделено на сектора для
захоронений православных, лютеран и католиков [2, с.
15]. Со временем этот принцип исчезнет, и территория
кладбища станет единственным местом для погребения
горожан в советское время. В 1972 году местная власть
примет решение о прекращении захоронений на
старом христианском кладбище. С этого времени и до
сегодняшнего вся территория кладбища (около 33 га)
подвергнута массовому вандализму. Исследования,
начавшиеся в 90–е годы, позволяют говорить об
исключительном положении Николаевского некрополя в
истории города и региона, учитывая захоронения людей с
мировыми именами [3, с. 171–173]. Удалось найти могилы
18 адмиралов Российского флота (всего по спискам их
было погребено более 40); В. В. Рюмина – выдающегося
инженера в области космонавтики, В. Н. Каразина –
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основателя Харьковского университета, семейный склеп
семьи Аркасов, среди которых – Н. А. Аркас и его сын
– Н. Н. Аркас, – ученый, музыкант, основатель общества
«Просвіта» в конце ХІХ в. Сохранились сектора
участников Первой и Второй Мировых войн, Крымской
войны, священников, меценатов, медработников и т.д. [4,
с. 714–717; 5, с. 173–174].
Для некрополистов особый интерес всегда
представляли
захоронения
начального
периода
существования кладбищ, ведь они существенно
дополняют историю того или иного периода населенного
пункта. Имена людей и биографический метод
изучения могил получил должное освещение в трудах
исследователей, хотя некрополистика и сегодня остается
всего лишь дополнительной исторической дисциплиной
[6, с. 384–390].
Существует заблуждение относительно исчезнувших
могил: как правило, исчезают не сами могилы, а
надмогильные сооружения. Исключения составляют
некрополи, разрушенные в силу природных или
политических явлений.
Любой исследователь захоронений сталкивался с
таким понятием, как «вторичность захоронения», т.е.
в едином пространственном месте (засыпная могила
или склеп) производятся позднейшие захоронения
людей разных эпох. Николаевский некрополь не стал
исключением. Имеются сведения о том, что еще в
1790–х годах и начале ХІХ в. в нем было погребены
родственники известного лексикографа В. И. Даля, отец
Иоанн Христиан Даль (1764–1821 гг.) и брат Карл (ск.
в 1828 г.); корабельный мастер Иван Афанасьев (1730–
1794 гг.), профессор М. И. Афонин (1736–1810 гг.) и
М. Г. Ливанов (1751–1800 гг.). Затерялись могилы поэта и
писателя П. М. Захарьина (1744–1799 гг.), преподавателя
Л. А. Латышева (1770 и 1830–е гг.) и других. На
сегодняшний день обнаружены могилы 1808–1850–х гг.
ХІХ в., сосредоточенные в основном в районе церкви Во
имя Всех Святых (освящена в 1808 г.).
Наиболее ранней из обнаруженных могил является
захоронение Захария Петропуло (1743–1808 гг.) [7,
с. 103–105]. Надмогильная плита из белого мрамора
содержит эпитафию (орфография сохранена): «В городе
Николаеве 1808 года декабря 25–го пресялившегося
на вечный покой здесь предано тело в недра земли
архимандрита Захария Петропулы радившагося
наострове Тиносе в 1743 году».
Следующим по времени захоронения можно
считать родовой склеп семьи Плетеневых. Судя по
сохранившейся эпитафии на черном полированном
памятнике, первым из погребенных стал генерал–майор
Сергей Трифонович (1741–1812 гг.), участник основания
г. Херсона и г. Николаева. Вместе с ним погребены
четыре его дочери (без указания дат смерти). А рядом
находится восстановленный памятник над склепом
невестки С. И. Плетенева – Анастасии Павловны
Плетеневой (в девичестве Калагеоргий–Алкалаевой)
и ее новорожденного сына Василия. Мать и сын
скончались с интервалом в 1 год: Анастасия Павловна
ушла в 1833 г., а ее сын – в 1834 г. Уникальность данной
эпитафии в том, что текст включает сообщения о датах и
времени смерти обоих, а также о том, что памятник был
поставлен в 1838 году Евграфом Плетеневым – мужем и
отцом погребенных.
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От 1830–х годов осталось несколько значительных
захоронений, среди которых – могила капитана 1 ранга,
флигель–адъютанта Александра Ивановича Казарского
(1798–1833 гг.). Он вошел в историю как отважный
командир брига «Меркурий», который в мае 1829
года победил в неравном бою два турецких корабля.
Безвременная смерть Казарского А. И. породила разные
слухи, а его могила в церковном дворе и до сегодняшнего
дня привлекает внимание людей. Через 30 лет после смерти
героя академик А. Авдеев украсил могилу скромным, но
полным величия памятником. Эпитафия гласит:
«Капитан 1 ранга
Александр Иванович
Казарский
1798–1833 гг.
Командир геройского 18–ти пушечного
брига «Меркурий»
победившего в бою 27 мая 1829 г. два
турецких линейных
110–ти и 74–х пушечных корабля» [8].
Массивный памятник из белого мрамора в виде
стелы венчает могилу действительного статского
советника Петра Григорьевича Богдановича (1763–
1834 гг.). Участник русско–турецкой войны 1829 года,
член конторы Главного командира Черноморского
флота, владелец обширных земель на юге современной
Украины, дед известного этнографа и музыканта
Н. Н. Аркаса.
Еще одно захоронение 30–х годов ХІХ в. подарило
интересную эпитафию: под памятником из розового
полированного мрамора в декабре 1835 г. упокоилась
«супруга корпуса морской артиллерии капитана
Никиты Петровича Кошевского – Анастасия Власьевна
Кошевская».
Памятник над могилой Марии Дмитриевны Автомоновой можно считать уникальным. Жена николаевского
полицмейстера скончалась в 1837 году, оставив о себе
подробности жизни, воплощенные в эпитафии:
«Здесь покоится прах супруги
Николаевского полиц–мейстера
полковника Автомонова Марии
Дмитриевны урожденной Львовой
скончавшейся… ноября 1837 года
на 33 году от рождения после
десятилетнего супружества».
На другой стороне памятника – продолжение эпитафии:
«С детьми супругом рассталась
и радости для них уж нет
одна надежда им осталась
что есть другой лучший свет».
К этому же году относится могила с памятником в
виде каменного креста. Плохо читаемая надпись гласит
о том, что здесь погребен прах командира 11–го рабочего
экипажа Спиридона Филипенко, скончавшегося 9 марта
1837 года на 45–м году от рождения.
Захоронения 1840–х годов уместно вспомнить
с семейного склепа, в котором покоится ученый,
основатель Харьковского университета Василий
Назарович Каразин (1773–1842 гг.). Он покоится в
одной из 4–х сохранившихся в некрополе часовен [9].
По типу изложения данных, учитывая высокий слог
и поэтическое содержание, эпитафия над могилой
В. Н. Каразина может сравниться с эпитафией на могиле
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А. П. Плетеневой. Приводим ее текст: «Виновник
учреждения в России Министерства Народного
Просвещения. Основатель Харьковского Университета.
Учредитель и Правитель дел Филотехнического
общества, Высочайше утвержденного в 1811 году,
помещик, поставивший первым крепостных людей на
степень существ свободных (каковыми 40 лет спустя
хотел их сделать Русский Царь указом 1842 года Апреля
2 дня), водворитель цветущей торговли и благосостояния
Граждан в городе Харькове, естествоиспытатель,
подавший первый мысль о возможности сделать из
Метеорологии науку точную, полезную для людей,
почетный член двух Университетов, Московского и
Харьковского, член разных ученых обществ, русских и
иностранных, Статский Советник и Кавалер».
В 1843 г. в некрополе появилась новая могила:
6 сентября, на 49 году жизни скончался капитан 2 ранга
Андриан Шевяков. В марте 1864 г. в склеп опустили
гроб с телом его жены Олимпиады. Общая плита белого
мрамора с изображением фигуры женщины в тунике стала
памятником, запечатлевшим надпись: «Признательные
дети своим родителям». Один из сыновей А. Шевякова,
контр–адмирал Николай Андрианович и сам упокоился
со своей женой.
Вблизи от часовни семьи Каразиных находится
склеп с тремя представителями семьи Германс, чьи
корни уходят вглубь веков.
На металлической плите сохранилась эпитафия,
благодаря которой известны имена, даты и причины
смерти людей. Первой была похоронена в 1845 году
Эмилия Фаддеевна Германс. В 1851 году в склеп опустили
ее брата, полковника Федора Фаддеевича Германс «на
поле брани убиенного». А в 1857 г. скончалась их мать
«полковница Екатерина Яковлевна Германс».
Приведенный выше список могил первой половины
ХІХ в. можно было бы продолжить, но тогда речь
пошла бы о известных по документам, но до сих пор не
найденных могилах и эпитафиях на них. А последние как
раз и представляют особый интерес в деле исследования
некрополей
разных
периодов.
Исследователи
неоднократно уделяли внимание вопросу исторического
значения погребения [10, с. 21–25]. А эпитафии всегда
привлекали внимание как достоверные эпиграфические
свидетельства [11].
Автору данной статьи удалось на конкретных
примерах,
связать
саму
некрополистику
с
биографистикой и генеалогией именно благодаря
эпитафиям [12, с. 36–41]. Упомянутые выше захоронения
позволяют проследить и уточнить ценнейшие моменты
биографий людей, живших в г. Николаеве в первые 50
лет со дня его основания.
Как пример, обратимся к могиле архимандрита
З. Петропулы. Надпись на плите дает нам сведения о
таких фактах:
Засыпная могила с
Тип могилы и внешний
вид намогильного
горизонтально лежащей
сооружения:
плитой из белого мрамора
Фамилия, имя,
церковный сан
Погребенного

Захарий Петропуло,
архимантрит

Даты жизни

1743–1808 гг.

Место рождения

о. Тинос, Греция
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Мотивацией дальнейшего поиска могут быть
следующие факторы:
– Ранний период жизни погребенного в отношении
церковной карьеры (места учебы и служения, церковное
окружение, событийность эпохи).
– Время и причина приезда в г. Николаев, места
служений, церковное и светское служение, подробности
деятельности.
– Проверка связи с греческой диаспорой юга
Российской империи.
– Причины захоронения в городе, вопреки обычаю
отправки тела на родину.
Итог поисков:
– Обнаружены родственники – священник Николай
Петропуло.
– Известно участие З. Петропуло в постройке двух
церквей – Греческой, 1817 г. (как спонсор) и Всехсвятской
(Кладбищенской).
– Причина места захоронения: Всехсвятский храм
освятили в июне 1808 г., З. Петропуло скончался в том
же году в декабре.
– Прослежена связь умершего с греческими
диаспорами Одессы, Херсона и Мариуполя.
– Возможна его роль как духовного отца членов
семьи Аркасов, уроженцев Греции, погребенных также
возле Всехсвятской церкви.
Семья Плетеневых – отец, дочери, невестка и внук –
прекрасный исторический пример просопографического
характера:
– Известно звание и возраст погребенного.
– Наличие потомков (дочерей).
– Могила невестки и внука, кроме дочерей был сын.
– Подробные даты смерти невестки и сына
(«скончался 16 апреля 1834 года в 6 часов пополуночи»).
Мотив поиска:
– Установление подробной карьеры генерал–майора
С. Т. Плетенева в конце XVII–XIX вв.
– Записи в метрических книгах о венчании, имя
супруги, добрачная фамилия супруги.
– Поиск подробностей смерти дочерей.
– Имя сына, его карьера, звание, места служений,
фамилия супруги до венчания.
Итог поисков: обнаружена биография С. Т. Плетенева, стоявшего у истоков постройки Херсона и
Николаева; известна фамилия его невестки до венчания
– Калагеоргий–Алкалаева, прослежена генеалогия
двух древних народов; известны подробности военной
карьеры Евграфа Сергеевича Плетенева.
Эпитафия на могиле А. Н. Казарского утрачена
и восстановлена в конце ХХ века. Ценность данного
захоронения – сам памятник, чьим автором является
академик А. Авдеев, и, без сомнений – личность
погребенного.
Надпись на памятнике М. Д. Автомоновой – редчайший пример эпитафий, сохранившихся с 30–х гг ХІХ в.:
– Уточняется имя супруга.
– Звание и должность супруга.
– Скончалась при наличии супруга.
– Девичья фамилия.
– Дата смерти.
– Возраст на момент смерти.
– Срок супружеской жизни.
– Наличие потомков.

19

Випуск 131

Небольшим количеством информации отмечается
эпитафия на могиле С. Филипенко:
– Должность.
– Звание.
– Место службы.
– Дата смерти.
– Возраст на момент смерти.
Эпитафия над захоронением В. Н. Каразина (хоть
плита и не первоначальная) – наиболее обширная и
содержательная из всех, обнаруженных в некрополе:
звание, заслуги, отношение к наукам, участие в
деятельности обществ, основание университета,
обладатель наград и т.д. Литература о деятельности
погребенного весьма обширна, а эпитафия торжественно
подытожила успехи покойного.
Фамильный склеп Германс, не смотря на
малое количество погребенных, три человека, дает
представление о воинских званиях (мать – «полковница»,
сын – «полковник»), супруга «полковницы» звали
Фаддей – возможность поиска по спискам военных
кон. XVIII – нач. XX в.; его сын погиб «на поле брани»
– дата смерти дает ключ к событиям военной истории
конкретного года. И, наконец, отца «полковницы звали
Яков», что также побуждает к пофамильным поискам в
метрических книгах о венчании Екатерины Яковлевны
на предмет обнаружения девичьей фамилии.
Некрополи в истории населенных пунктов
играют роль огромных наглядных архивов, музеев,
архитектурных и скульптурных образцов минувших
эпох.
Сохранившиеся
эпитафии
–
наиболее
ценная часть некрополя, позволяющая уточнить,
добавить исторические сведения и о погребенном,
и о подробностях, как его жизни, так и той эпохи, в
которой он жил. Именно ранние могилы зачастую
бывают единственным источником информации: если
некрологи отсутствуют, а архивные данные утеряны,
надписи – единственный источник. Как справедливо
отмечено в одной из работ: «Эпитафика дает материалы
для построения лингвистических, социологических,
статистических,
демографических,
танатолого–
философских концепций, в ней скрыт большой
потенциал для междисциплинарных гуманитарных
исследований [14, с. 42].
Эпитафии погребений Николаевского некрополя
первой половины ХІХ в. дают образцы пышных
поэтических форм, насыщенных подробностями жизни
и деятельности погребенных. Со временем содержание
эпитафий уменьшится до наличия дат жизни и смерти
со стереотипными стихотворными строками поэзии
С. Надсона.
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Epithaphy of early burials of the Nikolaev necropolis of the first
half of XIX centuries (to the question of biographical necropolistic)
This article deals with a question of examination of biographic necropolistics
through the prism of studying of cemeterial epitaphs.
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Епітафії ранніх поховань Миколаївського некрополя першої
половини ХІХ ст. (до питання про біографічну некрополістику)
Розглядається питання вивчення поховань Миколаївського некрополя
першої половини ХІХ ст. з метою відтворення біографічної некрополістики
крізь тексти епітафій.
Ключові слова: некрополь, надгробок, епітафія, біографістика.
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Українські інтелектуали ще з початку ХХ ст.
розпочали міркувати про загальнонаціональну символіку
України, зокрема й про її гербовий знак. Новітню хвилю
обговорення здійняло видання 1911 р. «Ілюстрованої
історії України» М. Грушевського, що було рясно
оздоблене малюнками В. Кричевського й зображеннями
різних монет, гербів, печаток і прапорів. У вересні 1912 р.
такий собі «Негеральдик» вказував у львівському «Ділі»
на практику поєднання двох символів – галицького лева
та київського архангела, й наголосив на необхідності
встановлення якоїсь єдиної загальнонаціональної
емблеми [34, c. 7]. С. Томашівський підтримував думку,
що загальнонаціональним символом України варто
визнати галицького лева. У разі ж «коли б у нас знайшлося
більше прихильників гербового дуалізму», то історик
вважав за можливе прийняти «сполуку двох гербів, так
що гербовий щит був би постійно поділений на два
рівнорядні поля; на одно поле прийшов би лев, на друге
– на мою думку – належало б поставити зовсім иншу
фігуру – козацького запорожця» [40, c. 1–2]. У 1913 р.
І. Крип’якевич опублікував свою розвідку під назвою
«Герб України», у якій він змалював й охарактеризував
різні герби українських земель, що могли б розглядатися
як імовірні загальноукраїнські національні символи [27,
c. 126–131; 28].
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В часи І світової війни в
Легіоні УСС було установлено символом емблему
галицького лева, а на
початку 1916 р. четар УСС
Ю. Буцманюк запропонував
проект нового знаку, на
якому
було
зображено
архангела Михаїла з мечем і
щитом із левом на ньому.
Подібну композицію створювали для УСС й І. Іванець та О. Курилас [24, c. 49–50].
Загалом же стрілецькі проекти загальноукраїнської
символіки були зібрані В. Дзіковським й видані окремою
книжечкою 1917 р. у Львові [20; 21, c. 129–138]. Про
лева та архистратига говорилося як про національні
символи України й у статті В. Верниволі «Наш
національний герб і наш національний колір», що була
видана 1916 р. в календарі табору для військовополонених
російської армії у Фрайштадті (Австрія) [2, c. 50–53].
1917 р. в Наддніпрянщині світ побачили популярні
брошури про українські національні символи
В. Різниченка [37; 39].
Питання щодо символіки автономної України
розпочалися з новою хвилею з літа 1917 року.
Йшлося, власне, про зображенні на печатці, якою б
мав скріплювати свої акти новостворений в червні
виконавчий орган Центральної Ради – Генеральний
секретаріат. Тож генеральний писар П. Христюк й
порушив цю проблему й після консультації з відомим
тогочасним знавцем старовини, директором Київського
музею М. Біляшівським було вирішено зобразити на
урядових печатках (великій і малій) знак великого
князя київського Володимира І, якого російський
історик Н. Карамзін на поч. XIX ст. умовно назвав
«тризубцем». При цьому, як згадував М. Ковалевський,
«зав’язалась живіша дискусія над справою хреста на
Тризубі». «Були також пропозиції, що нав’язували до
традицій Запорізької Січі, – писав М. Ковалевський. –
Пропонувалось, щоб велика печатка була з Тризубом,
а мала була б зроблена за взірцем печатки кошових
отаманів Запорізької Січі (козак з рушницею). Однак
цю пропозицію одкинуто з огляду на вужчу символіку
цієї козацької печатки. Більшість погодилась на тому,
що власне Тризуб, залишений нам суверенними
князями Київської Руси, повинен і тепер бути гербом
української держави і символом наших визвольних
змагань» [25, c. 385–386]. Проте це зображення не було
ще ані емблематикою Центральної Ради, ані символом
автономної, ані державної України.
Утім, емблематично–геральдичну дискусію було започатковано. Н. Григоріїв–Наш у
1917 р. видав брошуру
«Катехізм Українця», у якій
зобразив як герб України
янгола зі схрещеними мечами,
а в тексті вказував на своє
бачення українського символа:
«Золотий архангел Михайло з
розгорнутими крилами на
блакитному
полі
(герб
Киівського князівства); в лівій

21

Випуск 131

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

руці держить він огненного меча що–хвилини готовий
оборонить Украіну; над ним підноситься корона – ознака
незалежности державноі, яку ми мали раніш, а тепер
мусимо здобути» [12, c. 21–22].
Підхопив її й голова Центральної Ради
М. Грушевський, який 16 вересня 1917 р. опублікував
статтю, в якій зауважив, що «питання про те, що мусить
вважатися гербом України… не таке просте, бо загально
визнаного, постійного державного герба України не
було» [15]. Там же він згадав і про «гарно стилізований
геральдичний знак неясного значення, щось на зразок
тризубця». При цьому він зазначив, що тризуб, лук (або
арбалет–самостріл) з печаток київського магістрату
XVII–XVIII ст. та знак традиційного козака з мушкетом і
шаблею «мають право на те, щоб їх уважали українським
гербом» [15]. Натомість М. Грушевський відмовив у
претензіях вважатися гербовим символом леву (як гербу
Львова, а не Галичини) та янголу зі спущеними мечами
(польському гербу Київського воєводства) чи архангелу
Михаїлу з вогняним мечем («казьонному» російському
гербу Києва).
За два місяці, 15 листопада, з подачі Генерального
секретарства народної освіти, у справі українського
герба відбулася нарада («Підготовча комісія»), у якій
взяли участь знавці вітчизняного мистецтва, старовини й
гербознавства. Мала вона чисто теоретичний характер й,
головно, йшлося про потребу оголошення відповідного
конкурсу тощо. Разом з тим присутні одразу ж відкинули
гіпотетичну можливість прийняття за герб України
янгола–архистратига, позаяк «ніякої української традиції
за ним немає». Дехто висловився за козака з мушкетом,
проте більшість (очолювана М. Грушевським) була проти
й цього знаку. «Відновлюючи нашу стару українську
державність, ми не відновлюємо нашої гетьманщини,
– апелював М. Грушевський, – ми хочемо творити
новий лад, нові державні й громадські форми, і емблема
(знак) того мусить бути нова, щоб не було підозріння в
замислах відроджування старого» [13, c. 1].
Голова Центральної Ради вважав, що «найпростіше
можна було б узяти за знак нової України золоті (жовті)
зірки на синім тлі, по числу земель нової Української
республіки» (подібність до США), або ж на синьому полі
зобразити золоту літеру «У» (Україна) чи абревіатуру
«УНР» (Українська Народна Республіка) на взірець
герба Французької Республіки («R. F.») [13, c. 1]. Проте
геральдисти вважали, що розташовувати літери на гербі
є проти правил. Тож М. Грушевський зміркував, що
символом праці в новій Україні та її цивілізаторських
завдань міг би стати золотий плуг на синьому тлі (у
центрі державного герба). Навколо нього (півколом)
пропонувалося розмістити в трьох полях державні знаки
старої України: тризуб (символ Київської держави князя
Володимира Великого), вершника (символ Галицько–
Волинського королівства) й козака з рушницею і
шаблею (символ Гетьманщини). Внизу ж, в двох полях,
пропонувалося подати герби Києва і Львова – лук і лева.
Згори ж композиції М. Грушевський бачив «емблему
старих наших недовершених мрій» з печатки Великого
князівства Руського (за Гадяцькою угодою 1657 р.) –
голуба з оливковою галузкою – вісника національного
замирення й спокою. По боках оточити герб мали не
щитоносці чи якась арматура, а символи трудящого
народу – жінка з серпом й робітник з молотом (згодом
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у 1918 р. ці фігури селянки і робітника будуть включені
в композицію аверсу до 100–гривневої банкноти УНР
авторства Г. Нарбута).

Проекти герба УНР 1917 (реконструкція): 1. літера «У»;
2. абревіатура «УNР»; 3. зірки за кількістю земель УНР; 4. зірки
за кількістю літер в слові «Україна»; 5. Проект великого герба
Грушевського.

Проте цей проект М. Грушевського не було прийнято
остаточно завдяки зусиллям члена Геральдичної комісії
при Головній команді Леґіону УСС д–ра І. Іванця. Він
взимку 1917−1918 рр. перебував у російському полоні
й, дізнавшись «про проєкт герба із плугом», негайно
написав науково обґрунтованого листа протесту. Листа
цього переніс через лінію фронту лінію до Києва
хорунжий УСС Деркач і передав до вже створеної при
Центральній Раді Геральдичної комісії. Натомість
Д. Антонович запропонував прийняти за основу
державного герба УНР тризуб, як державний історичний
герб Київської держави в часі її найбільшої могутності,
коли до складу Руси–України входили усі українські
(руські) землі, а відтак – і як символ соборності України
[41, c. 168–174].
Тим часом 4 грудня 1917 р. Радою народних
комісарів, в день представлення відомого ультиматуму
РНК Центральній Раді, було офіційно заявлено про
припинення асигнації українському урядові рубльової
готівки. Зашморг фінансового голоду затягувався над
державотворчою Україною все сильніше і загрожував
катастрофою. Події ж розвивалися з блискавичною
швидкістю. 6 грудня 1917 р. у Харків прибув
московський «червоний» загін Р. Сіверса, туди ж з Києва
переїхала й більшовицька частина І Всеукраїнського
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з’їзду Рад. У відповідь 9 грудня 1917 р. Малою Радою
було ухвалено низку законопроектів фінансового
спрямування, які поклали перші реальні законодавчі
засади щодо започаткування Україною створення
власної національної фінансової системи [7, c. 37].
Як не дивно, але низка подальших законодавчих і
практичних дій у цій сфері державотворення сприяли
подальшому утвердженню саме тризуба як символа
(спочатку), а згодом і герба УНР. Йдеться, зокрема, про
ухвалення тимчасового Закону «Про випуск державних
кредитових білетів Української Народньої Республіки»
та Закону Центральної Ради «Про право випуску
Українським Державним Банком кредітових білетів
на суму п’ятьсот міліонів карбованців» від 19 грудня
1917 р. (6 січня 1918 р. за н.ст.) [3; 53, арк. 171].
Ще до їхнього прийняття, з ініціативи генерального
секретаря фінансів проф. М. Туган–Барановського,
урядом УНР було вирішено випустити перші українські
паперові банкноти. Тоді ж столична преса повідомила
громадськості про те, що за кілька днів будуть введені
в обіг гроші УНР у формі кредитових білетів за вже
затвердженим дизайном [9]. Автором же малюнку
цих перших українських грошей номіналом у 100
карбованців став відомий графік Г. Нарбут1. Цікавим
фактом з історії 100 карбованцевої банкноти є й те,
що з’явилась вона в обігу за день (18 грудня 1917 р. /
5 січня 1918 р.) до виходу закону про запровадження
карбованців як грошових знаків від 19 грудня 1917 р.
(6 січня 1918 р.). Крім того, 100 крб. було надруковано із
тризубом на чільному боці (аверсі) за майже 2 місяці до
виходу закону про державний герб УНР2.
Тож тризуб з
подачі Д. Антоновича та з волі
мистецької руки
Г. Нарбута став
офіційно символізувати новітню
Ук р а ї н с ь к у
державність
(УНР) ще з грудня 1917 р. будучи зображеним на
перших вітчизняних паперових грошових знаках
сучасного зразка. Змушений був прийняти цей факт
і М. Грушевський, який згодом писав, що «зовсім
1
Довідка: 100 карбованців УНР. Розмір кредитового білету
номіналом у 100 крб. складав 168 на 103 мм, папір без водяних
знаків, розфарбування жовтого кольору. Серії випусків зразка
1917 р. – А.Д.185. Одна стокарбованцева купюра номінально
містила 76,6656 грамів золота. Малюнок виконав Георгій
(Юрій) Нарбут. Підписали: директор Державного банку УНР
М. Кривецький та скарбник В .Войнилов. Фальшувалися.
Офіційно вилучені з обігу липневою постановою (1918 р.) за
гетьманування П. Скоропадського. Народні назви: «яєчня»
(чільний бік надруковано жовтою і жовто-гарячою фарбами),
«Горпинка» (походження невідоме), «жидівські гроші» (через
напис на зворотному боці купюри номіналу єврейською мовою).
2
У грудні 1917 р., були спроектовані й перші поштові марки
УНР й марки-шаги, але їхній друк розпочався лише у переддень
виходу закону УНР про випуск розмінної монети – шагів у
вигляді марок (квітень 1918 р.). Проекти розмінних марок-шагів
були виконані визнаними українськими графіками А.Середою
(у 10 та 20 шагів) та Г. Нарбутом (у 30, 40 і 50 шагів) й на їх
зворотньому боці у рамці з тонкої та грубої рисок (наноміналах
виконаних А.Середою) або лише з грубої риски (на номіналах
виконаних Г. Нарбутом) також було зображено тризуб.
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натурально, що Народня Українська Республіка
поставивши своїм завданням об’єднати в самостійній
Українській Державі українські землі й відновити в ній
всю повноту культурного й політично–національного
життя, бере собі за герб цей старий знак Володимира
Великого і ставить його на своїх грошах, як ставивсь
він колись» [16, c. 1]. Що ж до самого зображення
тризуба Г. Нарбутом на 100–карбованцевій банкноті,
то голова Центральної Ради висловився з певними
застереженнями. «На їх лицевій, жовтій, стороні
[банкноти] цей знак зроблений посередині білим і
збоку фіолетовим – тільки рисівник непотрібно додав
до цього знаку хрестик, що стоїть на декотрих монетах
Володимира Великого над цим знаком, але до знаку не
належить, а поставлений там для розділення слів, які
читаються навколо знаку, – зауважував М. Грушевський,
додаючи, що «на 100 карбованцевих білетах він
рисівникові [тобто – Г. Нарбуту] не вдався» [16, c. 1].
За 10 днів по виданню вище згадуваного закону
про кредитові білети, на яких було зображено тризуб,
29 грудня 1917 р. (14 січня 1918 .) Генеральний
секретаріат (уряд) УНР заслухав і ухвалив внести на
розгляд Центральної Ради «доложений генеральним
секретарем Антоновичем проект тимчасового закону
про флот Української Народньої Республіки» [46, арк.
135–136зв]. Того ж дня на пропозицію Морської Ради
«Українська Центральна Рада, основуючись на великих
подвигах і жертвах, подіяних українським народом на
протязі віків для охорони Чорноморського побережжя, і
на тім, що північне побережжя Чорного моря в переважній
частині становлять українські землі, а також з уваги на
те, що на Вкраїну спадає обов’язок охорони політичних
і економічних інтересів згаданого побережжя і на те,
що український народ поклав велику працю в справі
утворення і оборудовання Чорноморської фльоти, а також
на необхідність негайного підтримання Чорноморської
фльоти» ухвалила тимчасовий Законопроект «Про флот
Української Народньої Республіки» [46, арк. 143].
У прийнятому Законі окремим пунктом визначалося,
що «прапором Української військової флоти є: полотнище
в двох – блакитному і жовтому – кольорах. В кряжі
блакитного кольору – історичний золотий тризуб з білим
внутрішнім полем в ньому» і «з часу проголошення
цього закону всі військові російські транспортні кораблі
на Чорному і Азовському морях піднімають вищезгадані
прапори Української Народньої Республіки» [44,
арк. 9]. При цьому на
середньому зубі герба
було покладено хрестик,
вміщення якого у гербі
вимагало
українське
моряцтво через свою
найвищу установу –
Українську Морську Раду [41, c. 168–174].
Невдовзі, після ухвалення IV Універсалу про
державну самостійність України постало й питання про
вироблення та прийняття на офіційному рівні державної
символіки УНР, зокрема й державного герба Республіки.
Вперше «справу про установлення герба для Української
Народньої Республіки» було розглянуто на засіданні Ради
народних міністрів УНР 25 (12) лютого 1918 р. На ньому
урядовці (В. Голубович, О. Жуковський, М. Ткаченко,
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Є. Сакович, П. Христюк, М. Порш) ухвалили «внести
в [Центральну] Раду закон про установлення для
Української держави принятого морським флотом герба
Володимира Великого (без Хреста) [48, арк. 4]. Того ж
дня1 у Коростені Малою Радою було ухвалено Закон
«Про державний герб України», у якому зазначалося: «В
справі державного герба України Мала Рада ухвалила:
Гербом Української Народньої Республіки приймається
знак Київської держави часів Володимира Святого»
[5, c. 1; 44, арк. 25; 49, арк. 3; 52, арк. 12]. Закон
підписали: товариш (заступник) голови Центральної
Ради М. Шраг та її секретар Я. Левченко, а ствердив
в.об. писаря І. Мірний. Документ було написано у вагоні
на залізничній станції «Коростень». За кілька днів після
цієї події 28 (15) лютого 1918 р. М. Грушевський з цього
приводу напише, що тризуб, «се оздоба питоменна, не
запозичена, зв’язана з нашою тисячолiтньою державною
політичною i культурною історією» й становить він
«дуже гарну оздобу, при тім наскрізь ориґінальну, яка
цілком відрізняється від інших гербів та їх на різні лади
повторюваних орлів і левів» [16, c. 1].
Після прийняття герба, як згадував В. Трембіцький,
його передано до загального державного та народного
користування: на державних печатках, українських
державних банкнотах, для поштових марок, для
одностроїв українських збройних суходільних, морських
та повітряних сил, дипломатичної та консулярної служби,
виготовлення пашпортів, настінних таблиць [41, c. 168–
174]. Нова офіційна згадка про тризуб як про державний
герб зустрічається й у прийнятому Малою Радою у
Житомирі 1 березня Законі «Про грошеву одиницю,
биття монет та друк державних кредитових білетів». У
законі зазначалося, що на реверсі усіх номіналів нових
національних грошових знаків мають бути обов’язково
відображені назва держави («Українська Народня
Республіка») та герб Республіки [1, арк. 150; 44, арк.
27–27зв; 49, арк. 5–5зв]. Того ж дня своїм обіжником про
українізацію в.о. народного міністра фінансових справ
М.Ткаченко наказував «негайно вивісити в закладах
на видкому місці, в рамці під склом, IV Універсал
Центральної Ради, а також Герб Української Народньої
Республіки на жовто–блакитному полі, який буде
надісланий у свойому часі» [17, арк. 4]. Своєю чергою
наказом по Морському відомству від 13 березня 1918 р.
було вчергове зазначено, що «прапором Українського
військового флоту є полотнище в двох – блакитному
і жовтому – кольорах. В кряжі блакитного кольору –
історично золотий тризуб з білим внутрішнім полем в
ньому» [55, арк. 3].
Разом з тим поставало питання й у
тому, що тризуб як герб УНР був
прийнятий на законодавчому рівні,
проте, натомість, як має офіційно
виглядати державний герб і,
відповідно,
державні
печатки
(зображення чи малюнок) визначено
не було. Відтак десь 12 березня
М. Грушевський доручив розробити
проекти малюнків герба та печатки
1
Тоді ж було прийнято і закон про запровадження в УНР
нового (григоріанського) числення часу з 16 лютого, вважаючи
його 1 березня.
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вiдомому українському графiку й архітектору
В. Кричевському, з яким він здавна мав дружні стосунки
(той свого часу оформлював «Ілюстровану історію
України» М. Грушевського) і, до того ж, мав творчу
майстерню у його будинку на вулиці Паньківській в
Києві [30, c. 72].
Творчий
процес
розробки
проекту малюнку державного
герба УНР тривав недовго й під
пильним контролем М. Грушевського та відповідно до його
побажань. Тож В. Кричевський
вмістив стилізований тризуб в
оливковий вінок, що мав
символізувати всенаціональне
замирення й спокій, а барви
було запозичено з галицького краєвого герба, схваленого
1848 р.
Вважається, що ескіз великого і
малого гербів, а також печаток
УНР з подання М. Грушевського
було схвалено Малою Радою
22 березня 1918 р. Чому мною
були вжиті слова «вважається»
і «схвалено»? Тому, що
протокольно у документах
обговорення цього питання не
зафіксовано [29, c.2; 42, c. 223–
224]. Відомості про «прийняття» 22 березня великого та малого державних гербів і
великої та малої печаток, а також їхні малюнки подав
М. Грушевський у новому (1918 р.) виданні своєї
«Ілюстрованої історії України» [14, c. 552, 553, 560, 561].
Вочевидь, що тоді були поточно схвалені ескізи
(малюнки) великого і малого гербів УНР та державних
печаток, затверджені спеціально створеною з цього
приводу Комісією на чолі з проф. М. Грушевським,
позаяк знак самого державного герба УНР у вигляді
тризуба вже було установлено раніше – 25 (12) лютого
1918 р.
В обох (великому і малому) гербах тризуб був
оточений стилізованим оливковим вiнком. Розроблений
на основi знака Володимира Великого, за князювання
якого Київська Русь досягла найбiльшої могутностi й
до її складу входили всi пiзнiшi українськi землi, герб
України символiзував iдею соборностi – об’єднання
всiх етнiчних українських територiй в одну державу, а
оливковий вiнок мав вiдображати мирну полiтику УНР.
Вже 31 березня Рада народних міністрів ухвалила
«доручити Міністерству фінансів внести в Центральну
Раду законопроект про випуск у Києві грошових знаків
трьох купюр в 200, 50 і 3 гривень, а також тимчасово
допустити ходити нарівні з «звонкою монетою»
українські поштові марки вартості до 2 гривень; на
одвертій стороні сих марок обов’язково мусить бути
напис і герб Української Народної Республіки» [58, арк.
54–55].
Інформацію про прийняття герба УНР було
поширено у багатьох регіональних виданнях України та
поза її межами [8, c. 2; 18, c. 1–2; 19, c. 3]. В. Різниченко в
часописі «Шлях» критично оцінив рішення Центральної
Ради про затвердження тризуба, апелюючи до раніших
розвідок Леоніда К. та В. Дзіковського [38, c. 53–59].
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Натомість О. Назарук написав, що «сей наш герб – свідок
нашої старої культурності й організаційно–державного
змислу», проте критично оцінив його художнє виконання
й, водночас, запропонував використовувати на прапорах
великий герб – «головний герб […] окружений малими
гербами поодиноких українських волостей (земель)»
[33]. Своєю чергою херсонська газета «Дніпро» в квітні
1918 р. із захватом писала, що «в цілому світі ніяка
нація, ні держава не має подібного гербу», додаючи, що
«помимо своєї старости, цей герб своїм видом наскрізь
модерний, модерніший, чим візантійські льви та орли і
т.п., що так вже переїлися в геральдиці» [22].
Тим часом міністр народної освіти УНР доручив
проф. В. Модзалевському підготувати історичну довідку
про герби УНР, що той і зробив 10 квітня [6, c. 105].
З іншого боку, 18 квітня 1918 р. Рада Центрального
Комітету охорони пам’яток старовини і мистецтва про
державні герби1 постановила, що «позаяк прийнятий
зараз герб України не має під собою серйозних
історичних підстав, Рада постановила: для вирішення
цього питання скликати спеціальну комісію» [56,
арк. 19]. Проти прийняття ескізів державного герба,
виробленого В. Кричевським, були також і Г. Нарбут,
В. Модзалевський та інші представники геральдично–
мистецького цеху. Отже, остаточно справa установлення
державного герба (його ескізного зображення) не була
вичерпаною як з огляду мистецького вигляду, так і з
юридичного боку. Зображення державного герба УНР
ще не було схвалене, власне, самою Центральною
Радою, а тим паче вищим законодавчим органом УНР
– Українськими Установчими зборами, які у 1918 р.
так і не були скликані. Не було вказано на знак і вигляд
державного герба України й в прийнятому Центральною
Радою в останній день свого існування конституційному
акті – Статуті про державний устрій, права і вільності
УНР [26].
29 квітня 1918 р. у Києві відбувся державний переворот, внаслідок якого Українську Народну Республіку
було повалено й проголошено про постання Української
Держави у формі Гетьманату П. Скоропадського, що
здобув диктаторські повноваження. Із встановленням в
Україні нової влади перед керівництвом новоутвореної
Української Держави, серед багатьох інших, постало й
питання вироблення і прийняття державної символіки.
Своєю чергою В. Модзалевський та Г. Нарбут
починають домагатися вiдмiни затверджених ескізів
гербів і печаток УНР, критикуючи їх за незадовільний
естетичний вигляд та невідповідність геральдичним
нормам. З’ясування питання щодо мистецької
та геральдичної відповідності малого і великого
гербів та великої державної печатки УНР авторства
В. Кричевського було доручено заступникові державного
секретаря Української Держави М. Могилянському. У
разі ж отримання незадовільних висновків на нього
також покладався пошук митця для виготовлення
окремих проектів державних герба й печатки
України. З цією метою М. Могилянський звернувся за
1
На цьому засіданні 18 квітня 1918 р. були присутніми:
голова Ради М. Біляшівський, товариш (заступник) голови
О. Левицький, а також: представник Міністерства великоруських
справ В. Щербина, представник Міністерства польських
справ Л. Грохольський, К. Широцький, С. Мако, А. Середа,
М. Михайлів, Л. Старицька-Черняхівська, В. Козловська.
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консультацією до голови Архівно–бібліотечного відділу
Міністерства освіти та мистецтва В. Модзалевського.
Відтак і М. Могилянський, і В. Модзалевський дійшли
висновку, що для гетьманської України не бажаним було
приймати за герб малюнки, вироблені В. Кричевським,
причому з огляду на їх мистецьку недосконалість, а не
через якісь політичні мотиви.
Як наслідок, 19 червня 1918 р. М. Могилянський
подав на розгляд державного секретаря С. Завадського
та Ради міністрів Української Держави доповідну
записку «Про державні печатки, герби України». У
ній доповідач зазначав, що він неодноразово з цього
приводу мав зустрічі і розмови з В. Модзалевським,
який після прийняття герба УНР Малою Радою займався
обґрунтованою критикою відповідних ескізів, що були
вироблені художником–архітектором В. Кричевським.
Претензії В. Модзалевського зводилися до того, що
проекти В. Кричевського, ухвалені Малою Радою
та урядом УНР, не могли бути прийняті урядом
Української Держави принаймні з двох підстав: 1) вони
незадовільні в естетичному відношенні (надто – велика
печатка і великий герб); 2) вони йшли у розріз з усіма
геральдичними традиціями. Тож заступник державного
секретаря виснував, що «ці обставини диктують
необхідність виробити нові зразки для Державного
Герба і Печатки» [50, арк. 16–17].
З огляду на вищезазначене, виникало питання:
які емблеми мали би бути при цьому використані.
М. Могилянський, вочевидь з подачі В. Модзалевського,
пропонував дві таких емблеми. Одну, більш давню, –
так званий герб великого князя Київського Володимира
як його особливу й власну тамгу, що обертає «нову
Українську Державу у зв’язок з древнім періодом
Київської Державності, не порушуючи її спадкоємності
з Українською Народною Республікою, котра цей знак
прийняла» [50, арк. 16–17]. Іншу, менш давню, – печатку
Війська Запорозького (зображення козака з пищалем),
що пов’язує новопосталу Українську Державу «з
історичною епохою, коли Україна була, як в особі
своїх правителів, так і за культурою свого народу, –
європейською державою» [50, арк. 16–17].
Що ж стосувалося практичного
боку питання, то М. Могилянський зауважував, що тут із
самого початку було зроблено
помилку в сенсі доручення
виконання цієї справи не
фахівцеві (тобто – В. Кричевському). Разом з тим, зазначав
доповідач, серед викладачів
Української академії мистецтв
мався такий фахівець–графік,
українець за походженням й
особа, що займала помітне становище у петроградських
художніх колах, – Г. Нарбут.
Як видно із вказаної доповідної, станом на 19 червня
1918 р., Г. Нарбутом вже був виготовлений власний проект
великої державної печатки, що вже була затверджена
Радою Академії мистецтв й «представляла безсумнівні
художні достойності». Ним також вже було створено й
ескіз малої печатки Української Держави, який додавався
з доповідною запискою на розгляд державного секретаря
С. Завадського та членів Ради міністрів. Крім того, як
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доповідав М. Могилянський, він мав особисту розмову
із Г. Нарбутом і той виказав йому «свою принципову
згоду взятися за остаточну обробку проекту печаток»
[50, арк. 16–17]. При цьому зазначалося, що велика
печатка на той момент ще потребувала доопрацювання,
зокрема в контексті того, що навколо центральної
частини передбачалося розмістити також й герби
земель, які входили до складу України. Ця робота мала
виконуватися також Г. Нарбутом у співробітництві з
В. Модзалевським. Проте, водночас, вже було підібрано
гравера, який взявся виготовити голову малої державної
печатки й малого герба Української Держави. Таким
чином проекти малої державної печатки і герба України
станом на 19 червня 1918 р. вже були розроблені
Г. Нарбутом і пропонувалися на розгляд Ради міністрів.
Зі свого боку уряд розглянув відповідну доповідь
державного секретаря С. Завадського 13 липня 1918 р.
й ухвалив «передати виконання відповідних рисунків
художникові Нарбуту і представити за тим Раді Міністрів
[кошторис] про відпуск необхідних на цю потребу
коштів» [47, арк. 108зв]. Фактично це рішення уряду
означало про затвердження ним поданих Г. Нарбутом
ескізів державного герба і малої печатки Української
Держави.
На нашу думку, на
виготовлення
зразка
малої державної дечатки гравер просив
термін не менш як два
тижні. Таке припущення підтверджується
й тим, що майже через
місяць,
18
липня
1918 р., спроектовану
Г.
Нарбутом
малу
державну печатку було
затверджено гетьманом
П.Скоропадським як офіційну печатку Української
Держави. Вона являла собою зображення козака з
пищалем на плечі на восьмикутному тлі, у верхній
частині якого було розміщено володимирський тризуб.
Навколо восьмикутника буяв рослинний орнамент,
виконаний у стилі козацького бароко. Усю композицію
було взято в коло, по внутрішніх боках якого містився
вироблений неповторним нарбутівським шрифтом
напис: «УКРАЇNСЬКА» (праворуч від емблеми)
«ДЕРЖАВА» (ліворуч від емблеми). Остаточного ж
вигляду мала печатка Української Держави набула,
вочевидь 23 серпня, про що можна виснувати з підпису
під малюнком.
Що ж до сприйняття
тризубу як державного
символу свідчить і той
факт, що тризуб було
уведено в цілу низку
українських державних
службових
прапорів,
запроектованих
д е р ж а в н о ю
Геральдичною комісією при Міністерстві Морських
справ (літом 1918 p.), зложеною з членів інших
міністерств та державних установ [41, c. 168–174]. Так,
наприклад, 16 липня гетьман П. Скоропадський
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затвердив проект нового військово–морського прапора
Української Держави, про що й було оголошено наказом
по морському відомству від 18 липня 1918 р. за ч. 192/44:
«Білий прапор з рівним синім хрестом, який ділить
прапор на 4 рівних частини. Ширина хреста 1/11 всієї
довжини прапору. Відступивши на 1/8 ширини хреста,
проходить коло нього такої ж ширини (теж 1/8 ширини
хреста) синя смужка, крім тих його боків, які прилягають
до крижа. В крижі ж теж відступивши на 1/8 ширини
хреста від його боків міститься національний прапор
Держави (складений з блакитної і жовтої горизонтальних
смуг), в центрі якого міститься золота печатка
Св. Володимира такої ж ширини, як хрест, і в 11/2 раза
вища своєї ширини. Прапор шиється з матерії
відповідного кольору, а печатка малюється бронзовою
фарбою» [32, c. 3; 59, c. 14].
Поки ж питання з офіційною зміною герба ще
не вирішилося, то наказом по військовій офіції було
оголошено затверджену гетьманом нову кокарду для
військ, управлінь та установ: на округленні блакитного
кольору золотий герб Української Держави [35, c. 3],
яким залишився тризуб (але без вінка). Тризуб зберігся
й на печатках різних установ – іноді його вписували в
квадрат і подавали абревіатуру «УД» [10, c. 102; 11, c. 1].
Згідно з державним законом про воєнно–морський
прапор України від 18 липня 1918 р. було сказано:
«Національний прапор держави складається з синьої й
жовтої горизонтальних смуг, в центрі якого міститься
золотий тризуб з хрестом, висота якого становить
півтора раза довжини його ширини» [41, c. 168–174].
Тризуб, як державний герб, був легалізований, як
знамено на державних службових прапорах 18 липня
та 17 вересня 1918 р. державним законом, за підписом
гетьмана. У законі про прапори дипломатичних
представників Української Держави подано знову
ж опис герба з хрестиком, як знамена, яке мало бути
введене в всі українські державні інституції в краю
та за кордоном. А у серпні Міністерство пошт і
телеграфів видало розпорядження проштампувати
гербом Української Держави усі російські марки, що
вживалися для оплати кореспонденції на території
України [43, c. 2].
Справа ж із затвердження композиції офіційного
герба Української Держави вирішувалася восени 1918 р.
У вересні В. Модзалевський і Г. Нарбут опублікували
свою статтю із черговою критикою проектів
В. Кричевського. У публікації автори оглянули історичні
герби й обґрунтовували пропоновану ними модель з
козаком із самопалом та знаком князя Володимира у
клейноді (нашоломнику) над щитом, а також розвінчали
ескізи герба УНР, а надто присутні на ньому «ромби» та
«орнаменти» [31, c. 119–128].
11 листопада 1918 р. Рада міністрів заслухала
доповідь державного секретаря про герб Української
Держави. Урядовці ухвалили «просити державного
секретаря створити при Державній Канцелярії особливу
комісію для детального розгляду створених художником
Нарбутом проектів державного герба, державних
печаток» [48, арк. 37зв–38]. Це означало, що справа
із затвердженням прикінцевого варіанту державного
герба і великої державної печатки вийшла на фінішну
пряму. Що ж до малої державної печатки, то питання
із її ухвалою було вирішено (як мною вже вказувалося,
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що підтверджується
й
її
публічним
в и ко р и с т а н н я м ) .
Так, наприклад, зображення державної
печатки з’явилося
на запроваджених
13 листопада 1918 р.
знаках Державної скарбниці номіналом в 1 тис. крб.
(проект виконав Г. Золотов).
Герб Української
Держави був також
зображений у центрі
купюри номіналом у
100 крб., проект якої
був
намальований
Г. Нарбутом ще у
1918 р.1 і які було
введено до обігу
7 липня 1919 р. вже
за Директорії УНР
[4; 54, арк. 79].
Отже, зразок герба Української Держави було
виконано на середину листопада 1918 року. Про це, у
свою чергу, свідчить інший документ, згідно з яким за
розроблення державних символів Української Держави
Г. Нарбутові 20 листопада 1918 р. було ухвалено
виплатити досить значну, як на той час, суму – дві тисячі
карбованців [48, арк. 53]. Того ж дня відповідну
постанову
Ради
міністрів
було
затверджено
П. Скоропадським [51, арк. 1]. У подальшому С.
Завадський передав нарбутівські ескізи до Головного
управління
мистецтв
та
національної
ку
льтури під головуванням
П. Дорошенка. 21 листопада
є документ про запросини
ним до участі в роботі цієї
комісії, яка мала розглянути
проекти герба та печатки,
В. Модзалевського [23]. У
підсумку державну печатку
(вочевидь – велику державну
печатку) і зображення герба,
спроектованих Г. Нарбутом,
було затверджено 24 листопада 1918 р. спеціальною Комісією зі створення герба
України як Державний Герб Української Держави,
висловивши деякі побажання стосовно дрібних змін у
малюнках (до складу Комiсiї входили проф. М. Бойчук,
М. Бiляшівський, П. Зайцев, В. Модзалевський i
Г. Нарбут) [36, c. 141].
Зрештою, герб Української Держави так і не був
затверджений Радою міністрів окремою постановою
чи законом, позаяк у той час вже вирувало повстання
республіканців–соціалістів на чолі з Директорією, а
1
100 крб. (ІІ-го випуску) – знак Держскарбниці (76,6656 гр.
золота). Автор Г. Нарбут. Випускався у Кам’янці-Подільському.
Розмір: 90 на 178 мм. З водяними знаками. Сигнував директор
Держскарбниці Х. Лебідь-Юрчик. Серії: АБ 434912, ТБ 0099.
Вірогідно всіх серій було 19 по 1 мільйонові. Були замовлені до
випуску гетьманським урядом.
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невдовзі, 14 грудня 1918 р. П. Скоропадський зрікся
влади й Гетьманат було повалено.
За влади Директорії, що відновила Українську
Народну Республіку, питання герба УНР знову
вийшло на порядок денний. 21 січня 1919 р. на своєму
першому засіданні Комісії у справах вироблення
проекту герба Української Народної Республіки,
її члени (голова – головноуправляючий справами
мистецтва та національної культури П. Дорошенко,
члени: представник УАН, академік О. Левицький,
ректор Української Академії мистецтва проф. Г. Нарбут,
проф. Г. Павлуцький, П. Зайцев, М. Біляшівський та
В. Модзалевський (в.о. секретаря комісії) занотували
у своєму протоколі, що «цей герб (козак з рушницею
в щиті і знак кн. Володимира у нашоломнику)
затверджений урядом не був і, таким чином, досі
вживається герб, прийнятий Центральною Радою»
[57, арк. 4]. Комісія також дійшла висновку, що в гербі
Соборної України необхідно зафіксувати емблеми обох
республік – УНР і ЗУНР, а також знак Київської Русі й
голуба з оливковою гілкою як символом замирення. Герб
мав би виглядати так: щит розтятий, у золотому полі
козак з рушницею в синій одежі, у синьому полі золотий
лев, посередині синій щиток із золотим знаком князя
Володимира, у нашоломнику – летить голуб з галузкою
оливки, а замість намету – картуш у стилі українського
бароко. Пропонувалося також додати герби Буковини,
Слобожанщини та інших земель [57, арк. 4–4зв]. Проте
історія розпорядилася інакше.
Попри невдачу національно–визвольної боротьби
за збереження Української державності на початку
ХХ ст. та за наявності різних проектів ескізів великого
і малого гербів суверенної України, саме тризуб (поряд
із синьо–жовтим прапором) усталився як основний
елемент і знак її державного герба, як ознака історичної
спадкоємності держави Україна із давниною Русі, із УНР
та Українською Державою, із Карпатською Україною та
УПА, як символ самоозначення та державотворчих і
соборницьких прагнень українського народу!
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Український національно–визвольний рух:
невикористаний потенціал компромісів
(перша чверть ХХ ст.)

За допомогою методу ретроспективного аналізу репрезентативних
джерел,
передусім
документів
українських
політичних
партій,
висвітлюються найбільш гострі міжпартійні суперечності, які стали
перешкодою на шляху консолідації різновекторних політичних сил у боротьбі
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за національно–політичне самовизначення України в зазначений період.
Автор ставить за мету показати, що ідейно–політичні розходження,
обумовлюючи протистояння всередині політично активного українства,
водночас диктували необхідність пошуку компромісів заради досягнення
спільної цілі, передусім згуртування українського визвольного руху, однак різне
бачення шляхів практичної реалізації ідеї національного самовизначення не
дозволило окремим політичним силам виробити компромісну, одностайну
стратегію боротьби за українську державність. Виходячи з актуальності
проблеми пошуку компромісів у політичному житті, вказано на необхідність
усвідомлення уроків минулого стосовно цієї сфери суспільного буття і
поглиблення відповідних теоретичних напрацювань.
Ключові слова: автономія, компроміс, консолідація, національно–
визвольний рух, самостійність, українське національне самовизначення.

Хронічна хвороба українського визвольного
руху минулого, яка передалася у спадок і сучасному
вітчизняному політикуму – неготовність до компромісів,
небажання чи невміння об’єднуватися заради досягнення
спільної стратегічної мети. Тож критичне осягнення
історичних уроків має нарешті навчити наших політиків
«чути один одного», йти на взаємні компроміси заради
того, щоб вирватися нарешті за лінію руху по колу та
не повторювати помилок минулого. У цьому бачимо
актуальність дослідження означеної проблеми.
Політичні компроміси – це передусім узгодження
між людьми, політичними партіями, громадськими
організаціями тощо на консенсусній основі, тобто
досягнуте шляхом взаємних поступок. Компроміс
полягає у визнанні кожним із суб’єктів узгодженостей
обов’язковості
обмежувати
свої
претензії
на
непогрішимість, враховуючи у той же час права інших
на власний погляд. А отже, перш ніж знайти місце у
відносинах між соціально, політично чи ідеологічно
розмежованими групами людей чи політичними
партіями, компроміс має відбутися у свідомості самої
людини. В суспільно–політичній практиці не зайве
керуватися принципом: компроміс має базуватися не
на запереченні протилежних поглядів, а, передусім, на
критичній оцінці власних підходів, і в той же час – на
усвідомленні значущості іншої позиції.
На жаль, у суспільному співжитті, а передусім у
політикумі, компромісу протистоїть або примус одних
по відношенню до інших, з тим щоб підпорядкувати
їх («інших») своїй волі, або ж відчуження одних від
інших. Протиставлення за принципом «або ми – або
вони», «хто не з нами – той проти нас», як і безліч інших
протиставлень, є антикомпромісними. Компроміси – це
та середня лінія в політиці і суспільній практиці, яку
важко визначити, але ще важче її дотримуватися. Про це
красномовно свідчать як численні приклади з вітчизняної
історії (з гіркими уроками, часом трагічними наслідками),
так і суспільно–політичні колізії нашого сьогодення.
В українському національно–визвольному русі
початку ХХ ст., як і у більш широких суспільних
колах, укоріненою була традиція здебільшого бачити в
компромісах аморальну змову зі злом, пристосування до
ворожої сили. І мало хто дотримувався й дотримується
іншого погляду: компроміс має бути моральною
основою співжиття соціально, політично й ідеологічно
розшарованого суспільства, яке було, є і буде таким – як
з об’єктивних, так і суб’єктивних причин.
Початок ХХ століття в українському визвольному
русі ознаменувався появою (зокрема у Наддніпрянській
Україні) політичних партій різноспрямованих ідейних
орієнтацій: від лівих соціал–демократичного спрямування
(«українські марксисти») до праворадикальних, як,
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наприклад, створена М. Міхновським Українська народна партія (УНП). Така амплітуда ідейно–політичних
розходжень апріорі обумовлювала суперечності, а то й
протистояння всередині політично активного українства
– з одного боку. З іншого – диктувала необхідність
пошуку компромісів заради спільної мети, передусім
згуртування українського визвольного руху.
Основна лінія розмежування знаходилася передусім
у площині визначальної для усього визвольного руху
проблеми – українського національного самовизначення.
Йшлося, насамперед, про концепцію політичної
правосуб’єктності України і українців у складі Російської
імперії, пізніше – у стосунках з російським Тимчасовим
урядом, ще пізніше – з радянською Росією, зокрема
на етапі союзного державотворення; про ставлення
українського визвольного руху до демократично
налаштованої частини російського суспільства (в
контексті розв’язання «українського питання»); про
співвідношення національної і соціальної складової
всередині українського визвольного руху.
На початок ХХ ст. в українському визвольному русі
чітко окреслилися дві основні лінії: самостійницька і
автономно–федералістська з протилежними орієнтаціями
у питаннях політично–правової суб’єктності України
щодо російської держави. Вітчизняна суспільно–
політична думка як соціалістичного, так і ліберально–
демократичного світогляду, як і політичні партії
відповідного ідейно–політичного спрямування, категорично відмежувалися від постулатів державно–
політичної незалежності України, викладених, зокрема,
у хрестоматійно відомій праці М. Міхновського
«Самостійна Україна» (1900 р.), пізніше – у програмних
документах створеної ним Української народної партії [4].
Українські партії соціалістичного спрямування, як і
українські поступовці, сповідуючи еволюційний шлях
суспільного розвитку, сходилися на тому, що висловлювані
УНП і її лідером у категоричній формі як мета, так і
засоби її досягнення (самостійна Україна будь–якою
ціною) штовхають народні маси на політичну авантюру,
яка може закінчитися катастрофою для українського
визвольного руху, і не тільки як руху національного.
Самостійницькі домагання УНП її опоненти вважали
недоцільними, принаймні несвоєчасними, за умов,
коли на хвилі революційних подій 1905–1907 років
відбувалися демократичні зрушення в Російській
імперії. І хоча революція актуалізувала національне
питання, разом з тим вона, з погляду поміркованої
частини українського національного руху, відкривала
можливості для інших шляхів його вирішення. За таких
діаметрально протилежних поглядів на стратегічну мету
визвольного руху, на його тактичні орієнтири досягнення
компромісу було апріорі неможливим.
Опоненти М. Міхновського і його партії вважали
політичну кон’юнктуру періоду революції 1905–1907 рр.
такою, яка давала максимум можливостей для того, щоб
вибудувати демократичний фундамент на майбутнє
для розв’язання проблеми національної емансипації.
Тож вимоги державної самостійності України без
врахування реального стану українського суспільства
і «особливостей моменту» вважалися передчасними і
шкідливими.
Зіставляючи політичні погляди самостійників
і прихильників ідеї національно–територіальної
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автономії, правомірно зробити висновок, що М. Міхновський був не стільки незрозумілим для своїх
опонентів, на чому наполягає немало сучасних
дослідників, скільки небажаним. Як соціалісти, так
і ліберали в самостійницьких ідеях бачили загрозу
для своїх політичних концепцій, які їм видавалися
«єдино вірними», отже й безкомпромісними. Тоді як
ідея державно–політичної самостійності України, у
співставленні з іншими концепціями самовизначення,
у фокусі теоретичних побудов яких був постулат
національно–територіальної
автономії,
вочевидь
випадала із загального річища українського визвольного
руху, отже ще на певний час залишалася незатребуваною
українським суспільством.
Проявам політичного радикалізму були протиставлені
більш виважені підходи до вирішення українського
питання, які враховували реальні на той час можливості
відносно меж національного самовизначення. «Все
і зразу» через боротьбу проти всіх – такий постулат
вважався непродуктивним з причини його неприйняття
українським суспільством, яке ще не усвідомлювало
себе окремою нацією.
Проте і партії, які орієнтувалися на здобуття
національно–територіальної автономії у складі Росії,
далеко не завжди знаходили спільну, компромісну
позицію. До речі, з такими міркуваннями погоджувалися
і ті представники російської політичної думки, які
загалом лояльно ставилися до українського питання.
Про це писав, зокрема, один із видних її представників
А. Погодін, наголошуючи передусім на відсутності
погодженої
програми
національної
боротьби
українського народу: не встигаєш вдуматися в одну
програму, нарікав він, як з іншого боку заявляють,
що вона нікуди не годиться і що український народ
потребує зовсім іншого. «Потрібно, щоб хто–небудь
переконав мене доводами, звернутими до мого розуму,
а не до мого серця і не до моїх загальних ліберальних
принципів, довів мені, що український народ дійсно
усвідомлює, що йому потрібно… А поки цього не можна
довести, потрібно зробити хоча б інше, теж не менш
важливе: нам, великоросам, потрібно б знати, чого
хочуть українські вожді, яка їх програма, а не програми»
[5, с. 92]. Важко у цьому заперечити автору, враховуючи
підтверджену самою історією одвічну неузгодженість у
діях, а то і взаємну ворожість вітчизняної еліти на шкоду
українським національним інтересам. І хіба про те ж
саме не свідчить з усією очевидністю політична ситуація
в уже незалежній Україні, принаймні у перші більш ніж
два десятиліття її існування?
На час відкриття І Державної Думи (1906 р.) українські
вимоги були оформлені у різних програмах політичних
партій та громадських організацій. Їх характерна риса
– різносторонність поглядів, а відповідно і вимог, щодо
вирішення національного питання. Тож часто неможливо
було дійти згоди навіть під час обговорення в парламенті
найболючіших для України питань, які об’єктивно мали б
сконсолідувати позиції всіх українських парламентаріїв.
Ситуація дещо змінилася, коли вдалося організувати
окрему політичну фракцію – Українську громаду в
Державній Думі. Відтак усі виступи проголошувалися
тепер від її імені. Пізніше такою об’єднуючою основою
стала українська платформа до виборів у ІV Державну
Думу. Її розглядали як надпартійну програму–мінімум
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українських вимог, які зводилися передусім, якщо
не винятково, до запровадження у всеросійському
масштабі демократичних норм суспільного життя та
запровадження української мови в усіх сферах життя на
українських територіях.
Негативну реакцію як серед соціал–демократів,
так і серед поступовців викликав перехід на незалежницькі позиції колишнього члена УСДРП
Д. Донцова та обґрунтування ним необхідності політичного відокремлення від Російської імперії. Він, як
і його однодумці, усвідомлював, що власними силами
реалізувати задекларовану мету неможливо, тож надії
покладалися на держави, що займали антагоністичні
позиції стосовно Росії.
Безкомпромісними критиками самостійницьких ідей
Д. Донцова, як це переважно й буває, виступили його
колишні однопартійці по УСДРП, зокрема Л. Юркевич
та В. Левинський, на сторінках редагованого ними
часопису «Дзвін». Різкий осуд викликав не лише факт
пропаганди сепаратистських ідей соціал–демократом, а
й його відверте австрофільство. З позицій українських
соціал–демократів засудив погляди Д. Донцова й
формально позапартійний часопис «Украинская жизнь»
(С. Петлюра, В. Садовський та ін.), вважаючи його
ідеї передчасними і помилковими. Оскільки йшлося
про часопис, розрахований на російську прогресивну
громадськість, автори скористалися нагодою своїми
публікаціями опосередковано застерегти її стосовно
того, до чого може призвести ігнорування російським
суспільством українського питання. «Недостатньо
серйозною» вважав самостійницьку теорію Д. Донцова
і провідний ідеолог Товариства українських поступовців
С. Єфремов.
Отже, знайти на хвилі загальноросійського революційного
піднесення
«формулу
компромісу»,
яка б спрацювала на досягнення стратегічної мети
українського визвольного руху – національно–
державного самовизначення України, у зазначений
період так і не вдалося.
Перша світова війна ще більше розколола українську
політичну думку і національний рух. Фактором
розмежування, яке в роки війни набуло вияву політичного
протистояння, стали два основні питання: перше – бути
Україні незалежною державою чи суб’єктом автономії
у складі іншої держави; друге – на якого стратегічного
союзника мав спиратися український визвольний рух.
Тож, як пізніше зазначав В. Винниченко, український
національно–політичний рух розколовся на «російську»,
«німецьку» та «українську» орієнтації.
Хоча українському визвольному рухові не було
притаманне таке жорстке протистояння між окремими
політичними течіями, як це мало місце, наприклад, в
російському (українські соціал–демократи і ліберал–
демократи скоріше конкурували між собою, ніж
ворогували), проте досягти компромісу й використати
шанси на повноцінну національно–політичну емансипацію, які давало повалення самодержавства, їм не
вдалося. Різновекторність бачення шляхів практичної
реалізації ідеї національного самовизначення не
дозволила виробити компромісну, єдиноприйнятну
стратегію боротьби за українську державність. Маючи
спільну мету, окремі політичні сили шукали і надалі
продовжували шукати свій власний шлях її реалізації,
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що не дозволило українському визвольному потенціалу
злитися в одне спільне державницьке русло. Як це було,
наприклад, у Польщі, де не лише ідейно, а й територіально
розділені політичні партії змогли об’єднатися заради
спільної мети – відродження польської держави.
Політичні суб’єкти українського національного
самовизначення у своїх переконаннях та практичних
діях залишилися різноспрямованими і протягом усього
періоду української революційної боротьби 1917–1920
років. Навіть ідеологічно споріднені українські політичні
партії часто не знаходили спільної мови, не кажучи вже
про сили ідейно антагоністичні. Замість скоординованих
дій одні віддавали перевагу національно зафарбованому
соціальному
реформаторству,
обстоюючи
ідею
української автономії у складі федеративного державного
утворення, інші – радикальному самостійництву.
Причому ідею федералізму відстоювала абсолютна
більшість українських політичних партій. Що давало
підстави М. Грушевському, який і після проголошення в
січні 1918 р. державної незалежності УНР продовжував
відстоювати ідею федералізму, заявити: «…українці
виступають рішучо з своїм домаганням широкої
національно–територіальної автономії України в
федеративній демократичній Російській Республіці. Від
сих домагань вони не відступлять» [1, с. 174].
Таку однозначність тверджень навряд чи правомірно
сприймати як аксіоматичну. Дуалізм української
національної ідеї в питанні змісту національного
самовизначення розколював не лише політичну еліту, а
й українське суспільство загалом. Несконсолідованість
широких народних мас навколо ідеї творення незалежної
української держави апріорі прирікала національно–
визвольний рух на невдачу. Той же Грушевський,
уже перебуваючи в еміграції, писав: «Явно було, що
треба рішучо відтяти всякі двозначності й неясності
та, відложивши федерування до того часу, коли буде
ясно, коли і з ким федеруватись, зараз стати твердо на
принципі повної самостійності Української Республіки»
[2, с. 513].
Сказане до певної міри відображало зміну орієнтацій
національно–визвольного руху. Якщо раніше автономія
України у складі федеративної держави розглядалася
як етап на шляху до її державно–політичного
самовизначення, то в процесі наростання визвольного
руху набувало поширення гасло протилежного змісту:
«Через самостійність до федерації». Напередодні
прийняття ІV Універсалу Центральною Радою
«Робітнича газета» (друкований орган українських
соціал–демократів)
писала:
«Серед
української
демократії запановує думка про конечність проголошення
Української Народної Республіки самостійною, як вихід з
утвореного тепер незалежними обставинами становища
і яко єдиний шлях до справжньої федерації» [7]. Якщо
до цього додати, що дещо раніше УНП наголошувала,
що російська держава мусить бути вільною дружньою
спілкою вільних народів, мусить бути перебудована
на федеративних основах [6, с. 28], то правомірно
вважати, що це був певний крок на шляху до компромісу.
Щоправда, на такій, в принципі протиприродній для неї,
позиції УНП довго не утрималася.
Як відстоювання постулату автономії у складі
федеративної держави, так і прагнення до самостійної
української держави мали, в принципі, одну й ту ж
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стратегічну мету – національне самовизначення. Мету,
яка мала б стати платформою для пошуку компромісу.
Адже, по суті, то були різні варіанти розв’язання
однієї і тієї ж проблеми, варіанти, які так і залишилися
неузгодженими, отже, й нереалізованими.
Не став компромісом тривалої дії й Акт соборності
(злуки) між УНР і ЗУНР, проголошений у січні 1919 р.
Формальним об’єднанням, яке мало лише декларативне
значення, називав пізніше Злуку В. Винниченко, хоча й
характеризував її як великий історичний акт. Ще один
очільник Директорії, який стояв біля її витоків і був
одним із ідеологів самого Акту, С. Петлюра, незадовго
до своєї загибелі писав: «При тому стані національної
свідомості нашого народу, його організованості і
дисциплінованості, на якому застав його 1917 і 1918
роки, лише скоординованою акцією обох його частин
– «наддніпрянців» і «галичан» – можна було досягнути
ідеалу державної самостійності. Цієї координованості
не було в самому початку боротьби. Обидві частини не
доросли до визнання єдиної керуючої волі…» [8, с. 10].
Цілком зрозуміло, що в основі такої «єдиної керуючої
волі» мав бути компроміс і лише компроміс.
Остаточної поразки український визвольний
рух зазнав на початку 20–х років минулого століття.
Централізаторські тенденції в політиці радянської
Росії щодо України на етапі союзного державотворення
розкололи політично активну частину українського
суспільства. Підтримку російські більшовики знайшли
у середовищі своїх ідеологічних адептів в Україні.
Натомість наступ на суверенні права України, свого часу
декларовані більшовиками, зумовили опозиційні настрої
частини патріотично налаштованої інтелігенції, у тому
числі і в партійно–урядових структурах. Тож говорити
про координованість виступів проти централізаторського
курсу Москви з боку партійно–державного керівництва
УССР як такого не доводиться.
З різних причин державно–партійне керівництво
республіки не реалізувало ідею національного консенсусу
задля відстоювання прав формально суверенної
української держави. Більше того, навіть вочевидь
опозиційні централізаторському курсу більшовиків сили
так і не змогли об’єднатися на спільній платформі заради
збереження державного суверенітету УССР. Не маючи
єдності тактичної, вони не змогли досягти й єдності
організаційної. Їх розрізнені, неконсолідовані спроби
відстояти суверенітет республіки зазнали історичної
поразки.
Висновки–уроки до всього сказаного очевидні.
Розмірковуючи над причинами поразок українців у
боротьбі за державність, В’ячеслав Липинський писав:
«Всякий знає, що погубила нас сварка і брак єдности
між нашими провідниками. І всякий повинен знати, що
така сварка і брак єдности погубить нас знов, як настане
наше слідуюче політичне Різдво… Люде взагалі, наші
більше ніж інші, мають од природи нахил до сварки
і роз’єднання. І хто хоче, щоб ми мали колись свою
державу на нашій землі, повинен про оцей нахил наших
провідників до сварки і роз’єднання твердо пам’ятати»
[3, с. 415, 416]. З огляду на перманентні політичні кризи,
які супроводжують суспільне життя в Україні практично
всі роки її державної незалежності, сказане видатним
вітчизняним мислителем анітрохи не втрачає своєї
актуальності.

32

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Список використаних джерел

1. Грушевський М. Звідки пішло українство і до чого воно йде
/ М. С. Грушевський // Грушевський М. С. Твори: У 50 т. / Редкол.:
П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.; Голов. ред. П. Сохань. –
Львів: Світ, 2002. – Т.1: Серія «Суспільно–політичні твори (1894–
1907)». – 2002. – С.166–180.
2. Грушевський М. С. Ілюстрована історія України / М. С. Грушевський. – К.: Наукова думка, 1992. – 544 с.
3.Липинський В. К. До Дмитра Греголинського. 16.ХІІ.1924
/ В. К. Липинський // Повне зібрання творів, архів, студії /
Я. Пеленський (голов. ред.). – К.; Філадельфія: Смолоскип, 2003. –
Т.1. Листування (А–Ж). – 2003. – С.414–420.
4. Міхновський М. Українська народна партія і національне
питання / М. Міхновський // Національні процеси в Україні: історія
і сучасність. Документи і матеріали. Довідник. У 2 ч. / [Упоряд.:
І. О. Кресіна (кер.) та ін.; за ред. В. Ф. Панібудьласки]. – К.: Вища
школа, 1997. – Ч.1. – 1997. – С.327–331.
5. Погодин А. Необходимость украинской программы / А. Погодин // Украинская жизнь. – 1912. – №12. – С.89–98.
6. Політична історія України. ХХ ст.: У 6 т. – К.: Генеза, 2002–
2003. – Т.2: Революція в Україні: політико–державні моделі та реалії
(1917–1920). – 2003. – 488 с.
7. Самостійність і «самостійники» // Робітнича газета. – 1918.
– 19 січня.
8. Цит. за: Брик О. Тернистий шлях українського уряду (1918–
1921). – Вінніпег, 1969. – 150 с.

References
1. Hrushevskyi M. Zvidky pishlo ukrainstvo i do choho vono yde
/ M. S. Hrushevskyi // Hrushevskyi M. S. Tvory: U 50 t. / Redkol.:
P. Sokhan, Ya. Dashkevych, I. Hyrych ta in.; Holov. red. P. Sokhan. –
Lviv: Svit, 2002. – T.1: Seriia «Suspilno–politychni tvory (1894–1907)».
– 2002. – S.166–180.
2. Hrushevskyi M. S. Iliustrovana istoriia Ukrainy / M. S. Hrushevskyi. – K.: Naukova dumka, 1992. – 544 s.
3. Lypynskyi V. K. Do Dmytra Hreholynskoho. 16.ХII.1924 /
V. K. Lypynskyi // Povne zibrannia tvoriv, arkhiv, studii / Ya. Pelenskyi
(holov. red.). – K.; Filadelfiia: Smoloskyp, 2003. – T.1. Lystuvannia (A–
Zh). – 2003. – S.414–420.
4. Mikhnovskyi M. Ukrainska narodna partiia i natsionalne pytannia
/ M. Mikhnovskyi // Natsionalni protsesy v Ukraini: istoriia i suchasnist.
Dokumenty i materialy. Dovidnyk. U 2 ch. / [Uporiad.: I. O. Kresina
(ker.) ta in.; za red. V. F. Panibudlasky]. – K.: Vyshcha shkola, 1997. –
Ch.1. – 1997. – S.327–331.
5. Pohodyn A. Neobkhodymost ukraynskoi prohrammу / A. Pohodyn // Ukraynskaia zhyzn. – 1912. – №12. – S.89–98.
6. Politychna istoriia Ukrainy. ХХ st.: U 6 t. – K.: Heneza, 2002 –
2003. – T.2: Revoliutsiia v Ukraini: polityko–derzhavni modeli ta realii
(1917–1920). – 2003. – 488 s.
7. Samostiinist i «samostiinyky» // Robitnycha hazeta. – 1918. –
19 sichnia.
8. Tsyt. za: Bryk O. Ternystyi shliakh ukrainskoho uriadu (1918–
1921). – Vinnipeh, 1969. – 150 s.
Gorban T. Yu., Doctor of political Science, professor, Professor of
the Department of History of Foreign Ukrainian studies of Kyiv Taras
Shevchenko National University (Ukraine, Kyiv), tayrgor@ukr.net
Ukrainian national liberation movement: the unused potential
of compromises (first quarter of XX century)
The method of retrospective analysis of representative sources, primarily
documents of Ukrainian political parties, highlights the most acute inter–party
controversies that have become an obstacle to the consolidation of multidirectional
political forces in the struggle for national and political self–determination of Ukraine
in the indicated period. The author aims to show that ideological and political
differences, causing the conflict within politically active Ukrainians, at the same time
dictated the need for compromise to achieve a common goal, first and foremost the
unity of the Ukrainian liberation movement, however, the different vision of the ways
of practical implementation of the idea of national self–determination did not allow
to work out a compromise, a common strategy of struggle for Ukrainian statehood.
Based on the relevance of the problem of finding compromises in political life, it is
indicated that the awareness of the lessons of the past in relation to this sphere of
social life, as well as the deepening of the relevant theoretical works, is necessary.
Keywords: Autonomy, compromise, consolidation, national liberation
movement, independence, Ukrainian national self–determination.
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Падіння авторитету духівництва в суспільстві

як прояв кризи православної церкви
в Російській імперії в ХІХ – на початку ХХ ст.
(на прикладі Харківської губернії)
Досліджено авторитет духівництва в суспільстві Російської імперії в
ХІХ – на початку ХХ ст. Встановлено, що авторитет священнослужителів
Руської Православної церкви був досить низьким. Негативне ставлення
парафіян до священиків було обумовлено економічними та морально–етичними
причинами. Миряни вважали, що священики перетворили служіння Богу на
власний прибутковий бізнес. Примусово стягували з них плату за виконання
таїнств та ритуалів, хоча це мало бути добровільне пожертвування. Окрім
жадібності, парафіян дуже дратувала в священиках девіантна поведінка.
Алкоголізм, розпуста, недотримання посту, лайка, неповага до мирян,
недбайливе виконання професійних обов’язків відштовхували парафіян не
тільки від священика, а й взагалі від інституту православної церкви. З метою
повернення мирян в лоно православ’я керівництвом РПЦ розроблялася низка
заходів з покращення іміджу парафіяльних священиків.
Ключові слова: духівництво, священнослужителі, авторитет, парафія,
парафіяни, треби, девіантна поведінка.

Криза православної церкви в ХІХ – на початку ХХ ст.
на теренах Російської імперії, основним проявом якої
стало зростання чисельності населення, що ставилося
до релігії та офіційного православ’я індиферентно,
була обумовлена низкою причин, провідної з яких, на
наш погляд, було падіння авторитету священиків в очах
мирян. Ставлення населення до православної церкви
залежало напряму від ставлення до парафіяльних
священнослужителів, з якими вони безпосередньо
стикалися в повсякденному житті, і імідж яких формував
народну уяву про інститут РПЦ.
Провідні напрями сучасної історіографії, які
ґрунтуються на принципах соціально–орієнтованої
історії, дозволяють висвітлити цілу низку питань, що
залишалися поза увагою дослідників історії російської
православної церкви. Повсякдення життя парафіяльного
духівництва, відносини з мирянами, причини конфліктів
та падіння авторитету священнослужителів в російському
суспільстві в ХІХ – на початку ХХ ст. фрагментарно
досліджуються в сучасних роботах російських істориків
О. В. Скутнева, Ю. І. Білоногової [10; 1] та їх українських
колег Г. В. Степаненка, Ю. Л. Селевич, О. В. Кравченко,
Є. Ю. Захарченка [11; 9; 6; 5].
На основі аналізу введених в науковий обіг архівних
матеріалів та спогадів сучасників кризи православної
церкви ХІХ – початку ХХ століття автор поставив за мету
дослідити причини падіння авторитету парафіяльних
священиків в очах суспільства та визначити заходи,
які планувалися та поступово запроваджувалися керівництвом церкви в Харківській губернії для покращення
іміджу представників офіційного православ’я.
Питання падіння авторитету священнослужителів в
очах мирян набуло актуальності вже в другій половині
ХІХ ст. «Народ, совість якого мала б знаходитися в
руках священників, цей народ не поважає духівництво,
переслідує його насмішками, тяготиться ним», – писав
в доповідній записці Великому Князю Костянтину
П. І. Мельников. Провідною причиною даного явища,
на думку П. Мельникова, було те, що «служіння Богу
перетворили на прибуткове ремесло» [4, с. 85].
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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Саме матеріальна залежність священиків від
парафіян, на нашу думку, була провідною причиною
кризових явищ в православній церкві та формування
негативного іміджу священнослужителів РПЦ. Плата
за виконання треб була важливою статтею прибутку
священика. Фіксованою плати за обряди та таїнства
не існувало, що розумілося парафіянами як право
«заплатити стільки, скільки хто може». Добровільний
характер оплати виконання релігійних обрядів та
ритуалів перетворював парафіян на благодійників
у ставленні до священнослужителів: вони могли
пожертвувати мінімальну суму, почати торгуватися,
що безумовно принижувало гідність представників
духовенства. Священик мав думати про те, як «вибити»
оплату з парафіян [11, с. 4]. Іншим негативним наслідком
такої благодійності було те, що служителі церкви
раболіпствували і догоджали заможнім парафіянам, а з
бідними поводилися зневажливо [8, с. 11–12].
Наприклад, священик О. Рождественський зазначав,
що кількість конфліктних ситуацій через оплату треб
зростала під час великих свят, коли священики ходили
по домівках та освячували їх. Миряни сприймали
освячення будинків та інші святкові ритуали як спосіб
заробітку священнослужителів. Що дуже часто і справді
відповідало дійсності. «Відслуживши пасхальний
молебень, священик в кожному будинку в спеціальному
зошиті підбивав рахунок за сповідь, пісну молитву,
поминання кожного члена родини, тощо. Таким чином
виходила дуже значна сума грошей, яка часто була не під
силу бідним багатодітним родинам. Глава сім’ї починав
добиватися знижки, а священик наполягав на всій сумі.
Розмова перетворювалася на жахливу лайку з обох
боків» [Там само, с. 12].
Релігійні ритуали не сприймалися парафіянами як
залучення до християнської віри, а як спосіб наживи
священників. Так, під час церковних проповідей, коли
пастир закликав мирян бути завзятими у вірі, серед
присутніх у церкві можна було почути: «Знаємо ми,
до чого він це говорить. Моліться більше, замовляйте
молебні та панехіди частіше – нам прибуток буде» [Там
само, с. 11].
Конфлікти між парафіянами та священиками через
фінансові питання доходили до керівництва РПЦ. Так, в
1906 р. в Духовну Консисторію Харкова надійшов рапорт
від начальника четвертого округу церков Ізюмського
повіту щодо священика села Привол’є (Ізюмський
повіт Харківської губернії) Андрія Ніколаєвича. Керівництво розбирало скарги прихожан даного села на
зухвалу поведінку їх пастиря. В рапорті (був складений
начальником церковного округу, який відвідав село
та поспілкувався як з прихожанами, так із самим
священиком) зазначалося, що священнослужитель «веде
спосіб життя відповідний до свого звання, а скарги
парафіян на його різкість мають пояснення. Вони дуже
зухвало себе поводять із священиком, багато претензій
висувають йому, а за роботу священика – виконання треб,
таїнств платять мізерні гроші. Наприклад, за погребіння
дорослої людини йому заплатили лише 15 копійок» [3,
арк. 6].
Конфліктна ситуація в селі Привол’є була типовою:
священик А. Ніколаєвич дорікав прихожанам, що вони
зовсім не цінують його роботу, не дбають про його
матеріальне забезпечення, бо не хочуть платити за
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виконання релігійних ритуалів. Парафіяни вважали,
що за треби вони можуть платити скільки хочуть і
можуть, тому скаржилися в Консисторію на вимагання
священиком грошей та недбайливе виконання своїх
обов’язків.
Під час перевірки роботи священика Андрія
Ніколаєвича перевіряючий був вимушений визнати
низку недоліків. В рапорті вказувалося, що «священик
не завжди поводиться правильно, чим і викликає
незадоволення. До того ж, було встановлено, що
А. Ніколаєвич часто не дотримувався порядків при
виконанні треб, які були здавна заведені в приході».
Це викликало обурення та гнів селян, а на їх скарги та
заклики проводити таїнства та обряди за правилами
священик відповідав недоречними приказками та
прислів’ями. Перевіряючий дійшов висновку, що
з самого початку служби в цій парафії (з 1906 р.) у
священика А. Ніколаєвича та вірян не склалися стосунки
[3, арк. 6–12].
В рапорті священика ІІ церковного округу Харківського повіту про результати таємного спостереження за
священиком та церковнослужителями села Пересічного
Харківської губернії вказувалося на відсутність причин
для конфлікту між мирянами та представниками
церкви. «Що стосується випадків вимоги грошей, то
вони немислимі. Парафіяни за треби дають стільки,
скільки можуть». В рапорті значилося, що останнім
часом значно зменшилися прибутки священика: «за
вінчання дають від 3 до 6 карбованців, погребіння іноді
взагалі проводиться навіть безкоштовно, особливо якщо
ховають немовлят. За молитвою при народженні дитини
взагалі перестали ходити, а ім’я дають при хрещенні. За
освячення поля давали винагороду 3 карбованці на весь
притч, а за освячення колодязів платили по 3 копійки»
[3, арк. 21].
В рапорті про священика та церковнослужителів
Миколаївської церкви села Семенівка Ізюмського повіту
значилось, що вони з великою обережністю ставилися
до винагород від прихожан: не вимагали, не просили, а
задовольнялися тим, скільки їм давали. «Хоча подяка за
треби буває дуже незначною» [3, арк. 28].
Отже держава та церковна влада не забезпечували
достатньої матеріальної підтримки духівництва, фактично
перекладали утримання священиків на плечі парафіян.
Заробітна платня їх була дуже низькою. Оплата виконання
треб була офіційною, але не було встановлено її розмір.
Що розумілося парафіянами як жертвування. Парафіяни
вважали матеріальні запити священиків досить високими,
а їх прибутки достатніми. Виконання численних обрядів,
ритуалів, таїнств (за які фактично платилися копійки), на
думку парафіян, приносило великі гроші. До того ж, сама
робота священиків розумілася суспільством як досить
легка та проста (молитви, служби, піснеспіви), особливо
у порівнянні із роботою селян в полі або робітників на
фабриках та заводах. Результати ж праці священиків були
такими невловимими, нематеріальними, що платити за
них якомога менше, або взагалі не платити вважалося
абсолютно припустимим [1, с. 15]. Священики вважалися
парафіянами багатими людьми, але дуже жадібними, бо
постійно вимагали від них грошей, натуральних податків,
виконання робіт у власному господарстві.
Негативно впливало на формування образу священнослужителів в суспільстві відсутність зразкової
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поведінки та високих моральних цінностей серед значної
кількості священиків та церковнослужителів. Скарги на
їх негідну поведінку представлені в достатній кількості
в архівних матеріалах Харківської Духовної Консисторії.
Так, в селі Пересічному Харківського повіту псаломщик
Іван Григорович (служив з 1871 р.) станом на 1907 р.
не займався церковним хором, приходив на службу в
нетверезому стані, а з прихожанами був неввічливим.
Диякон зазначеної парафії Іван Шепелевський (23 роки)
після закінчення семінарії вчителював у парафіяльній
школі. Поводився з дітьми дуже грубо, через що вони
перестали ходити до школи. Диякон був неуважний та
розсіяний, міг відлучатися із села без попередження
священика про від’їзд. З парафіянами був різким,
демонстрував священику неповагу на людях. Приходив
на службу у нетверезому стані [3, арк. 19].
Священик села Велика Бабка Вовчанського повіту
Харківської губернії отець Іван та диякон Сулима мали
пристрасть до алкоголю. За що в 1906 р. отець Іван був
відправлений до монастиря на перевиховання, а Сулима
дав обіцянку виправитися. За свідченнями односельців,
з травня 1906 р. по квітень 1907 рр. він не вживав
спиртних напоїв [3, арк. 25].
Алкоголізм, на нашу думку, був другою причиною
падіння авторитету духівництва після стягнення плати за
виконання треб. Священнослужителям було категорично
заборонено розпивати спиртні напої зі своєю паствою.
Однак парафіяни примусово наливали священикам на
свята, під час освячення будинків, на цвинтарі, тощо.
Відмова розділити трапезу із своїми мирянами могла
спровокувати розмови про гордовитість, пихатість, гонор
священика, який ставить себе вище за паству. Священики
ж навпаки намагалися налагоджувати контакти зі своїми
парафіянами, бо від цього безпосередньо залежав їх
матеріальний статок [5, с. 17].
Отже розпивання алкоголю з мирянами мало
сформувати позитивну уяву про панотця, як про «свого»
священика, проте результати алкогольного сп’яніння
служителів церкви мали негативні наслідки. П’яні
священики валялися на підлозі у кабаках, влаштовували
сварки та бійки на вулицях, могли впасти та заснути
на дорозі, в канаві. На обідах у парафіян напивалися,
сварилися, лаялися. «Чи міг народ поважати священиків,
які постійно відвідують шинки, деруться хрестами,
лаються нецензурними словами у вівтарі?» [4, с. 85–86;
7, с. 393].
Нажаль, неприпустима поведінка ряду священнослужителів сформувала негативний імідж представників
даного стану в очах суспільства. Наприклад, на початку
ХХ ст. в селах Куп’янського повіту Харківської
губернії була поширена популярна чутка, про місцевого
священика (прізвища якого не вказували). Начебто
селянин продав своїх волів та заробив 150 карбованців.
Він повертався з Харкова додому, зустрів по дорозі
священика і запропонував підвезти до села. Коли в
розмові священик дізнався про 150 карбованців, то
придушив селянина, відібрав гроші та викинув тіло у
ярок. На щастя, селянин вижив, спасся і всім розказував
про такого священика [3, арк. 31–32].
Розповіді про священиків частіше носили
гумористичний характер. Як відзначав П. Мельников,
в «рідкісному оповіданні забавного змісту народ не
глумиться над попом, попадею, попівськими дітьми
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та попівським наймитом. У всіх народних прислів'ях,
промовках, приказках про духовенство йдеться з
насмішкою» [4, с. 85]. В Харківській губернії поширені
були такі приказки: «В попа здачі, а в кравця остачі
не питай», «Нема нікому так добре на світі, як попові
та котові», «Піп та дяк звикли на дурняк», «Піп хоче
великого приходу, а сам жде хоч би хто скоріше вмер»,
«Казав піп, що гусей не їсть, а повна стеля кісточок» .
Багато було гумористичних розповідей про алкоголізм
та розпусту священнослужителів: один охрестив собаку,
інший ходив до будинку терпимості, тощо [3, арк. 6–52;
4, с. 85–86].
Парафіяни переказували один одному про те, що у
недільні та святкові дні попи та диякони не приходили
іноді на службу в церкву, часто не тримали піст, а
таїнства виконували з неповагою, на скору руку. Все,
що проповідували священики мирянам, вони мали
виконувати самі в першу чергу, бути зразком для
наслідування. Однак, користолюбство, недбалість
у виконанні власних обов’язків, пияцтво викликали
почуття огиди в середовищі парафіян [7, с. 393].
Щоб подолати негативне ставлення парафіян до
православної церкви керівництво РПЦ приділяло
значну увагу боротьбі за покращення іміджу
священнослужителів. Так, в 1901 р. у Харкові була
створена Єпархіальна Рада з місіонерських справ. Радою
була видана низка постанов парафіяльним священикам.
З метою зростання відвідувань мирянами церковної
служби священикам було запропоновано проводити
богослужіння з більшою частиною церковних співів.
Саме на відсутність церковних хорів та співів під час
служби дуже часто скаржилися парафіяни церковному
начальству. Тому Єпархіальна Рада рекомендувала
організовувати церковні хори, хори співочих та загальні
народні співи під час церковної служби. В 1904 р. Рада
асигнувала зарплату вчителю церковно–приходської
школи, щоб він організував хор [2, арк. 52].
Священики зобов’язувалися проводити вечірні
співбесіди після закінчення богослужіння з парафіянами,
з читанням акафістів, з загальнонародним співом
молитов. Єпархіальна Рада вимагала виконання на
високому рівні професійних обов’язків: богослужіння
в храмах мало бути ревне, осмислене, співи пісень
– чіткими та некрикливими, щоб в піснях чітко
вимовлялися слова та було зрозуміло суть. Проповідь
повинна була вимовлятися після кожного богослужіння.
Тема проповіді мала бути актуальною для мирського та
духовного життя парафіян [Там само, арк. 76].
Особливу увагу Єпархіальна Рада приділяла
моральному стану священнослужителів. Духовенство
мало слідкувати за чистотою власного життя, щоб
порушенням моралі не вводити у спокусу мирян. До
мирян належало ставитися як батько до дітей, охоче
виконувати треби, без вимог оплати. Навіть натяки
на винагороду були суворо заборонені. Священикам
належало піклуватися про розвиток взаємодопомоги
серед парафіян, власним прикладом демонструвати
співчуття до тих, хто опинився в біді та потребує
допомоги [Там само].
Таким чином, в ХІХ – на початку ХХ століття
авторитет священнослужителів Руської Православної
церкви був досить низьким. Негативне ставлення
парафіян до священиків було обумовлено економічними
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та морально–етичними причинами. Миряни вважали,
що священнослужителі перетворили служіння Богу
на власний прибутковий бізнес. Примусово стягували
з них плату за виконання таїнств та ритуалів, хоча це
мало бути добровільне пожертвування з боку мирян. В
той же час, оплата треб була офіційною та вважалась
провідним джерелом матеріальних прибутків родини
священнослужителя. Окрім жадібності, парафіян
дуже дратувала в священиках девіантна поведінка.
Розбіжність з тим, що проповідувало духівництво та як
само поводило себе була досить вражаючою. Алкоголізм,
розпуста, недотримання посту, лайка, неповага до
мирян, недбайливе виконання професійних обов’язків
відштовхували парафіян не тільки від священика, а й
взагалі від інституту православної церкви. Влада РПЦ
в досліджуваний період була стурбована зростанням
кількості людей, які переставали ходити до церкви, не
виконували обов’язкові таїнства сповіді та причастя, або
навіть переходили до інших конфесій.
Слід зазначити, що в досліджуваний період
також служила православній церкві велика кількість
священиків, які були зразком моралі, користувалися
заслуженою пошаною та любов’ю в своїй парафії.
Однак, архівні джерела свідчать, що частка духівництва
із зіпсованою репутацією була досить значною, що
негативно впливало в цілому на авторитет інституту
православної церкви та парафіяльного духівництва.
В подальшому дослідникам слід продовжити
розгляд соціально–орієнтованою проблематики історії
парафіяльного духівництва, залучаючи до наукового
обігу архівні джерела.
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The fall of the clergy authority in society as a manifestation of the
Orthodox Church crisis of the Russian Empire in the XIX – early
XX centuries (on the example of the Kharkiv province)
The authority of the clergy in the society of the Russian Empire in the
nineteenth and early twentieth centuries was studied. It is established that the
authority of the clergy of the Russian Orthodox Church was rather low. Negative
attitude of parishioners to priests was due to economic, moral and ethical reasons.
The parishioners believed that the priests turned the service to God into their own
profitable business. Forced to charge them for the performance of sacraments
and rituals, although this was to be a voluntary donation. In addition to greed,
the laity greatly irritated priests with deviant behavior. Alcoholism, debauchery,
non–observance of fasting, abuse, demonstration of disrespect for people, negligent
performance of professional duties repelled parishioners not only from priests,
but also in general from the institution of the Orthodox Church. With the aim of
returning the laity to the fold of Orthodoxy, the leadership of the Russian Orthodox
Church worked out a number of measures to improve the image of parish priests.
Keywords: clergy, authority, parish, parishioners, deviant behavior.

***
УДК 929 Харлампович «1870/1890»:2–445:37

Каран Д. Б.,
науковий співробітник, Інститут культурології
Національної академії мистецтв України
(Україна, Київ), dmytro.karan@gmail.com

Вплив батьківської родини
та сімейного виховання на формування наукового
та релігійного світогляду К. В. Харламповича
Аналізується первинне середовище в якому зростав Костянтин
Васильович Харлампович. Дитячі та юнацькі роки життя К. В. Харламповича
ніколи детально дослідниками не аналізувались. Реконструкція цього відрізку
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життя Костянтина Васильовича дозволить краще збагнути типові риси
індивідуальних особливостей його особистості, відтворити першопричини,
які спонукали його до наукової діяльності. Відповідно до поставленої мети
були визначені й відповідні завдання: дослідження генеалогії Харламповичів,
соціально–педагогічного виховання в сім’ї, оточуючого соціального
середовища.
Ключові слова: родина Харламповичів, сімейне виховання, Рогачі,
Берестейщина, православ’я, унія, українське пограниччя, історик церкви.

Процес реконструкції дитячого періоду життя
К. В. Харламповича, є принципово важливим для
того, щоб в повній мірі збагнути становлення його
як особистість. Виховання в батьківській родині та
соціокультурне оточення окреслюють для нас подальші
уподобання та схильності К. В. Харламповича. Слід
визнати, що проблематика відтворення дитячого періоду
життя К. В. Харламповича залишається до сьогодні
зовсім не висвітленою в працях попередніх та сучасних
дослідників життя та наукового доробку вченого. Саме
тому, метою нашого дослідження є вивчення первинного
середовища в якому зростав К. В. Харлампович. Ця
площина буття вченого становить особливий інтерес,
адже дає змогу зрозуміти його схильності, направленість,
допоможе усвідомити подальший вибір його наукової
діяльності.
Батьківська родина становить для нас особливий
інтерес. Відтворення побуту, умов проживання
та сімейної атмосфери, де батько–священик був
незаперечним авторитетом, дає змогу у більш повному
обсязі зрозуміти Костянтина Харламповича, його
вподобання, переживання та наукові зацікавлення.
Актуальною складовою нашої роботи є реконструкція
впливу родини на формування Костянтина Харламповича як особистості. Народився Костянтин
Харлампович 18 липня (за Юліанським календарем) або
ж 31 липня (за Григоріанським календарем) 1870 року в
селі Рогачі Берестейського повіту Гродненській губернії
[13, арк. 115зв]. За однією з версій, священик Василь
Харлампович переїхав у Рогачі з Подбєлля Могилівської
губернії, про це ми довідуємося із запису зробленого в
Літописі церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Рогачі
Мілейчицької Гміні Сем’ятицького повіту Підляського
воєводства Республіки Польща [7, арк. 8]. За іншою
версією, рід Харламповичів був глибоко вкорінений
на Берестейщині, про це повідомляє теперішній
настоятель церкви Різдва Пресвятої Богородиці в
Рогачах, священик Мирослав Авксєтіюк наголошуючи,
що рід Харламповичів звершував на Берестейщині
двохсотлітнє церковно–священниче служіння [16, с.
15]. Батько Костянтина – священик Василь Григорович
Харлампович (15.06.1839 – 20.11.1890 рр.) здобув
початкову освіту у Жировицькому духовному училищі,
а в 1865 році закінчив Литовську духовну семінарію. Дід
Костянтина по батьківській лінії, Григорій Харлампович
був органістом в уніатській церкві. Мама Костянтина,
– Марія Йосипівна Таранович (1844–1915 рр.). була
донькою священика Йосипа Тарановича, який здобув
середню освіту 1841 року в Литовській духовній
семінарії [15, с. 53]. Тяглість духовної сімейної традиції
наклала відбиток на особливе, воцерковлене виховання
Костянтина Васильовича в батьківській родині та
зумовила вибір його наукових уподобань. В 1865 році
після здобуття середньої духовної освіти, Василь
Харлампович одружився з Марією Таранович [15, с. 53].
В тому ж році, 26 вересня 1865 року Василь Харлампович
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був рукоположений в сан священика Рогачівської церкви
преосвященним Олександром (Добриніним), єпископом
Ковенським [14, с. 448]. Родина Харламповичів була
багатодітною, у Костянтина Васильовича було п’ятеро
братів: Микола (1866) [2, арк. 107], Йосип (1868) [2,
арк. 107], Степан (14.01.1877) [8, арк. 141], Михайло
(24.05.1879) [9, арк. 76], Павло (04.02.1884) [10, арк. 69]
та двоє сестер: Марія (15.09.1873) [11, арк. 15] і Євгенія
(17.02.1886) [12, арк. 4]. Нами свідомо у переліку імен
братів і сестер Костянтина Васильовича були вказані
дати народження кожного. Ми бачимо, що в Костянтина
Васильовича було двоє старших братів які за звичаєм
багатодітних сімей доглядали за ним, а були й молодші
брати і сестри якими в певній мірі опікувався сам
К. В. Харлампович. Зростання Костянтина Васильовича
в багатодітній родині формувало в ньому вміння
рахуватися з потребами старших і молодших братів і
сестер. Відповідно в такому родинному середовищі не
було місця егоїзму, тому що ні старші ні молодші діти
не мали привілейованого становища. Незначна вікова
різниця між братами і сестрами Костянтина Васильовича
в два – три роки надавала можливість спілкуватися
між собою «на рівних», що в майбутньому допомогло
легкій соціалізації Костянтина Васильовича. Відчуття
плеча старших братів та догляд за молодшими братами
і сестрами, формували у Костянтина Васильовича такі
важливі якості, як відповідальність, повага, толерантність,
дотримання соціального порядку та самостійність. Крім
того, важливим чинником зростання серед братів і
сестер однолітків призвичаїло Костянтина Васильовича
вмінню долати різні міжособистісні конфлікти. Перші
п’ять років подружнього життя священик Василь з
матушкою Марією та синами Миколою та Йосипом
жили в старому парафіяльному будинку. В 1870 році
Гродненським єпархіальним управлінням для родини
Харламповичів на церковній землі був побудований
новий будинок [2, арк. 103]. Заробітки батька складались
із державного фінансового забезпечення церковного
притчу Рогачівської церкви, приношень парафіян,
ведення натурального господарства. З 1875 року за
штатним розкладом, священику і псаломщику церкви
Різдва Пресвятої Богородиці села Рогачі, виділялось
496 рублів на рік. Згідно з єпархіальним планом 1854
року, всієї церковної землі в Рогачах нараховувалось 94
десятини, з них відповідно: 4 – присадибної, 53 – орної,
4 – сінокосів, 33 – не зручної для ведення сільського
господарства. Доходів від церковної землі не було [2,
арк. 103]. Отже, земельні угіддя родиною Харламповичів
використовувались виключно для ведення натурального
господарство.
Важливою складовою у формуванні особистості
Костянтина
Харламповича
була
прищеплена
батьківською родиною любов до праці. Вже з малечку
Костянтин Васильович був привчений до повсякденної
праці, адже родина священика в побуті мало чим
відрізнялася від селян – ті ж турботи і важка праця в полі
на сінокосі, в саду, біля домашнього господарства. Батько
був для своїх дітей взірцем доброго господаря. Його
працьовитість була прикладом не тільки для дітей, а й
для парафіян. Отець Василь був шанованим пасічником
та навчав цій майстерності всіх охочих. Його корисними
порадами по садівництву користувалися всі односельці
[14, c. 448]. В той же час, сільськогосподарські роботи
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ставили священика на один рівень із односельцями у
вирішенні дрібних спорів «за межу» чи «за пасовисько»,
що свого часу зіграло злий жарт із отцем Василем.
Родинне життя Костянтина Васильовича минало
в органічному поєднанні з парафіяльними турботами
батька – священика Василя. Він був незаперечним
авторитетом і духовним наставником для дітей. З
раннього дитинства Костянтин Васильович був залучений
до церковної служби, допомагав батьку у вівтарі
виконуючи обов’язки пономара. В сім’ях священиків,
як правило, діти здобували початкову освіту вдома, тому
закономірно, що з часом, навчившись читати, Костянтин
Васильович був читцем апостольських послань під час
Літургії та псалтиря під час вечірніх відправ. Батько
своїм прикладом настановляв дітей бути уважним
до потреб інших людей. Священик Василь проводив
постійні зустрічі з вірними з інших сіл, настановляв їх
бесіди та пастирські поради, молитви, які він звершував
на прохання парафіян, звершення церковних Таїнств та
душпастирська опіка віруючих було головним у житті
священика Василя [14, c. 448]. Спираючись на свої
власні спогади, Костянтин Харлампович згадує про
священниче служіння батька у своїй першій друкованій
розвідці «Обычай крестьян приносить детей «ко христу»
(для крещения) в поздний вечер, а подчас и в полночь.
Крестьяне дорожат рабочим днем и обыкновенно к
батюшкам являются поздно, иногда – когда последний
лег спать» [3, с. 277]. У таких випадках, як правило
Таїнство Хрещення звершувалось безпосередньо в
будинку священика. Костянтин Харлампович вказував
і на щільний графік душпастирського служіння батька
у вихідні та святкові дні: «в воскресный день привозят
до 5 и даже 10 младенцев. Мыслимо ли священнику
совершать над каждым погружательное крещение,
когда он уже отслужил всенощную, обедню, пред
которой отисповедовал десятка 2–3, отслужил несколько
молебнов, панахид, литий, совершил несколько
«вводов» и еще должен отслужить вечерню» [3, с.
277]. Священик Василій проповідував Євангельські
істини не тільки в церкві, але й у повсякденному житті.
Він щиро і прямолінійно викривав аморальні вчинки
парафіян, зокрема, завдяки наполегливій праці отця
Василя було подолано пияцтво серед односельців. В
підтримку священику, при церкві існувало парафіяльне
опікунство, яке зосередило свою діяльність на потребах
храму та церковне братство, яке стежило за моральним
здоров’ям своїх членів і здійснювало позитивний вплив
на життя всієї парафії [4, с. 92]. Родинне благочестя
Харламповичів яке відтворювалось у сімейній домашній
молитві, живому прикладі віри батька і мами, участь
в церковних Таїнствах та житті церковної громади
знайшло глибинний відбиток у характерних рисах
поведінки Костянтина Васильовича. Зокрема це
стосується вміння К. В. Харламповича бути уважним і
терпеливим слухачем, поблажливо ставитись до помилок
інших. Приклад батька, який вмів організувати навколо
себе однодумців став характерною рисою Костянтина
у вмінні легко знайомитись з незнайомими людьми,
бути комунікабельним, вміти домовлятися та знаходити
спільну мову.
Важливим фактором, що впливав на формування
особистості Костянтина Харламповича, який був
набутий в батьківській родині була його конфесійна
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приналежність. Дитинство і юність Костянтина Васильовича проходили на території протистояння двох
культурно–релігійних світів. У цій боротьбі поляки
робили ставку на те, що українці за довгий час
перебування в одній державі стали ближчими до них ніж
до росіян. У свою чергу зміст цієї боротьби для Російської
Імперії полягав у тому, щоб всіма доступними способами
зменшити вплив польського католицизму та повернути
українців з Уніатської Церкви в лоно Православної
Церкви, а як так то й до повної русифікації. Якраз
навколо уніатства, як головного інструмента польського
впливу на українців і білорусів розгорнувся головний
двобій між двома імперськими світоглядами. Священику
Василю для того, щоб зберегти цілісність пастви, часто
доводилось діяти всупереч офіційній православній
церковній доктрині, зокрема це стосується московського
звичаю хрестити дітей через повне занурення у воду.
Досить часто парафіяни шантажували священика
тим, що в разі невиконання їхнього бажання хрестити
через обливання, підуть до католицького ксьондза. Ось
як згадує про такі випадки Костянтин Харлампович:
«прихожане по предрассудкам, а то просто из опасения,
что священик, чего доброго, погружая, «ще втопыть
дытыну» сильно отстаивали обливание, и в случаи
несогласия священика – обнаруживают готовность нести
младенца к ксендзу» [3, с. 277]. Тобто на побутовому
рівні батько Костянтина Васильовича проявляв
пастирський глузд та толерантність і таким чином
повертав українців до православного віросповідання
та етнічної самосвідомості. Конфесійна приналежність
спонукала українців Берестейщини також і до етнічного
самовизначення за принципом: якщо католик то
поляк, якщо православний то українець. Статистичні
дані Всеросійського перепису населення проведені в
1897 році свідчать, що Берестейщина була заселена
виключно українцями [6, с. 12]. Костянтин Харлампович
у власних наукових розвідках і в приватних розмовах
неодноразово підтверджував, що Берестейщина є
суто українським регіоном. Підтверджує точку зору
Костянтина Харламповича і його колега по Казанській
Училищній Раді І. Кожич: «Теперь думаю пройтись
на счет губернии, которую Вы всегда причисляли к
малорусским. Гродненская губерния Ваша родина» [1,
арк. 129]. Нам відомо, що за однією з версій отець Василь
Харлампович був переселенець з Побелья Могілівської
губернії, тому й Костянтин Харлампович вказуючи на
український склад Берестейщини не поспішає визнати
себе українцем. Натомість, свою першу наукову розвідку
Костянтин Харлампович опублікував під псевдо
«западнорус». Можемо зробити припущення, що таким
чином він визнавав себе білорусом. За другою версією
по батьківській лінії родина Харламповичів протягом
двох
століть
звершувала
церковно–священниче
служіння на Берестейщині, отже була місцевою, тобто
українською. Вірогідно, що Костянтин Харлампович
намагався приховати своє українське походження під
загальновживаним в той час терміном «западнорус»,
тим самим підтверджуючи що він не поляк, а відповідно
українець. З приводу етнічної належності варто
навести один красномовний приклад, який стосується
молодшого брата Костянтина Васильовича – Михайла.
Після Другої Світової війни він жив разом з сестрою
Євгенією в Підмосков’ї. Кожен раз як він ішов вулицею
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онуки сестри Євгенії Харлампович зустрічали його з
вигуками: «Хай живе рідна Україна!» [15, с. 61].
У 1875 році священика Василя було призначено на
посаду законовчителя в Рогачівське Училище Народної
освіти [14, с. 448] В якості викладача Рогачівського
Училища отець Василя Харлампович протягом п’яти
років (з 1884 по 1888 рр.) обирали як представника
училища, депутатом на Віленські окружні з’їзди [14,
с. 448]. Священик Василь захоплювався історією
церкви та листувався з відомим істориком, професором
Санкт–Петербурзької Духовної Академії Михайлом
Йосиповичем Кояловичем. Багато праць з історії Білорусі
та історії Церкви професор Михайло Коялович пересилав
у подарунок для отця Василя [5, с. 42]. Домашні розповіді
батька про історію рідного краю, книги відомого
вченого, які читав Костянтин Васильович, прищепили
у нього любов до історії, а згодом і до наукової праці.
В Санкт–Петербурзькій духовній академії Костянтин
Харлампович став видатним послідовником історичної
школи заснованої професором Михайлом Йосиповичем
Кояловичем.
Можемо стверджувати, що характерними рисами
Костянтина Васильовича, успадкованими від батька були
сміливість, відверта вдача та прямолінійність. На одному
з прикладів спробуємо прослідкувати батьківську вдачу.
29 червня 1884 року в обійсті Харламповичів сталася
пожежа [2, арк. 103]. В результаті пожежі дотла згоріли
всі господарчі будівлі. Під час пожежі загинуло вісім голів
великої рогатої худоби, двоє коней і одне лоша, а також
згоріли вози, коляски, збруя та усі життєві припаси. Сума
збитків від пожежі для родини Харламповичів склала 904
рублі 40 копійок [5, с. 43]. У Літописі Рогачівської Церкви
вказано, що це був підпал, зроблений зловмисниками:
«В годы служения о. Василия Харламповича Дашовцы
(Д. К.: селяни сусіднього села) подожгли холодные
постройки церковные, за то что настоятель занял их
волы в овсе и требовал вознаграждения. Они отомстили
ему. Постройки были при нем построены новые» [7, арк.
8]. Автор некрологу згадуючи про діяльність священика
Василя Харламповича між іншим зазначив, що через
свою прямолінійну та відверту вдачу отець Василь нажив
чимало ворогів [14, с. 448]. Як бачимо в даному випадку,
священик Василь сміливо відстоював свою правоту.
Відверта вдача та прямолінійність стали характерними
рисами поведінки Костянтина Харламповича, зокрема
при захисті своїх наукових поглядів [13, арк. 7].
Невтомний трудівник на пастирській ниві, священик
Василь до останнього дня працював на користь
громади, навіть у день смерті отець Василь займався
упорядкуванням метричних книг. До наших днів в архіві
парафії Різдва Пресвятої Богородиці збереглися метричні
книги, оформлені отцем Василієм за період з 1871 по
1888 роки [16, с. 15]. Священик Василь Харлампович
помер після довготривалої хвороби звуження (стенозу)
стравоходу 20 листопада 1890 року [14, с. 448]. На похорон
усіма шанованого спочилого священика приїхали не
тільки парафіяни церкви Різдва Пресвятої Богородиці,
але й селяни з інших навколишніх парафій. Поховали
отця Василя на церковному кладовищі біля вівтарної
стіни з південного боку. На його могилі до цього часу
стоїть залізний пам’ятник, який увінчується залізним
хрестом з написом: «Іерей Василий Харлампович. Скон.
20 ноября 1890 года на 52 году жизни» [7, арк. 8].
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Для родини Харламповичів смерть чоловіка і батька
стала важким випробуванням. Костянтин Васильович
саме вступив на перший курс Санкт–Петербурзької
духовної академії на державне утримання, мати
Марія Йосипівна залишилася з чотирма малолітніми
дітьми: тринадцятилітнім Степаном, одинадцятилітнім
Михайлом – інвалідом з дитинства, шестилітнім Павлом
та чотирьохрічною Євгенією. Через матеріальну скруту
та невлаштованість дітей Марія Йосипівна з 1891 року
отримувала фінансову допомогу від Єпархіального
опікунства в розмірі 42 рублів [2, арк. 107]. Марію
Йосипівну з дітками взяв жити до себе її зять, священик
Лев Смоленський (1868 – 16.04.1904) однокласником
Костянтина Харламповича, з яким одружилася старша
донька Марія [2, арк. 112]. Після смерті священика
Василя Харламповича, його було рукоположено на
священика Рогачівської церкви високопреосвященним
Донатом, архієпископом Литовським і Віленським 26
лютого 1891 року [2, арк. 106].
Результати проведеного дослідження дають підставу
зробити такі висновки:
Першим завданням нашого дослідження була
реконструкція родинного життя Костянтина Васильовича та виховання в батьківській сім’ї. На основі
аналізу архівних джерел та сімейних спогадів, нам
вдалось відтворити родинну історію Харламповичів,
склад сім’ї, внутрішній родинний устрій та особливості
батьківського виховання. Опираючись на неопубліковані
архівні джерела, було відтворене священниче служіння,
господарська праця та громадська діяльність батька
Костянтина Васильовича, що допомогло зафіксувати
головні риси його характеру та поведінки. В значній мірі
Костянтин Харлампович успадкував від батька такі риси
характеру як прямолінійність, відвертість, рішучість,
сміливість, працелюбність. Прищеплена батьком любов
до історії рідного краю та вивчення наукових праць
відомого історика і засновника школи історії Білорусії
в Санкт Петербурзькій Духовній Академії Михайла
Кояловича були вирішальними у формуванні напрямку
наукових досліджень Костянтина Харламповича та
виборі майбутньої професії. Атмосфера сімейного
благочестя і релігійної толерантності сприяли тому,
що Костянтин Васильович протягом свого подальшого
життя був людиною віруючою, але без зайвої показної
релігійності, добродушно, лагідною, терпеливою,
чуйною та уважною до потреб інших. Зростаючи в
багатодітній родині Костянтин Васильович навчився
рахуватися з потребами братів і сестер, призвичаївся
долати різні міжособистісні конфлікти. Догляд
за молодшими братами і сестрами, сформували у
Костянтина Васильовича такі важливі якості, як
відповідальність, повага, толерантність, дотримання
соціального порядку та самостійність.
Друге завдання полягало у обґрунтуванні впливу
соціокультурного оточення на формування світогляду
Костянтина Васильовича. Приналежність Костянтина
Харламповича до родини православного священика
стала вирішальним фактором у визначенні світогляду
майбутнього вченого. Батьківський дім був місцем де
збиралися члени громади для обговорення релігійних,
культурних, громадських потреб, епіцентром вирішення
складних і суперечливих переплетіть двох християнських
конфесій і двох етносів на теренах Берестейщини. Для
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Костянтина Харламповича з дитячого віку були зрозумілі
конфесійна та етнічна ситуація в сільській громаді.
Конфесійна приналежність спонукала й до етнічного
самовизначення за принципом: якщо католик то поляк,
якщо православний то українець. Своє самовизначення
Костянтин Харлампович неодноразово стверджував у
спілкуванні з колегами наголошуючи, що Берестейщина
заселена українцями, тим самим підтверджуючи свою
етнічну приналежність.
Таким чином, ми можемо констатувати, що у
формуванні Костянтина Харламповича як особистості,
батьківська родина та соціокультурне оточення справила
значний вплив та заклала фундамент внутрішнього світу
вченого.
Список використаних джерел
1. Відділ рукописів і рідкісних книг Наукової Бібліотеки ім.
М. І. Лобачевського Казанського Федерального Університету. –
Спр.3344.
2. Гродненський Державний Історичний Архів. – Ф.561. – Оп.2.
– Од.зб. 11.
3. Западнорусс. Следы латынства и унии в православном
населении западного края // Церковный вестник, издаваемый при
СПб Духовной Академии. Ежемесячный журнал с двухмесячными
книжными прибавлениями. – 1892. – №18 (30 апреля). – С.277.
4. Иосиф, еп. Брестский. Гродненский православно–церковный
календарь или современное состояние Православной Церкви в
Гродненской губернии. – Гродно, 1893.
5. Лопыко И. Константин Васильевич Харлампович // Брестские
Епархиальные Ведомости. – 2006. – №4. – С.42.
6. Материалы по этнографии Гродненской губернии. Выпуск
первый. Издание Управления Виленского Учебного Округа. –
Вильна: Типография «Русский Почин» Сиротская, 1911.
7. Рогачівський Церковний Архів (далі – РЦА). Літопис
Рогачівської Церкви. – Спр.1.
8. РЦА. – Метрична книга. 1877. – Кн.3.
9. Там само. – Метрична книга. 1879. Кн.3.
10. Там само. – Метрична книга. 1884. Кн.4.
11. Там само. – Метрична книга. 1871–1872–1873 год. – Кн.2.
12. Там само. – Метрична книга. 1886–1888 год. – Кн.5.
13. Російський Державний Історичний Архів. – Ф.740. – Оп.17.
– Од.зб. 23. – Арк.115 зв.; Ф.802. – Оп.10. – Спр.475. – Арк.7.
14. Священник Василий Харлампович (Некролог) // Литовские
Епархиальные Ведомости. – 1890. – №52. – С.448.
15. Спогади про родину священика Василя Харламповича //
Ольга Всеволодівна Фотинич. – URL: http://o–fotinich.livejournal.
com/53054.html
16. Awksietijuk М. Historia parafii Narodzenia Przenajświętszej
Bogarodzicy w Rogaczach // «Wiadomości Polskiego Autokefalicznego
Kościoła Prawosławnego». – Warszawa. – 2014. – 9 (298). – С.15.

References
1. Viddil rukopysiv i ridkisnyh knyg Naukovoi’ Biblioteky im.
M. I. Lobachevs’kogo Kazans’kogo Federal’nogo Universytetu. –
Spr.3344.
2. Grodnens’kyj Derzhavnyj Istorychnyj Arhiv. – F.561. – Op.2. –
Od.zb. 11.
3. Zapadnoruss. Sledy latynstva i unii v pravoslavnom naselenii
zapadnogo kraja // Cerkovnyj vestnik, izdavaemyj pri SPb Duhovnoj
Akademii. Ezhemesjachnyj zhurnal s dvuhmesjachnymi knizhnymi
pribavlenijami. – 1892. – №18 (30 aprelja). – S.277.
4. Iosif, ep. Brestskij. Grodnenskij pravoslavno–cerkovnyj kalendar’
ili sovremennoe sostojanie Pravoslavnoj Cerkvi v Grodnenskoj gubernii.
– Grodno, 1893.
5. Lopyko I. Konstantin Vasil’evich Harlampovich // Brestskie
Eparhial’nye Vedomosti. – 2006. – №4. – S.42.
6. Materialy po jetnografii Grodnenskoj gubernii. Vypusk pervyj.
Izdanie Upravlenija Vilenskogo Uchebnogo Okruga. – Vil’na: Tipografija
«Russkij Pochin» Sirotskaja, 1911.
7. Rogachivs’kyj Cerkovnyj Arhiv (dali – RCA). Litopys
Rogachivs’koi’ Cerkvy. – Spr.1.

39

Випуск 131

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

8. RCA. – Metrychna knyga. 1877. – Kn.3.
9. Tam samo. – Metrychna knyga. 1879. Kn.3.
10. Tam samo. – Metrychna knyga. 1884. Kn.4.
11. Tam samo. – Metrychna knyga. 1871–1872–1873 god. – Kn.2.
12. Tam samo. – Metrychna knyga. 1886–1888 god. – Kn.5.
13. Rosijs’kyj Derzhavnyj Istorychnyj Arhiv. – F.740. – Op.17. –
Od.zb. 23. – Ark.115 zv.; F.802. – Op.10. – Spr.475. – Ark.7.
14. Svjashhennik Vasilij Harlampovich (Nekrolog) // Litovskie
Eparhial’nye Vedomosti. – 1890. – №52. – S.448.
15. Spogady pro rodynu svjashhenyka Vasylja Harlampovycha //
Ol’ga Vsevolodivna Fotynych. – URL: http://o–fotinich.livejournal.
com/53054.html
16. Awksietijuk M. Historia parafii Narodzenia Przenajświętszej
Bogarodzicy w Rogaczach // «Wiadomości Polskiego Autokefalicznego
Kościoła Prawosławnego». – Warszawa. – 2014. – 9 (298). – S.15.
Karan D. B., scientific worker, Institute of culturology, National
Academy of Arts of Ukraine (Ukraine, Kyiv), dmytro.karan@gmail.com
The influence of parent family and family education
on the formation of scientific and religious worldview
of K. V. Kharlampovych
The article is devoted to the analysis of the primary environment in which
Kostyantyn Vasyl’ovych Kharlampovych was brought up. The childhood and
teenage years of K. V. Kharlampovych’s life has never been thoroughly analyzed
by researchers. The reconstruction of this segment of K. V. Kharlampovych’s life
allows us to understand better the typical features of individual characteristics of
his personality, to reproduce the prime causes that led him to scientific activity. In
accordance with the chosen goal, the corresponding tasks were identified: the study
of Kharlampovych’s family tree, the social–pedagogical education in his family and
the surrounding social environment.
Keywords: family of the Kharlampovychs, family upbringing, Rogachi,
Beresteyshchyna, Orthodoxy, church Union, Ukrainian borderland, historian of the
church.
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Кредитно–фінансові установи України
середини ХІХ – початку ХХ ст. у працях сучасних
українських і російських дослідників
Розглядається сучасний стан наукової розробки проблеми вивчення
історії становлення кредитно–фінансової системи України другої половини
ХХ – 1917 р. Предметом наукових досліджень були різні аспекти історії
розвитку кредитно–фінансових установ України, проте на сьогодні у
історичній літературі відсутні узагальнюючі наукові роботи, у яких було
б здійснено комплексний аналіз джерел з історії розвитку кредитно–
фінансової системи України зазначеного періоду. Охарактеризовано праці,
присвячені дослідженим питанням у межах Російської імперії та роботи, що
розкривають діяльність кредитно–банківської сфери на українських землях.
Зусиллями істориків та економістів було закладено основи методології
дослідження банківської діловодної та звітної документації, кредитної
статистики та статистики цінних паперів.
Ключові слова: банк, кредитні товариства, кредитно–фінансова
система, ощадні каси.

Процес становлення та розвитку перших українських
банківських та кредитних установ був предметом уваги
багатьох сучасників та вже більше ста років у більшій чи
меншій мірі привертає увагу вітчизняних та зарубіжних
науковців. А отже, історіографічний доробок потребує
вже свого самостійного аналізу і систематизації.
Дослідження історіографії вказаної проблеми
показало, що предметом наукових досліджень були різні
аспекти історії розвитку кредитно–фінансових установ
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України, проте на сьогодні у історичній літературі
відсутні узагальнюючі наукові роботи, у яких було б
здійснено комплексний аналіз джерельної бази. Мета
даної статті – розглянути стан наукової розробки питання
історіографії дослідження джерельної бази процесу
становлення та розвитку кредитно–фінансової системи
України (1850–1917 рр.) у працях сучасних українських
та російських дослідників.
У сучасній історіографії історія кредитно–
фінансових установ України стала предметом
ряду дисертаційних досліджень як з історичних
так і економічних наук: В. Половця, В. Марочка,
О. Сидоровича, В. Власенко, О. Краснікової, І. Новікової,
В. Терещенка, М. Казьмирчук та ін. Однак в них
вивчалися умови та процес становлення та розвитку, а
джерела інформації аналізувалися лише у відповідних
підрозділах дисертацій. Умовно вказані праці можна
згрупувати за об’єктами їхнього дослідження: першу
групу становлять праці із загальним вивченням історії
кредитно–банківської системи; до–другої, відноситься
історія кредитних товариств; до–третьої, історія банків;
та до четвертої – історія розвитку кооперації на Україні.
Окремо слід вказати групу досліджень напрямку історія
економічної думки, які також спираються на значну
джерельну базу і включають дослідження історії
становлення кредитно–банківських установ України та
історію розвитку економічної науки [12; 13].
Праці із загальним вивченням історії кредитно–
банківської
системи
репрезентує
дослідження
О. Краснікової [5]. У якому вона використовує
різні джерела інформації, застосувавши поділ на за
видами (опубліковані і неопубліковані) за характером
(законодавчі акти, офіційні звіти, доповідні записки,
інструкції і розпорядження), а також за походженням
(документи урядових установ, банківських інституцій і
приватних осіб). Значна частина використаних джерел
стосувалася Полтавської губернії.
Вивченням різних аспектів історії банків та кредитних
установ України займалися вчені В. Шевченко, В. Вісин
[1; 21]. Єдиним дослідженням історії кредитних
установ України, окрім банків, стало вивчення історії
розвитку ломбардів, яке здійснила М. Казьмирчук у
праці «Соціальна діяльність ломбардів під російської
України (1886–1917 рр.)». На основі значного архівного
матеріалу (досліджено 19 фондів із 11 архівів України)
авторка розкриває історію ломбардів України з 1886 по
1917 рр. [4].
Частина дисертацій предметом дослідження обрала
кооперацію у її різних різновидах та проявах і питання
кредитно–банківської сфери, а точніше установ дрібного
кредиту, вони висвітлюють саме з цієї точки зору, у
якості розкриття своєї теми наукових пошуків. Тому
і джерельна база досліджень включає здебільшого
документи різних з’їздів представників кооперації та
матеріали кооперативної преси. Окрім того, досить часто
описуються події відкриття того чи іншого кредитного
товариства, акцентується увага на внеску окремого
діяча. До таких праць відноситься роботи В. Марочко,
О. Сидоровича, І. Фареній, В. Власенко, Ф. Ленченко,
які спрямовані на висвітлення історичних витоків
споживчої та селянської кооперації і питання розвитку
установ дрібного кредиту розглядається саме у даному
руслі [2; 9; 10; 19; 20].
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У напряму економічна теорія та історія економічної
думки проводила дослідження історії банків І. Новікова.
Джерельну базу її дослідження становлять практично
усі групи джерел, які використовувалися під час
досліджень істориками джерел: архівні документи і
статистичні матеріали (звіти і баланси банківських
установ, щорічні звіти губернаторів про економічний
стан губерній тощо), законодавчі й нормативно–правові
акти, періодика. Специфіка економічного спрямування
дослідження відчутна широкому використанні праць
українських та російських учених ХІХ – початку ХХ ст.,
історико–економічної літератури, яка безпосередньо, або
опосередковано, за словами автора, висвітлює історію
розвитку банківської системи в Україні [12].
Цікавою є дисертаційна робота О. Панченко, адже на
відміну від інших метою дослідження виступає з’ясуванні
ролі кооперативних видань, праць представників
кооперативної думки у інформаційній підтримці модернізації аграрного сектору [13]. Фактично на сьогодні праця
написана дослідницею історії економічної думки України
є єдиної роботою саме джерелознавчого спрямування.
Серед вказаних завдань роботи значилися класифікація
і характеристика вітчизняних кооперативних видань
дорадянського
періоду;
обґрунтування
значення
вітчизняної кооперативної періодики початку ХХ ст. як
ефективного каналу передачі інформації господарського
змісту кооперативними організаціями їх маркетинговому
мікросередовищу та оцінка ролі періодичних кооперативних видань у інформаційній підтримці розвитку
аграрного сектору Лівобережної України кінця ХІХ
– початку ХХ ст. Однак і дана робота питання історії
кредитних установ розглядає лише як частину діяльності
кооперативів.
В останні роки вийшли у світ декілька досліджень
С. Мошенського «Эволюция векселя» і «Финансовые
центры Украины и рынок ценных бумаг индустриальной
эпохи» [11]. Обидві роботи присвячені економічним
питанням історії України ХІХ – початку ХХ ст. Проте у
першій книзі лише два розділи «Вексельные операции
во второй половине ХІХ века (1861–1917 гг.)» та
«Развитие вексельного законодательства в Российской
империи
(1861–1917
гг.)»
стосується
нашого
дослідження. Автор аналізує вексельне законодавство
та його застосування і наслідки на прикладі роботи
Державного банку. Проводить широкі паралелі із
європейським законодавством у цій галузі. Друга робота
є узагальненням стосовно економічного розвитку
трьох фінансових центрів – Києва, Одеси та Харкова.
Автор яскраво ілюструє спогадами сучасників історію
створення перших банків в українських фінансових
центрах Києві, Харкові, Одесі. Загалом, у роботі добре
висвітлена тематика взаємозв’язку банків та біржі.
Окремі питання знову не джерельного комплексу, а
історії банків чи кредитних організацій досліджувалися у
численних статтях, виступах на конференціях науковців:
О. Головка, Л. Левченко [3; 8]. Робота Л. Левченко
представляє собою огляд фондів Державних архівів
південних областей, і хоча, предметом дослідження є
купецтво Півдня України (кінця ХVIII – початку ХХ ст.),
авторка подає матеріал цікавий для вивчення й історії
банківський установ.
Долучилися до розробки досліджуваної теми і
українські вчені діаспори, щоправда здебільшого
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висвітлюючи проблематику через призму питання
сільськогосподарської кооперації. У 90–х рр. ХХ ст.
виходить праця Я. Пришляк «Кредитні спілки в контексті
історії української кооперації» [14].
Тема історії розвитку кредитно–фінансової системи
України розкривається у ряді робіт сучасних російських
науковців, щоправда українські установи розглядаються
дослідниками у контексті загальноросійської історії,
так, дану проблему досліджували М. Мельников,
Н. Рокщетаєва, О. Михайлов, С. Куксенко, О. Кудімов,
С. Саломатина, О. Рашидов. Більша частина робіт
розглядали становлення кредитно–фінансової системи
Російської імперії, і знову, джерела вивчення історії,
ставали об’єктом розгляду підрозділів дисертаційних
досліджень «Джерельна база». Хоча у останні роки
вийшли й ряд цікавих статей.
Роботи О. Кудімова, Г. Тарасова, Т. Терещенко та
С. Куксенко досліджували розвиток фінансової політики
Російської імперії, відповідно звертаючись і до тематики
кредитних і банківських установ. У роботі О. Кудімова
емпіричну базу дослідження складали законодавчі акти,
спеціальні адміністративно правові акти, інструктивні
вказівки міністерств та інших відомств, що приймали
участь в управлінні фінансами імперії [6].
С. Куксенко виділив шість груп джерел: законодавство; відомчі нормативні акти, матеріали виробничого
характеру; матеріали різних наукових та громадських
товариств; щоденники та спогади сучасників
А. Богдановича, А. Коні, П. Мілюкова, Миколи ІІ,
А. Половцева та ін.; періодичні видання «Русский труд»,
«Гражданин», «Московсоке время», «Новое время» [7].
У 2007 р. у вийшло історико–правове дослідження
О. Рашидова у сфері виникнення та розвитку російських
кредитних закладів у дореволюційний період. Автор
розглядає законодавчу базу кредитування у період
реформування банківських закладів 2 пол. ХVІІІ
‒ початку ХХ ст. Прослідковує вплив нормативно–
правових актів на фінансову діяльність цього періоду.
Цікавою є вироблена авторська періодизація виникнення
та подальшої еволюції законодавства [15].
У сучасній історіографії, також, хотілося б виділити
праці, у яких автори намагалися осмислити фінансову
політику 2 пол. ХІХ – початку ХХ ст. через призму
особистості. Перш за все це дисертаційні дослідження
Н. Рокщектаевої, яка звернулася до діяльності та
наукового спадку М. Бунге, та робота М. Мельнікова
з вивчення реформ міністра фінансів С. Вітте [16]. До
цієї проблематики зверталися у своїх монографіях
В. Степанова, Л. Кореліна, В. Бовикін, Ю. Петров,
А. Боханов. Останній у опублікованій у 1992 р.
монографії підвів підсумок багаторічному вивченню
історії крупної буржуазії Росії, використавши довідкові
видання купецьких управ, гільдійські списки, дані
перепису населення, архівні матеріали та періодичну
пресу він навів дані про 155 персоналій, діяльність яких
пов’язана з банками.
Неможливо оминути увагою дисертаційну роботу
С. Саломатіної «Российская банковская статистика,
1864–1917 гг. (Опыт источниковедческого исследования
и количественного анализа)» [18]. Об’єктом дослідження російської дослідниці стали акціонерні
комерційні банки, а саме масові операції банків за
матеріалами фінансової статистики. Джерельну базу
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роботи склали дві групи джерел, фінансова звітність
комерційних банків та підготовані на їхній основі
статистичні публікації. У центрі уваги дослідниці дві
групи банківської системи Росії, Московська та Санкт–
Петербурзька, а отже українські банки не потрапили
до зони уваги С. Саломатіної. Проте для нас важливим
є досвід вивчення комплексу фінансового діловодства
банків, здійснений у роботі.
Друга робота – це дисертаційне дослідження
Н. Рудюк «Банковские деятели России 1864–1914 гг.:
источники и методы изучения биографических данных».
Як і у попередній праці об’єктом дослідження є установи
Москви та Санкт–Петербургу. Авторка виділили та
проаналізувала ряд джерел: законодавчі акти, діловодну
документацію банків, довідково–інформаційні та
періодичні видання, документи особового походження
та особисті архівні фонди [17].
Висновки й перспективи досліджень. Останні дослідження сучасних авторів, які займалися дослідженням
різних аспектів розвитку кредитно–фінансової системи
України 2 пол. ХІХ – 1917 р., значно розширили
пізнавальний аспект теми. Це зумовлено тим, що
сучасні дослідники наповнили свої роботи фактичним
матеріалом, статистичними даними, що зберігалися у
вітчизняних та закордонних архівах, а також із періодики
та ряду видань, що вийшли в світ за кордоном.
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Credit and Financial Institutions of Ukraine in the middle of XIX
– early XX century in the works of contemporary Ukrainian and
Russian researchers
The article discusses the State of scientific development problems of study of
the sources of the history of the formation of credit and financial system of Ukraine
2 half of XIX – 1917. The subject of scientific research were different aspects of the
history of the development of credit and financial institutions of Ukraine, however,
today in the historical literature are generalizing the scientific work, which would
have made a comprehensive analysis of the sources of the history of the development
of credit and financial system of the specified period. A great number of these
archival documents were published in various collections of documents. Through
the efforts of historians and economist, it was laid the foundations of methodology
and research of bank records, credit statistics and statistics of securities.
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Становлення та функціонування бюджетної
системи УСРР: за матеріалами журналів
радянських фінансово–господарських органів
влади 1920–х рр.
Висвітлюється значення для з’ясування процесу формування бюджетної
системи УСРР, її особливостей, конкретних проблем функціонування
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та виокремлення бюджетів за функціональною та адміністративно–
територіальною ознаками публікацій 1920–х рр. на сторінках журналів
фінансово–господарських та інших органів влади. Показано, що формування
бюджетної системи в УСРР почалося у 1921 р. зі створення державного
бюджету і продовжувалося аж до 1929 р., шляхом виокремлення місцевих
бюджетів і набуття ними самостійного статусу. Диференціація
місцевих бюджетів, їх підпорядкування та розмежування функцій
соціально–економічного забезпечення здійснювалися за адміністративно–
територіальною ознакою. Судячи з огляду літератури, самостійність
місцевих бюджетів мала організаційно–функціональну складову, тому що
кожен з них залежав від фінансових джерел і мав свої об’єкти фінансування.
Державний і місцеві бюджети становили єдину бюджетну систему в УСРР.
Ключові слова: УСРР, бюджетна система, державний бюджет,
губернський бюджет, міський бюджет, районний бюджет, сільський
бюджет, податки, збори, субвенції, доходи, видатки.

Досліджуючи соціально–економічні перетворення
радянської влади у 1920–ті рр., історики, економісти
значною мірою ігнорували тематику пов’язану з
формуванням та функціонуванням бюджетної системи в
УСРР. Лише в останні роки науковці почали поступово
заповнювати цю прогалину. Насамперед, необхідно
назвати праці присвячені непу, податкам, грошовій
реформі та товарно–грошовим відносинам у 1920–
ті рр., де опосередковано і епізодично дослідники
звертаються до бюджетної системи, не розглядаючи
процес її становлення та соціально–економічні основи
функціонування.
Серед праць, які безпосередньо присвячені бюджетам УСРР у 1920–ті рр. варто назвати монографію
О. Чеберяко та кандидатську дисертацію В. Антоненко.
Водночас ці дослідження далеко не вичерпують теми.
У подальшому дослідженні історії створення та
особливостей функціонування у 1920–і роки бюджетної
системи в УСРР важливу роль мають відіграти публікації
в журналах радянських, фінансово–господарських
та інших органів влади, в яких висвітлювався процес
становлення та функціонування бюджетної системи
УСРР у 1920–ті рр. На їх основі можна з’ясувати
хронологію та основні періоди формування державного
та місцевих бюджетів, виокремити бюджети за
функціональною та адміністративно–територіальною
ознаками тощо. Звернення до цих публікацій дозволяє
глибше усвідомити як рівень економічної думки тих
років, так і конкретні теоретичні, організаційно–
функціональні, економічно–фінансові проблеми функціонування бюджетної системи в УСРР.
Метою означеного дослідження є з’ясування на
основі публікацій, вміщених у журналах, процесу
формування бюджетної системи, її особливостей,
конкретних проблем функціонування, виокремлення
бюджетів за функціональною та адміністративно–
територіальною ознаками.
Концептуально–фактологічний аналіз журнальних
статей здійснено за двома напрямами, які визначаються
інституційним статусом державного та місцевих
бюджетів. У даному випадку хронологічний підхід не
відіграє особливого значення, хоча перші публікації,
які припадають на початок 1920–х рр., становлять
особливий науковий інтерес, віддзеркалюючи витоки
формування державного бюджету.
Публікації аналітиків і частково практиків бюджетного процесу відображають фінансово–економічні
витоки становлення державного бюджету. Цьому, насамперед, присвячені статті авторитетного дослідника бюджетної справи професора М. Боголєпова, який певний
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час працював у фінансових установах України, володів
відповідним матеріалом, був теоретиком концепції
«бюджетного плану», тобто одного з державних планів
народногосподарського розвитку країни [4, с. 5–10; 7,
с. 60–72; 47, с. 67–74; 56, с. 86–93; 8, с. 54–64]. Автор
використовує поняття «історія радянського бюджету»
та «історія сучасного державного бюджету» [5, с. 62],
початок якої він пов’язує з 1921 р., із проголошенням
непу.
До перших публікацій, у яких постають організаційні
витоки бюджетної системи в УСРР, слід віднести статті
А. Давида, які з’явилися у 1922 р.[23, с. 4–5; 31, с. 3–11;
6, с. 3–9]. Вони невеликі за обсягом, але мають історичні
оцінки та оригінальні проблемно–фактологічні підходи:
територіально–адміністративний аспект формування
українського бюджету, фінансові джерела доходів від
залізниці, митного збору та акцизу на території УСРР,
порівняння бюджету радянської України з бюджетом
українських губерній періоду Російської імперії, роль
і місце УСРР в загальному федеративному бюджеті,
доходи і видатки українського загальнодержавного
бюджету, створення українського самостійного бюджету.
Отже, для початку 1920–х рр. автор поставив доволі
багато принципових питань, враховуючи міждержавні
відносини УСРР та РСФРР на основі договору від 28
грудня 1920 р., який визнавав суверенність, незалежність
та самостійність кожної з них.
Розвиток державного бюджету України у 1919–
1924 рр. намагався показати у своїй статті професор
А. Раєвський [62, с. 15–19]. Він зробив спробу узагальнити перший бюджетний досвід радянської влади.
Теоретичним узагальненням вирізняється стаття
М. Славена, який розглянув такі питання: методологія
загальної розбудови бюджету, бюджет–нетто, структура
доходної і витратної частин, бюджет–брутто, «союзна
система бюджету» [67, с. 105–125]. Стосовно останньої
він нічого нового не додав, а лише згадав про структуру
єдиного державного бюджету СРСР та про економічні
ознаки бюджетних прав союзних республік. Деякі автори
державний бюджет розглядають у взаємовідносинах
із народним господарством, особливо у пропорціях з
народним доходом. Таке концептуальне і фактологічне
рішення реалізовано у публікаціях А. Неусипіна,
П. Старкова, М. Боголєпова, О. Нікітського, І. Мирошникова [46, с. 40–46; 70, с. 47–56; 3, с. 266–278; 44, с.
25–42; 36, с. 13–26], які використовували загальносоюзні
статистично–економічні дані про співвідношення суми
бюджету до народного доходу, з’ясовуючи відповідну
динаміку.
Висвітленню конкретних проблем функціонування
державного бюджету у фахових виданнях 1920–х рр.
присвячено найбільшу кількість статей, які стосуються
насамперед особливостей його доходів – надходження
прямих і непрямих податків [21, с. 134–146; 83, с. 8–19;
45, с. 15–19; 16, с. 152–153; 84, с. 48–63]. У своїй статті
С. Кисельов порівнював структуру бюджету Союзу РСР
із довоєнним бюджетом [29, с. 68–77]. Перспективи
доходної частини держбюджету першої п’ятирічки
показав О. Гордін, а видаткової – П. Старков [15, с. 79–
101; 71, с. 106–119]. Єдиною проблемно–тематичною
розвідкою, яка стосувалася бюджетного фінансування
соціально–культурного будівництва в СРСР, виявилася
стаття М. Л. Астермана [2, с. 127–157], який на початку
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1920–х рр. працював в Наркомосі УСРР. Статистичні
матеріали, використані ним, стосуються переважно усієї
країни, але сам термін «бюджет соціально–культурного
сектора», а також низка інших теоретичних визначень
суттєво доповнювали бюджетну термінологію.
Актуальним і дискусійним у 1920–ті рр. залишалося
питання про бюджетні права СРСР та союзних республік.
Якщо в умовах так званого федеративного бюджету
висловлювалися пропозиції стосовно самостійного
українського бюджету, то зі створенням союзної держави
почали говорити про розмежування функціональних
повноважень між центром і республіками. Зокрема, на
думку професора О. Раєвського, «роздільність» союзного
і республіканського бюджетів було впроваджено у
1923/24 р. [61, с. 1–3]. Статистично–економічні розвідки
номенклатурних працівників фінансових установ
України того часу стосувалися участі УСРР в єдиному
загальносоюзному державному бюджеті [35, с. 38–43].
Досліджуючи фінансові відносини центру і республіки,
В. Доброгаїв пропонував виділити для останньої більше
свободи та економічної самостійності, адже проблема
бездефіцитності республіканського бюджету залежала,
на його думку, від регулятивних повноважень уряду
УСРР в галузі державного господарства на її території
[24, с. 45–47]. Еволюцію державного бюджету СРСР,
але у співвідношенні з республіканськими бюджетами,
розглядали І. Рейнгольд, С. Кузнєцов [63, с. 35–53; 30, с.
13–24] та багато інших аналітиків і практиків бюджетної
справи. Стаття М. С. Волобуєва, опублікована на
сторінках журналу «Більшовик України» у 1928 р., [10,
с. 46–72; с. 42–63], фактично підсумовувала дискусійні
положення урядових нормативно–правових актів
стосовно бюджетних прав республік, а також передавала
у концентрованому вигляді, але з виразним політичним
відтінком, нерівноправне становище республіканського
бюджету. Концептуально його стаття виходила за
межі бюджетних прав, позаяк стосувалася єдності
народногосподарського цілого УСРР, а не частини
«південної європейської Росії», самостійного ухвалення
та виконання фінансових планів, зміни системи
управління промисловістю тощо. Отже, враховуючи
актуальність бюджетних прав республік у 1920–
ті рр., можна говорити про їх недостатнє вирішення.
Тому не випадково у періодиці з’являлися відповідні
критичні публікації. Теоретичні і фактологічні статті
висвітлювали переважно поточні питання розвитку
державного бюджету, а його історично–економічний
аспект відігравав роль публіцистичного тла.
Авторські та редакційні інформаційні матеріали,
опубліковані на сторінках журналів у 1922–1929 рр.,
стосувалися
також
організаційно–функціональних
проблем місцевих бюджетів. Зазначимо, що перша
половина 1920–х рр. відрізнялася більшою інтенсивністю
публікацій, засвідчуючи необхідність оптимального
пошуку системи місцевих бюджетів та узагальнення
досвіду їх становлення і функціонування.
Історія формування місцевих бюджетів розпочалася
восени 1921 р. з виокремлення місцевого господарства в
самодіяльну адміністративно–економічну одиницю, яка
отримала право мати власний бюджет. Його створення,
як слушно зазначив у вересні 1922 р. відповідальний
працівник Наркомфіну УСРР А. Гринштейн [18, с.
1–4], виявилося наслідком економічної неспроможності
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радянської держави фінансувати промисловість,
сільське господарство, соціальну галузь. Тому значну
частку фінансування переклали на місцеві бюджети.
Підсумовуючи перший рік їх створення, А. Гринштейн
підкреслив упосліджене ставлення влади до їх
формування, недостатнє теоретичне обґрунтування.
У статті, опублікованій на сторінках «Финансового
вестника» у 1922 р., А. Гринштейн уперше звернув увагу
на організаційно–функціональні ознаки системності
місцевих бюджетів, визнавши 1922 р. «бюджетним
періодом» із хаотичною «диференціацією місцевого
бюджету». Фактично існував бюджет губернії, але на
переконання А. Гринштейна, тоді не вдалося створити
«стрункої системи місцевих бюджетів», системність
яких мала дві складові: адміністративно–територіальну
та фінансово–економічну. Перша стосувалася його форм,
тобто бюджетних одиниць – губерній, округ, повітів, а
друга – джерел наповнення доходів і бездефіцитності.
Використовуючи фразу «наші місцеві бюджети»
[22, с. 9–11], він мав на увазі їх адміністративне
підпорядкування. «Все це свідчить про те, – наголошував
автор, – що система місцевого бюджету, як метод
раціонального функціонування державного бюджету,
залишається і надалі у центрі нашої уваги і турботи» [17,
с. 1–4]. Отже, за визначенням А. Гринштейна, «система
місцевого бюджету» переживала початкову фазу
свого становлення. Її центральним і функціональним
осередком були бюджети губвиконкомів.
Фактологічним спрямуванням вирізнялася стаття
М. Ржевуського, яка висвітлювала матеріали Всесоюзної
фінансової наради з питань місцевих бюджетів (червень
1924 р.). Ухвали наради, її зміст автор ототожнював з
реформою місцевих фінансів, складовими якої вважав:
фінансування місцевих бюджетів із державного,
диференціацію
бюджетів,
усунення
подвійного
фінансування, виокремлення районного бюджету,
встановлення ставок місцевих податків і зборів,
створення субвенційного фонду регулювання місцевих
видатків [65, с. 1–3]. Зміст роботи Всеукраїнської
наради з місцевих бюджетів, яка відбулася 19–21 червня
1924 р., висвітлював також співробітник Наркомфіну
УСРР В. Храмов [75, с. 4–7]. Публікації подібного типу
стосувалися насамперед розвитку місцевих бюджетів,
розкривали їх історію.
Протягом другої половини 1920–х рр. вийшла низка
статей, автори яких використовували такі уніфіковані
визначення як «радянська система місцевих фінансів»
та «система радянського місцевого бюджету». Так
В. Селівановський у листопаді 1925 р. зазначав: «На
сьогодні система радянського місцевого бюджету є значно
стрункішою і ціліснішою, а міський і сільський бюджети
доповнюються бюджетами губ. та окр. виконкомів» [68,
с. 34–39]. Термін «радянський місцевий бюджет», крім
ознак формаційності, означав функціональний зв’язок
місцевих і державного бюджетів. Викликає застереження
довільне тлумачення «міського і сільського бюджетів»,
застосоване В. Селівановським. Якщо міський можна
віднести до бюджету округових міст, то сільський і
районний бюджети не були рівнозначними. Видатки
районного бюджету на потреби села не означали
наявності сільського бюджету, формування якого лише
передбачалося на основі селищних та сільських рад у
вигляді прибутково–витратного кошторису.
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У 1927 р М. Леонтьєв використовував визначення
«система місцевих фінансів» [33, с. 140–160], а
Г. Краснов – «радянська система місцевих фінансів»
[32, с. 123–135]. Останній був яскравим прихильником
уніфікації бюджетних відносин, навіть пропонував
розробити «єдиний бюджетний кодекс», а місцеві
бюджети розглядав як складові частини «єдиного
радянського бюджету».
Уніфікаторські тенденції, зумовлені розробкою
контрольних цифр першого п’ятирічного плану,
позначилися на методологічних підходах до з’ясування
ролі і місця місцевих бюджетів у соціально–економічному
розвитку адміністративних центрів та галузей народного
господарства. Протягом другої половини 1920–х рр.
в окремих статтях спостерігалося ототожнення
«радянської системи місцевих фінансів» і «системи
місцевих бюджетів». Зрозуміло, що система місцевих
фінансів була значно ширшою від місцевих бюджетів,
але вони вирізнялися децентралізацією господарсько–
економічного функціонування. Нормативно–правове
забезпечення самостійності бюджетних одиниць,
незважаючи на існуючу систему субвенцій з боку
держави, було гарантоване відповідними постановами,
декретами і положеннями. Державний і місцеві бюджети
не мали спільного балансу, відрізнялися статусом
фінансового документу, джерелами, внутрішньою
диференціацією, відтак унітарність стосувалася лише
першого з них.
Радикальний перегляд концептуальних і політично–
правових основ бюджетної системи в СРСР, зафіксований
у літературі того періоду [85, с. 1–16], знайшов також
відображення і в статтях окремих теоретиків бюджетних
відносин. Зокрема, А. Абуляк, простежуючи історію
становлення місцевих бюджетів, яка на той час
налічувала лише п’ять років, зазначав, що «…на межі
1921–22 р. було закладено основи радянської системи
місцевих фінансів» [1, с. 298–308]. Саме тоді, на його
переконання, відбулася реалізація стратегічного задуму
непу через «…цілу систему різного калібру місцевих
бюджетів, якими озброїлись ради для практичного
будівництва соціалізму» і державний бюджет. Стаття
А. Абуляка враховувала праці попередників, була
науково оформлена. Він критикував професора
В. Твердохлєбова, який наважився говорити про місцеві
фінанси, що належали місцевим органам самоуправління
[72, с. 5, 8–9]. Не вдаючись до аналізу адміністративного
і фінансового права, А. Абуляк констатує, що місцеві
бюджети СРСР є, по суті, своєрідною і новою категорією.
Їх можна кваліфікувати як органічне продовження
державних фінансів, як фінансовий план, приєднаний
до держбюджету [1, с. 299]. В УСРР місцеві бюджети
мали власну адміністративно–територіальну структуру,
вони не були складовою частиною державного бюджету,
хоча функціонально обслуговували органи радянської
влади та соціально–економічні потреби міського і
сільського населення. Згаданий теоретик ототожнював
систему місцевих фінансів із системою місцевих
бюджетів, визнаючи одночасно той факт, що місцеві і
державний бюджет не мали єдиного балансу, а в окремих
республіках (УСРР, РСФРР, БСРР) місцеві бюджети
суттєво переважали обсяги республіканського.
Організаційно–функціональне оформлення місцевих
бюджетів, на думку Б. Майміна, затяглося і знайшло
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законодавче завершення наприкінці відбудовного періоду
[34, с. 120–133]. Б. Маймін вважав децентралізацію
місцевого управління, господарства і бюджету однією
з причин ускладнення «…перспективного орієнтування
п’ятирічного розгортання місцевих бюджетів». Тому
пропонував об’єднати «автономні бюджети місцевих
рад» у єдиний план, що відповідав би «загальній концепції
і цілому народногосподарському задумові п’ятирічки»
[34, с. 130]. Виокремлюючи функціональну залежність
місцевих бюджетів від державного, Б. Маймін звернув
увагу на внутрішню диференціацію місцевих бюджетів
та систему їх регулювання, на інститут субвенцій, однак
залишався прихильником їх уніфікації.
Автори статей розглядали внутрішні закономірності
розвитку місцевого господарства та бюджету,
демонстрували еволюцію його організаційних форм,
але уникали детальної статистично–економічної
характеристики доходів і видатків. Так, В. Орджонікідзе
вважав конструктивним кроком децентралізацію
місцевих бюджетів, яка «розвантажила» губернські та
округові бюджети, переклавши соціальний тягар на
районні [50, с. 1–3]. Член колегії Наркомфіну В. Храмов
переймався організаційно–правовими аспектами «…
системи проходження місцевих бюджетів у центрі»,
взаєминами вищих і місцевих органів влади та управління
в галузі бюджету [79, с. 11–13; 78, с. 16–20]. Він визнав
цілком нормальним управління місцевими бюджетами
з боку уряду, навіть його правом та обов’язком, але не
шляхом формального директивного регулювання та
бюрократичної тяганини довкола розгляду у Наркомфіні,
а через субсидії, кореляцію повноважень, зміни, щоб
унеможливити дефіцит. Втручання такого роду, на його
переконання, не порушувало чинного законодавства
про відносну самостійність основних бюджетних
одиниць, тому що районні бюджети ухвалювали з’їзди
райрад. Узагальнюючи досвід 1924/25 бюджетного року,
В. Храмов звернув увагу на домінантне становище
бюджетів губерній, які впливали на округові і
районні бюджети. Територія України, враховуючи
економічні можливості губерній, розподілялася за
фінансовими можливостями бюджетів на три групи,
а округ – на п’ять груп [77, с. 3–6]. Подібна градація
не мала безпосереднього стосунку до раціоналізації
міжбюджетних відносин у рамках губерній та України, а
переслідувала конкретну мету – виявлення «дефіцитних
округ» та спрямування субсидій державного бюджету
на місця. Підсумки функціонування перших місцевих
бюджетів та перспективи їх розробки висвітлюються
у статті А. Гринштейна, котрий звернув увагу на
складність теорії і практики місцевих бюджетів,
які потребували ґрунтовного вивчення [19, с. 6–14].
Деякі особливості формування місцевих бюджетів у
наступні роки показали А. Орлов, І. Поніровський,
М. Шуригін [52, с. 5–7; 59, с. 7–8; 86, с. 26–27]. Статті
мали методичне та інструктивно–рекомендаційне
спрямування і засвідчували актуальну проблему
внутрішньої диференціації бюджетних одиниць, набуття
ними самодіяльного фінансово–господарського статусу.
Окрему групу становили статті, присвячені статусу
міських бюджетів, історії їх формування у 1920–х рр.
Подібні публікації почали з’являтися у 1924 р., тобто
після законодавчого визнання бюджетів міст наприкінці
1923 р. як самодіяльних одиниць. Історія становлення
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структури міських бюджетів, їх внутрішньої організації
та еволюції постає у статті В. Храмова, опублікованій
у першому числі «Финансового бюллетеня» за 1924 р.
[74, с. 12–15]. Практика їх формування, як свідчить
стаття, мала відмінності. Наприклад, у Харкові
міський бюджет виявився бюджетом комунального
господарства, а в решті міст останній входив до міського
бюджету, який підпорядковувався виконкомам. У Києві
комунгосп був представлений у міському бюджеті
частинами – комбінатом місцевих підприємств та самим
комунгоспом. За існуючим законодавством, наголошував
В. Храмов, міський бюджет є самостійною бюджетною
одиницею, яка входить до зводу губернського бюджету
і підпорядковується міськраді або безпосередньо
виконкому [74, с. 13]. Отже, номенклатурний працівник
Наркомфіну підтвердив самодіяльний статус міських
бюджетів, навіть використав термін «організаційна
форма міського бюджету». Його стаття виявилася
однією з перших публікацій про початкові кроки
становлення цього фінансового інституту і розкривала
внутрішню структуру міських бюджетів, їх статус,
порядок ухвалення. Розпорядником бюджетів міст
були виконком та міськрада, які його формували
та подавали до губернської бюджетної комісії на
затвердження, а остання мала право вносити зміни і
доповнення. Виділення міських бюджетів в окрему
самостійну одиницю, складену за кошторисом міського
комунгоспу, тобто власних фінансових джерел, сприяло
структуризації районного, округового та губернського
бюджетів. Суперечливою залишалася проблема відносин
між комунгоспом та фінорганами міст, особливо в царині
доходної частини міського бюджету, а також інших
бюджетних одиниць. У додатках до статті В. Храмова,
опублікованих у третьому числі цього часопису [53, с.
14–16], висвітлювалася еволюція міських бюджетів –
від простого і стислого переліку видатків, складених
наприкінці 1921 – на початку 1922 р., до «оформленої
системи» протягом наступних трьох років.
Стаття Т. Соснового, яка вийшла у 1926 р. [69, с.
13–17], стосувалася безпосередньо «системи міського
бюджету» в УСРР. Її автор застосував порівняльний
метод. Він визнав дореволюційні міські та земські
бюджети відокремленими одиницями. А за радянської
влади з’явився «єдиний міський бюджет». Місто було
виділено в окрему бюджетну одиницю, але воно не
мало фінансової самостійності, будучи залежним від
щорічного перерозподілу доходів і видатків. Основним
і реальним власником міського бюджету був комунгосп,
однак фіноргани не виділяли його з–поміж інших
одиниць. Основним лейтмотивом статті Т. Соснового
є встановлення реального обсягу доходів і видатків
міських бюджетів, їх сталість, а не формальне створення.
Формування перших районних бюджетів в УСРР,
судячи з публікацій М. Ржевуського у лютневому та
серпневому числах «Финансового бюллетеня» за 1924 р.
[66, с. 1–6; 64, с. 1–5], припадає на 1923/24 бюджетний
рік. Їх апробація розпочалася у четвертому кварталі
попереднього року, але спочатку в окремих губерніях.
Організаційно–функціональне оформлення районних
бюджетів та охоплення ними сільських потреб він
вважав черговою реформою, яка позитивно вплинула
на міжбюджетні відносини. Важливість районних
бюджетів визнавали В. Храмов, Я. Меламедовський,
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А. Гринштейн [75, с. 4–7; 73, с. 1–3; 76, с. 5–8; 37, с.
12–14; 20, с. 3–7], тому що ці бюджети були форпостами
для організації сільських. Останні в той час були
представлені приходно–витратними книгами сільрад,
які В. Храмов назвав «прообразом сільського бюджету»
[73, с. 2].
Публікації, авторами яких були фінінспектори
районних та округових фінвідділів, мали фактологічний
регіональний зміст. Крім вичерпної статистичної
інформації, вони висвітлювали умови та особливості
формування перших районних бюджетів [49, с. 33–
34; 14, с. 34–37]. Наприклад, їх запровадження на
Харківщині розпочалося з липня 1923 р., а спроба
«провести в життя волосний бюджет» у січні 1922 р. не
вдалася. Тому протягом 1922/23 бюджетного року діяли
бюджет губвиконкому, губернських міст і 10 повітів
[51, с. 18–20]. Неспроможність місцевих бюджетів
задовольнити соціально–економічні потреби сільського
населення призвела у 1922/23 р. до появи «неофіційних
волосних бюджетів» та бюджетів окремих сільрад,
які самотужки утримували школи, лікарні, пожежні
пункти, дитбудинки, але коштом «натуральних і
грошових незаконних стягнень» [51, с. 18]. На районні
бюджети, судячи з публікацій, було покладено видатки
на утримання виконкому, сільських рад, підприємств
районного значення.
Питання волосних бюджетів, яке постало у 1922/23
бюджетному році, не знайшло реального застосування,
хоча обговорювалося в періодичній пресі [60, с. 6–8].
Колегія НКФ УСРР доручила Бюджетному управлінню
здійснити апробацію волосних бюджетів у четвертому
кварталі 1922/23 бюджетного року і вивчити їх
теоретико–прикладні моменти [9, с. 14–15]. Але на
відміну від РСФРР, де практикувалися волосні бюджети,
в УСРР створювалися районні [58, с. 38–43]. Якщо в Росії
волості надавали адміністративного статусу фінансово–
господарської одиниці, то в Україні – райвиконкомам.
Певна частина журнальних статей стосувалася
низової ланки місцевих бюджетів – сільських. Про
сільські бюджети почали писати у 1924/25 бюджетному
році у зв’язку зі здійсненням ідеї подальшої
диференціації бюджетів і ухваленням бюджетів
окремих сіл [55, с. 38–42]. Попередні повідомлення
про сільські бюджети стосувалися обслуговування
соціально–культурних та адміністративних потреб
сільрад коштом районних бюджетів. Тобто останні
виокремлювали відповідний напрямок та функції
своєї роботи. Впровадження сільських бюджетів
було експериментальним і здійснювалося лише в
окремих селах, хоча існували пропозиції застосування
сільських бюджетів у конкретних районах. Досвід їх
функціонування у Плисківському районі Бердичевської
округи продемонстрував таке. Загальний районний
бюджет розподіляли на видатки районного значення,
районного центру (міста) й сіл, які мали сільради.
Доходи потрапляли до районних кас і відповідним чином
перерозподілялися. Розпорядником сільбюджету були
сільради в особі голови. Фінансову звітність здійснював
секретар. Назва «сільський бюджет» демонструвала
його територіальний статус, а за адміністративно–
функціональним походженням та організаційною
формою він становив приходно–видатковий кошторис
сільських рад. Доходи і видатки мали загальнорайонне,
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райцентрівське та суто сільське підпорядкування, відтак
у 1925 р. відбулася диференціація районного бюджету
за адміністративно–територіальним поділом. Сільські
бюджети у формі згаданого кошторису проіснували до
кінця 1920–х рр.
Найчисленнішою групою журнальних публікацій
були статті, що стосувалися прикладних статистично–
економічних показників формування і виконання
бюджетів українських губерній та місцевих бюджетів
загалом. Статті, написані номенклатурними працівниками Наркомфіну УСРР у вигляді звітів та оглядів
поточного «бюджетування» на місцях, перенасичені
цифровим матеріалом, який є важливим інформаційним
джерелом вивчення доходів і видатків, їх соціальної та
адміністративно–господарської структури. Особливою
публіцистичною активністю вирізнявся В. Храмов,
котрий у грудні 1923 р. засвідчив існування п’яти видів
місцевих бюджетів – губернського міста, губвиконкому,
окрміста, окрвиконкому та району, але в окремих
губерніях [81, с. 1–7]. Він писав про бюджет Київської,
Полтавської і Чернігівської губерній, про видатки на
соціально–гуманітарні потреби, про підсумки виконання
місцевих бюджетів 1924/25 рр. та бюджетної роботи
на місцях у 1925/26 рр. [80, с. 6–9; 82, с. 11–14; 43, с.
2–6; 25, с. 3–6; 27, с. 3–9]. І. Гольдін та І. Августинович
аналізували результати виконання бюджету Харківщини
[13, с. 19–21], І. Підгаєць висвітлив зміст бюджету
Волині 1923/24 рр. [57, с. 1–6], а С. Оголевець надрукував
низку статистично–економічних розвідок про бюджет
Полтавщини у 1923–1926 рр. [48, с. 2–8; 41, с. 31–34;
42, с. 38–40; 54, с. 11–12]. Названі публікації були
суто фактологічними, без узагальнення та виявлення
особливостей функціонування системи місцевих
бюджетів.
Журнали мали спеціальні рубрики («Хроніка», «На
місцях»), де розміщувалися статистично–економічні
дані про бюджет конкретних адмінодиниць [28, с. 74–76;
12, с. 77–78; 11, с. 54–63; 38, с. 14–15; 39, с. 32–33; 40,
с. 25–26]. Їх готували співробітники фінансових органів,
але без зазначення авторства, тобто подавали у вигляді
офіційної інформації редакцій. Публікації подібного
роду містили як іменні, так і колегіальні розвідки з теорії
і практики становлення та функціонування місцевих
бюджетів.
Публікації 1920–х рр. свідчать, що, починаючи з
1921 р., в УСРР відбувалося становлення бюджетної
системи. До адміністративно–територіальної реформи 1925 р., яка скасувала губернії в УСРР,
губернський бюджет був базовим, не зважаючи на
виникнення у 1923/24 рр. районного. Самостійність
бюджетних одиниць, судячи з огляду літератури, мала
організаційно–функціональну складову, тому що кожен
з них залежав від фінансових джерел. Диференціація
місцевих бюджетів в УСРР відбувалася по лінії
адміністративного підпорядкування бюджетних одиниць
та розмежування функцій за територіальною ознакою
соціально–економічного забезпечення. Місцеві бюджети
в УСРР не були органічним продовженням державного,
вони охоплювали об’єкти місцевих органів влади,
підприємства державного та комунального господарства,
установи і заклади соціально–побутового призначення.
Разом державний і місцеві бюджети становили дві різні
форми єдиної бюджетної системи в УСРР. Використання

47

Випуск 131

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

терміну «місцевий бюджет» в однині підкреслювало
конкретний фінансовий план, що відрізнявся від
державного бюджету, а множинне визначення «місцеві
бюджети» розкривало наявність конкретних бюджетних
одиниць за адміністративно–територіальним поділом.
Взаємини між ними відбувалися через систему
субсидій, відсоткових відрахувань з основних джерел
фінансування.
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In the article a value of publications 1920th on the pages of magazines of
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of process of forming of the budget system of USSR, her features, certain problems
of functioning and selection of budgets on the functional and administrative–
territorial signs.
It is shown that forming of the budgetary system in USSR began in 1921
from creation of the state budget and proceeded up to 1929, by the selection of
local budgets and acquisition by them independent status. Differentiation of local
budgets, their submission and differentiation of functions of the socio–economic
providing came true on an administrative–territorial sign. Judging on the review
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constituent, because each of them depended on financial sources and had the
objects of financing. State and local budgets presented the unified budgetary system
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Соціальний, партійний і національний склад
слухачів робітничих факультетів УСРР
в 1920–х рр.
На основі статистичного матеріалу аналізується соціальний,
партійний і національний склад слухачів робітфаків радянської України
в зазначений період. Показується, за якими принципами та критеріями
формується студентський колектив робітничих факультетів, їх участь у
процесі реформування системи освіти.
Ключові слова: робітфаки, соціальний склад, партійний склад,
національний склад, робітники, селяни, освіта, вищі навчальні заклади, УСРР.

З перемогою більшовицької влади у 1920–х рр., в
УСРР розпочалося будівництво нового суспільного ладу,
на порядку денному постало чимало питань, які вимагали
негайного вирішення. Першою з найважливіших умов
становлення молодої соціалістичної держави – було
вирішення проблем формування нової радянської
інтелігенції, яка була б проповідником радянського
світогляду, другою – підготовка спеціалістів для всіх
галузей народного господарства. Адже після семи
неповних років війни та громадянської смути відбудова
народного господарства, розвиток промисловості і
культури вимагали великої кількості досвідчених кадрів,
компетентних працівників, які володіють відповідною
освітою та знаннями. Реалізація цих планів була
покладена передусім на заклади вищої освіти, що мали
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

здійснити радянізацію суспільства і зміцнити позиції
влади. А для втілення даних планів у життя керівники
відповідних структур робили так, аби переважну
кількість студентів вишів становили представники
пролетаріату та селянства. Важливу роль у цьому процесі
відіграли так звані робітфаки (робітничі факультети),
вони повинні були виконувати соціальне замовлення
на підготування студентів з селянського і робітничого
середовища для ВНЗ.
Історіографія дослідження даної проблематики
розпочинається з 1920–х рр., коли єдиними
законодавцями в освітній сфері виступали партійні,
державні діячі і працівники освіти. Друкувалися виступи
тодішніх керівників Наркомату освіти УСРР Г. Гринька,
Я. Ряппо [7; 8], О. Шумського, М. Скрипника з питань
освіти та культури радянської України. Їхні роботи
носили інструктивний характер, проводячи «лінію
партії» в науці та освіті. Зробивши огляд документальних
джерел, таких як постанови ЦК і його відділів з питань
освіти, рішення Народного Комісаріату освіти (НКО) з
проблем розвитку науки і культури [3; 1]. Вони дають
можливість проаналізувати найбільш важливі риси та
принципи державного керівництва розвитком народної
освіти, критерії формування студентських колективів
робітничих факультетів. Узагальнити статистичні дані з
досліджуваної теми, нам допомагають відомості вміщені
у газетних, журнальних публікаціях та офіційних
виданнях, але цифрові дані дещо різняться. Тому за
основу взято матеріали, що зберігаються у фондах
Наркомосу УСРР в ЦДАВО України [12]. Також, слід
виділити працю Л. Ф. Шепель [14], використовуючи
численні джерела, архівні та документальні матеріали,
автор надала широкий спектр відомостей питання
соціального, партійного і національного складу слухачів
робітфаків, тим самим, зробила вагомий внесок у
розробку досліджуваної теми. Але означене питання
в наявних документах і працях подається частково,
потребує подальшого вивчення та аналізу.
Мета дослідження проаналізувати соціальний,
партійний і національний склад слухачів робітфаків
УСРР в 1920–х рр. і показати їх вплив на процес
реформування системи освіти.
Для того, щоб змінити соціальний склад студентів
вишів, керівництво СРСР в після революційні
роки, надало право безперешкодного вступу до
вищих навчальних закладів. У вузи стали приймати
практично всіх бажаючих, навіть без документів про
раніше отриману середню освіту. Але як виявилося,
студенти які не мали відповідної бази знань, були
не підготовлені до рівня університетських занять.
Вчорашнім червоноармійцям і робітникам навчання
у вузах виявилося не під силу. Тому для підготування
соціально прийнятного контингенту були створені
спеціальні підготовчі підрозділи – робітничі факультети,
які функціонували в УСРР з 1921 р.
Підтвердженням цьому є словами заступник
наркома освіти Я. Ряппо, який у своїй доповіді на
Всеукраїнському з’їзді робітничих факультетів 1923 р.
повідомляв, що робітфаки мають два основних завдання:
«…подготовить на основе практического стажа
рабочего и сельско–хозяйственного опыта крестьянина–
незаможника в высшую школу и вместе с тем оказать
пролетарское влияние на внутренний уклад жизни
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высшей школы, стать пролетаризующим средством
для высшей школы» [7, с. XI]. Також він наголошував,
що вища школа не є масовою, в ній мають здобувати
освіту найкращі представники робітників і селян. Саме
робітфаки відповідають за ретельний відбір студентства
до вищої школи [10, с. 31].
Вступали до робітфаків за полегшеною програмою або
без іспитів. Перевага при вступі надавалася робітникам
які брали активну участь у революційній боротьбі.
Абітурієнтів приймали за рекомендаціями партійних,
комсомольських і профспілкових організацій. Термін
навчання складав 2–3 навчальних роки. Робітфаки були
денні й вечірні. На денних навчалися за направленням
робітники та демобілізовані червоноармійці. На вечірніх
робітфаках навчалися без відриву від виробництва.
Динаміку комплектування контингенту слухачів
до робітничих факультетів за соціальним і партійним
складом, певним чином нам висвітлює «Інструкція
комісіям робітфаків УСРР до прийому 1923 р.». Це
була перша інструкція, видана органами управління
робітфаків у 1923 р., відповідно до неї створювалися
приймальні комісії, які запрошували викладачів для
проведення вступних іспитів. Приймальна комісія
складалася з представників губернського комітету
професійної освіти (голова), губернської профспілкової
ради та декану робітничого факультету. До вступних
іспитів допускалися кваліфіковані робітники (з
трьохрічним виробничим стажем), не трудові елементи
не зараховувалися, лише за винятком активних
громадсько–політичних та військових працівників
(стаж три роки). Вступники мали подати документи про
вік, військовий квиток, дві фотокартки, анкету (в якій
вказували посаду, членство у партії та профспілках,
стаж роботи, детально описували соціальне становище
батьків, суспільно–політичну, профспілкову, культурно–
освітню діяльність, мотиви вибору навчального
закладу, до якого вони вступали). Під час іспитів
приймальними комісіями, рекомендувалося звертати
особливу увагу не на формальні знання, а на загальний
політичний розвиток, практичні навички. Перевага
надавалася абітурієнтам з більшим практичним
громадським і військовим стажем. Робітників приймали
на індустріальні, а селян – на сільськогосподарські
робітфаки [14, с. 55]. Як бачимо, утвердження диктатури
пролетаріату з її адміністративно–командною системою
партійно–державного управління країною обумовило
ідеологізацію робітничих факультетів. Така система
поглядів відбилася на питаннях комплектування
слухачів, з суворо витриманим принципом соціального
відбору. Подібна практика формування соціального
складу слухачів зберігалася і в наступні роки.
Так, перший набір слухачів 1921 р. нараховував
2255 чоловік [13, арк. 242] і здійснювався виключно
за відрядженнями партійних організацій, профспілок
та комнезамів [1]. У тому ж році відбувся другій набір
слухачів, за яким кількість робітфаківців збільшилася
в двічі й досягла 4 тис. чол., з них робітники складали
57,4%, а селяни – 32,5% [12, арк. 242]. На робітничі
факультети при індустріально–технічних навчальних
закладах було прийнято в середньому до 80% робітників
і 10% селян, а при сільськогосподарських інститутах
– до 75% селян та 15% робітників. Щодо партійності,
то на технічних робітфаках переважали комсомолці та
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комуністи, ніж на сільськогосподарських: близько 50% і
лише 40% [12, арк. 212].
Динаміка прийому до робітфаків за соціальною і
партійною приналежністю прослідковується і в наступні
роки. Зокрема, 1923–24 н.р. робітників було 61,1%,
селян – 27,8%; 1924–25 н.р. робітників – 58,9%, селян
– 32,9%; 1925–26 н.р. робітників – 45,2%, селян – 47,5%
[8, с. 3]. З наведених статистичних даних бачимо, що
зменшується кількість робітників та збільшується число
селян. А партійний склад слухачів мав стійку тенденцію
до зростання, відсоток комсомольців щороку зростав,
про що свідчать такі дані: у 1923–24 н.р. партійців було
31,1%, комсомольців – 29,9%; 1924–25 н.р. відповідно
39% та 30,9%; 1925–26 н.р. членів КП(б)У – 31,9%,
членів КСМУ – 36% [10, с. 31].
Більш повну картину формування соціального і
партійного складу слухачів робітфаків, ми розглянемо на
прикладі робітничих факультетів Харкова. Адже, саме
Харків, що був на той час столицею республіки, став
основним центром створення робітничих факультетів.
Кількість бажаючих стати робітфаківцями серед молоді
була дуже великою: на 250 місць у харківські робітфаки
відряджено понад 1000 чоловік. Після проведеної
перевірки знань залишилися найпідготовленіші. Серед
зарахованих на індустріально–технічні робітфаки 35%
становили металісти, шахтарі, робітники інших професій,
на сільськогосподарських 75% слухачів були селяни.
Членів партії і комсомольців нараховувало близько 50%
серед тих, хто навчався на індустріально–технічних
робітфаках, 40% – на сільськогосподарських [12, арк.
121]. Отже, комплектування робітничих факультетів
Харкова проводилося за дотриманням соціальних і
партійних принципів. Тобто, більший відсоток слухачів
складали робітники, селяни, члени партій, профспілок,
комсомольці. Так, приміром, соціальний та партійний
склад слухачів робітфаку при Харківському інституті
народного господарства, що виник в березні 1923 р., на
протязі шести років існування, виглядав так: навчалося
710 чоловік, в тому числі 346 робітників (48,6%),
246 селян (34,5%), 75 службовців (10,5%), 34,6%
були членами та кандидатами в члени КП(б)У, 246 –
комсомольцями. Таким чином, партійно–комсомольське
ядро становило в середньому 69%. Забезпечувався вступ
до ХІНО слухачів–українців. У 1922–23 н.р. під час
першого прийому українці становили 31,7% слухачів,
а в 1928–29 рр. кількість зросла до 72% [11, с. 51–54].
Аналогічна ситуація на робітфаках спостерігалася в
інших регіонах республіки.
Заступник наркома освіти Я. Ряппо у 1925 р. на
сторінках журналу «Шлях освіти», зазначав, що за весь

час з початку існування робітфаків до ВНЗ перейшло
понад 5 тис. студентів, а на той час на них навчалося
понад 7 тис. 240 осіб. Завдяки робітничим факультетам
число робітників у вишах зросло з 2 до 15,6%, а селян – з
4 до 24,9% [8, с. 1, 4].
З 1921 до 1928 н.р. кількість робітфаків в радянській
Україні зросла з 6 до 39. Соціальний склад робітфаківців
був цілком задовільний. Про це свідчить циркуляр ЦК
ВКП(б) «Про поліпшення соціального складу при
прийомі до вузів, на робітфаки і технікуми» від 13
квітня 1927 р. В ньому зазначалося, що прийом 1926 р.
у республіках сприяв підвищенню рівня підготовки,
проте погіршився соціальний склад, тобто зменшилася
кількість робітників. Так, рішенням ЦК ВКП(б)
передбачалось збільшення навчальних місць для
робітників на денних і вечірніх робітфаках [3].
Більш повну картину соціального складу (у %)
робітничих факультетів, показує в свої дослідницькій
праці Л. Ф. Шепель [14, с. 97], за даними перепису на 15
грудня 1927 р. (Див. таблицю).
Серед слухачів переважала молодь, вік до 18 років
становили 0,9%, 18–23 – 53,3%, 23–30 – 30,9%, понад
30 – 5,9% [14, с. 97].
Як бачимо, дані з таблиці засвідчують, що політика
комплектування переважно з робітників та селян
втілювалася успішно.
Щодо національного складу слухачів робітфаків
УСРР, то саме робітничі факультети радянське
керівництво розцінювало як важливий орган по
підготовці національних кадрів в процесі політики
коренізації. Керівництво Народного комісаріату освіти
РСФРР регулярно звертало увагу місцевих освітян
на необхідність притягнення в робітфаки слухачів
різноманітних національностей. В червні 1923 р. рада
по просвіті національностей неросійських мов при
Колегії НКП РСФРР розіслала в національні республіки
інструктивний лист, в якому вказувалося, що «...при
комплектуванні робітфаків в 1923–24 рр. звернути
серйозну увагу на притягнення до них широких мас
нацменшин… основною метою кампанії по прийому
на робітфаки є всебічне притягнення та надходження
пролетарської селянської молоді... і надання їй сприяння
при надходженні... вжити заходів, щоб із кандидатів
нацменшин, що слабко володіють російською мовою,
зарахованих на робітфаки, були утворені групи
посиленого підготування, особливо по російській мові»
[2, с. 28]. Наслідком даної політики був позитивний
вплив українізації (яка є складовим елементом
загальносоюзної кампанії коренізації) на робітничі
факультети. Про це свідчить динаміка національного
Таблиця

Профіль робітфаку

Кількість
студентів

Робітники

Селяни

Службовці

Інші

Сільськогосподарські

1164

25,5

65,9

6,9

1,7

Індустріально–технічні

3699

78,5

9,4

10,3

1,7

Соціально–економічні

455

60,0

31,9

7,7

0,4

Медичні

707

48,7

44,1

6,6

2,5

Педагогічні

1364

43,3

49,2

5,0

2,5

Разом

7389

59,6

30,3

8,3

1,7
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складу робітфаків радянської України: у 1923–24 н.р.
45,3% були українці, 29,2% – росіяни, 19,3% – євреї, 0,2%
– німці, 1,1% – поляки, 4,9% – інші; в 1924–25 н. р. 42,7%
– українці, 28,7% – росіяни, 14,1% – євреї, 14,5% – інші;
в 1925–26 н. р. 57,8% – українці, 24,2% – росіяни, 13,3%
– євреї, 0,6% – німці, 0,9% – поляки, 3,2% – інші [12, арк.
65]. Отже, завдяки втіленням принципів національної
політики Наркомосу у ВНЗ, відсоток українців щороку
зростав.
Також, було створено робітничі факультети і для
національних меншин. Саме із сторінок часопису
«Шлях освіти» дізнаємося про відкриття в 1925 р.
при Одеському інституті народної освіти (ОІНО)
робітфаку з єврейською мовою викладання. Даний
факультет був єдиним не лише в Одесі, а й в УСРР.
Завдання єврейського робітфаку полягало в тому,
щоб дати можливість робітникові навчатися у вищій
школі та розвиватися на власній мові, а діяльність була
зорієнтована на підготовку слухачів для єврейського
відділу факультету соціального виховання ОІНО. До
робітничого факультету планувалося прийняти 25 осіб
з усієї республіки, найбільше місць відводилося для
Одеси з округою – 5; навчальний план охоплював два
роки [5, с. 229].
Як вже зазначалося вище, комплектування
контингенту студентів ВНЗ постійно контролювалося
партійними органами. Постанова ЦК ВКП(б)
«Про підсумки прийомів до вузів у 1927 р.», в якій
зазначалося, що у 1927–28 н.р. було досягнуто значних
успіхів при прийоми на робітфаки й до вузів. Збільшився
відсоток робітників, але й були відзначені певні недоліки
діяльності робітфаків: недостатня увага приділялася
прийому представників нацменшин, не виконувалася
директива про підвищення відсотка безпартійних
робітників і селян [3]. Таким чином, виражається чітка
тенденція класового принципу формування лав слухачів
на робітничих факультетах. А підтвердженням цьому є
дані 1927 р., коли на денні робітничі факультети було
подано 3434 заяви, а на вечірні – 1475. З них відповідно
зараховано 1728 і 838 чоловік. Робітники становили
63,9%, а селяни – 25,6%, а інші – 10,5%. Кількість
робітників збільшилася, порівняно з минулими роками:
якщо у 1925–26 н.р. вони становили 51,8%, то в 1927–28
– 63%. Щодо селян, то їх кількісний склад залишався
незмінний, але питома вага серед робітфаківців
зменшилася: у 1925–26 н.р. вони складали 42,1%, то
1927–28 н.р. становили 25,6%. Це пояснюється тим,
що було відкрито нові вечірні робітфаки, де переважну
більшість слухачів становили робітники. З року і рік
зростала кількість комуністів та комсомольців, які
становили основу складу слухачів: члени і кандидати
у члени КП(б)У і ЛКСМУ складали 37,1% та 41,1%.
Рідними мовами були: українська – 53,6%, російська –
22,4%, єврейська – 18,2%, польська – 0,4%, німецька –
1,9%, інші – 3% [4].
Наведені дані дають підстави вважати, що робітничі
факультети залишалися важливим джерелом для ВНЗ
і займали провідну ланку у системі народної освіти
того часу. Нарком освіти А. В. Луначарський зазначав,
що детальне вивчення соціального складу слухачів
зарахованих до вишів у 1926–27 н.р. засвідчило:
серед абітурієнтів переважала молодь яка закінчила
десятирічку, але робітфаки надалі повинні були
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виконувати своє основне завдання – готувати робітників
і селян до вступу у вищі навчальні заклади. Оскільки,
рівень знань робітфаківців був вищим ніж у тих, хто
закінчив десятирічку [9]. Визнавалося, що школи
другого ступеню, готували не значну кількість сільської
та робітничої молоді. А також, той факт, що багато хто з
дорослих робітників і селян, не могли отримати освіту
за молодих років, але виявили бажання та здібності
до навчання, тепер мають змогу, завдяки робітничим
факультетам вступити до вузу і навчатися. За таких
умов робітфаки залишалися найважливішими об’єктами
освіти [6]. Отже, визнання позитивної ролі робітничих
факультетів в системі освіти УСРР.
Підводячи результат дослідження, з наведених даних
бачимо, що склад робітфаків формувався з дотриманням
принципу соціальної і партійної приналежності, а в час
проведення українізації з урахуванням національності
слухачів. Радянська влада дотримувалася класового
принципу формування нової інтелігенції, за яким
переважне право на зарахування мали вихідці з
робітників і незаможних селян, передусім комуністи,
комсомольці, члени профспілок та червоноармійці.
Політика комплектування робітничих факультетів
переважно з робітників та селян втілювалася успішна,
що відповідало політиці партії і держави.
Робітфаки відігравали важливу роль в підготовці і
поліпшенні соціального складу студентів ВНЗ радянської
України та стали опорними пунктами тодішньої влади
у вишах. Розглядалися як попередня сходинка для
підготовки широких мас трудящих до здобуття вищої
освіти.
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Based on statistical data the article presents a broad analysis of the social,
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during the 1920s. It is shown on what principles and criteria the student community
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Роль харківських авангардистів 1920–1930–х рр.
у становленні європейського лівого мистецтва

Розглянуто проблему історії ґенези інтернаціонального стилю,
й українського авангардного мистецтва зокрема. Внесок харківських
авангардистів у формування сучасної світової візуальної культури за своїм
значенням не поступається новаторським рішенням майстрів школи Баухаус.
Перша третина минулого століття стала періодом сміливих
експериментів та революційних рішень у мистецтві. Сучасні візуальні культура
та простір є якісно новим продовженням відкриттів майстрів тієї епохи.
Ключові слова: інтернаціональний стиль, конструктивизм, Баухаус,
українське авангардне мистецтво, візуальна культура, дизайн, Харків,
В. Д. Єрмілов.
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Авангардне мистецтво нерозривно пов’язане з
докорінними змінами в історії українського народу на
початку XX століття. Яскраве, оригінальне, новаторське
й зухвале, всеохоплююче за своїм масштабом, воно
зародилось у Європі наприкінці XIX – на початку XX ст.
й співпало з революційними подіями у нашій країні.
Харківщина подарувала світу цілу плеяду авангардистів.
Серед них поет та прозаїк Велими́р Хлєбников, поет–
футурист М. М. Асєєв, дизайнер О. В. Хвостенко–
Хвостов, поет і художник Д. Д. Бурлюк, художник–
сценограф Б. В. Косарев, художник В. Д. Єрмілов та
багато інших.
Внесок харківських авангардистів у формування
сучасної світової візуальної культури за значенням не
поступається новаторським рішенням таких всесвітньо
відомих майстрів, як В. Гропіус, Л. Мохой–Надь,
О. Шлеммер та ін. Столичний Харків відіграв ключову
роль у розвитку українського лівого мистецтва.
Найвидатніші архітектурні пам’ятники у стилі
конструктивізму, такі як Держпром (майдан Свободи,
5/1), будівля АТС (вул. Мироносицька, 26/9), будівля
Головпочтамту (майдан Привокзальний, 2) знаходяться
саме у Першій столиці України. Тут діяв легендарний
театр «Березіль», й саме харківський період творчості
Леся Курбаса вважається розквітом творчості драматурга.
Тут також творили визнані метри українського авангарду
В. Д. Єрмілов та Б. В. Косарев, а також багато інших.
Роботи харківських конструктивістів високо оцінені
серед вітчизняних та закордонних мистецтвознавців.
Як приклад наведемо спогади історика мистецтва
Д. О. Горбачова: «У 1989 р., протягом підготовки
виставки українського авангарду у м. Загреб (Хорватія) в
Укрмузеї розкрили ми заяложену папку з дизайнерськими
проектами Єрмілова. Хорвати остовпіли: «І як же це
лежить без руху? Мертвим вантажем?»» [3]. Проте
міжнародна політична та економічна кон’юнктура, яка
склалась у ХХ ст., а також значною мірою недостатня
історична дистанція завадили формуванню вичерпного
розуміння феномена лівого мистецтва та його значення
для майбутніх поколінь.
Протягом багатьох десятиліть у центрі уваги
історичної науки були проблеми соціально–політичного
розвитку суспільства, деякі сюжети військової історії,
археологічні та етнографічні теми, історія ж мистецтва
увесь час була на других ролях.
На нашу думку, настав час, коли історія мистецтва
та культури має посісти більш важливе місце як у
вивченні, так і у викладанні минулого. Тим більше, що
харківська школа живопису нараховує не одне покоління
неперевершених майстрів, які можуть стати гордістю
будь–якого міста планети. Багато з них залишаються
відомими лише вузькому колу фахівців, що збіднює
уявлення про історію Харкова, Харківщини та України
в цілому.
Увага сучасних дослідників, як і раніше, сфокусована
переважно на доробку найбільш видатних постатей,
таких як Ле Корбюзьє, В. Гропіус, В. В. Кандинський,
П. Клеє, К. С. Малевич та ін. При цьому, проблему
ґенези інтернаціонального стиля й внесок у цей процес
вітчизняних майстрів не можна назвати terra incognita
для наукової спільноти. За останнє десятиліття вийшло
чимало праць та нарисів. Наприклад, одному з лідерів
українського авангарду, конструктивісту В. Д. Єрмілову
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присвячені монографія Т. В. Павлової «Василий
Ермилов ожидает весну», праця О. Є. Парніса «Василий
Дмитриевич Ермилов. 1894–1968» та значна кількість
статей мистецтвознавців, журналістів і краєзнавців.
Авангардист не помилявся, коли казав: «Художників, як
я, в двадцятих роках було небагато. Я не сумніваюся, що
слава до мене прийде». На сьогодні інтерес до творчості
харківських авангардистів посилюється художніми
виставками й акціями. На жаль, такі роботі мають
переважно мистецтвознавчий та культурологічний
характер, у той час як історики ще не встигли створити
всеохоплюючу працю з цієї проблеми.
Метою своєї роботи автор визначає створити нарис із
зазначеної проблеми з точки зору саме історичної науки.
Продемонструвати роль харківських авангардистів у
художніх та культурних трансформаціях першої третини
ХХ століття. Дати наукову оцінку періоду сміливих
експериментів та революційних рішень у вітчизняному
та світовому мистецтві.
Вітчизняний авангард розвивався у руслі
загальноєвропейських тенденцій. Художники–авангардисти вбачали своїм завданням посилення ролі
образотворчого мистецтва у всіх сферах життя.
Цьому мали сприяти відмова від декоративних (тобто
нефункціональних) елементів класичних стилів,
використання функціональної схеми як основи
композиції. Конструктивісти виразність бачили не у
декорі, а у динаміці простих конструкцій, вертикалей і
горизонталей споруди, у свободі плану будівлі тощо.
1920–1930–ті рр. стали періодом тісної взаємодії
між радянськими авангардистами і представниками
німецької школи Баухаус. Як відомо, німецький типограф
Я. Чихольд симпатизував радянському авангарду й
був знайомий з Елем (справжнє ім’я Лазар Маркович)
Лисицьким та його ідеями, деякі з них надихнули
закордонного дизайнера на написання теоретичних
есе вже під час його проживання в Швейцарії. Ще
одним прикладом культурного та професійного обміну
може бути поїздка В. Д. Єрмілова на виставку «Преси»
в Лейпцигу (1922), де він отримав Золоту медаль за
дизайн марки для сірникової коробки «На допомогу
голодуючим» [4, с. 63].
У столичний період Харків став площадкою для
всіляких творчих експериментів конструктивістів, у
тому числі у сфері зодчества. У 1930 р. було оголошено
архітектурний конкурс на проект театру масового
музичного дійства. У ньому взяли участь 144 архітектори,
дві третини яких були іноземцями. Надіслали свою спільну
роботу й відомі Ле Корбюзьє [справжнє ім’я Шарль–Едуар
Жаннере–Грі – Авт.] та В. Гропіус. Відмітною рисою
проекту Ле Корбюзьє та В. Гропіуса були «кінофіковані»
стіни, які дозволили б вуличному натовпу побачити все,
що відбувалося на сцені. Однак кращим визнали проект
московських архітекторів братів Весніних (старший брат
Леонід, середній Віктор та молодший Олександр). Ле
Корбюзьє, який неодноразово змагався з ними в багатьох
міжнародних конкурсах, називав Весніних засновниками
конструктивізму [5]. Цікаво, що саме у той період
Ле Корбюзьє сформулював один зі своїх найвідоміших
принципів: «The house is a machine for living in» (Дім – це
машина для проживання. – Авт.).
Окремо слід сказати, що перша чверть ХХ
ст. ознаменувалася творчими пошуками у сфері
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типографіки. Мистецтво оформлення друкованого тексту
в той час мало консервативний характер й зазнавало
стагнацію. Широко були розповсюджені класичні
шрифтові гарнітури Garamond, Baskerville, Bodoni тощо,
які використовувалися вже протягом кількох століть. Тут
авангардне мистецтво зіткнулося з традицією й було
потіснено.
Першими критиками класичної типографіки стали
італійські футуристи. Із властивими їм агресивністю
й епатажем вони почали боротися з обмеженнями
старого світу. У Маніфесті футуризму, опублікованому
Ф. Т. Марінетті (22.12.1876 – 02.12.1944) у паризькій
газеті «Le Figaro» від 20 лютого 1909 року, є такі слова:
«Жодний твір, не позбавлений агресивного характеру, не
може бути шедевром» [7, с. 1]. Незабаром Ф. Т. Марінетті
з однодумцями почали влаштовувати творчі вечори та
виступи, відомі скандальними витівками, й навмисно
порушували загальноприйняті норми.
Такі виступи проводили й вітчизняні футуристи.
Частим гостем у Харкові був В. В. Маяковський,
який охоче давав лекції. У січні 1924 року поет читав
в Оперному театрі (сьогодні це будівля Харківської
обласної філармонії) доповідь «Про Леф, белый Париж,
серый Берлин, красную Москву». Він відвідував
Харків не сам, а в компанії поета й художника–
футуриста, уродженця Харківщини – Д. Д. Бурлюка
[В. В. Маяковський та Д. Д. Бурлюк були знайомі зі
студентських років Московського училища живопису,
ліплення й зодчества. Вважається, що Д. Д. Бурлюк був
одним з тих, хто значною мірою вплинув на подальшу
творчість поета. – Авт.]. Виступи В. В. Маяковського
мали значний успіх у Харкові, а пам’ять про ті події
зберігається й у наш час у вигляді меморіальних дошок
на фасадах будинків, де виступав поет.
Протест футуристів зберігся в афішах того періоду.
Для своїх виступів вони оформлювали постери одразу
багатьма шрифтами, а розмір кегля та накреслення
значно варіювалися навіть в межах окремих слів. Проте
створення таких робіт все ще не можна було назвати
пошуком нових, конструктивних за своїм характером,
рішень. Такі плакати створювалися з кількома цілями.
По–перше, епатувати пересічних громадян. По–друге,
виразити власний протест проти усталених засад.
Пошук раціональних та естетичних рішень у
типографіці почали ліві авангардисти у середині 1920–
х рр. ХХ століття. Одним з центрів творчих пошуків
стала відома школа Баухаус, яка вже переїхала на той
час у Дессау (Німеччина). У цей період типографіка
Баухаусу мала різноманітний характер й не мала нічого
спільного з функціональним стилем, який з’явився
пізніше. Реклама, книжки й афіші художники малювали
або створювали безпосередньо у наборному цеху. Одним
з перших до усвідомлення проблеми дійшов Я. Чихольд.
У першій публікації книжкового клуба «Гільдія
Гутенберга» він відповідав за «типографічні рішення». У
той час асортимент шрифтів та декоративних елементів
у наборних цехах був досить мізерним, що позначалося
на якості та різноманітності продукції друкарень.
Професор Г. Фляйшман (06.10.1939 р.н.) дав таку
оцінку: «Окремі праці з індивідуальним характером були
швидше виключенням й вимагали від художника високої
професійності та тонкого смаку. Графічному дизайну
та типографіці (у сучасному розумінні) ще належало
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з’явиться» [6]. «…на перших порах у Баухаузі часів
Веймара не було й своєї типографії. Вже пізніше, після
переїзду в Дессау, на цокольному поверсі нової будівлі
з’явилися друкарський та набірний цех і рекламна
майстерня, якими керував Герберт Баєр (05.04.1900
– 30.09.1985)» [8]. Типографія Баухаусу виконувала
замовлення на друковану продукцію. Тим не менш, у
той період у школі Баухаусу не сформувався власний
типографічний стиль [6].
У рекламному буклеті «Junge menschen kommt ans
bauhaus!» («Молодь приходить у Баухаус!») Х. Майєра
було надано інформацію про заняття типографікою, про
рекламну майстерню й навіть про курс фотографії. Ці
ідеї швидко вкорінилися й дали плоди у студентських
роботах, через це вихід з Баухаусу В. Гропіуса, Г. Байєра
і Л. Мохой–Надя жодним чином не відобразився на
навчальній програмі. На цей час у школі вже з’явилися
нові викладачі, наприклад, Ю. Шмідт, колишній студент
Баухаусу, який проводив заняття зі шрифту, типографіки,
рекламного та виставкового дизайну [6].
Ще одним непрямим свідченням взаємного
запозичення ідей художниками тієї епохи є спогади
Г. Фляйшмана: «Ян Чихольд симпатизував російському
авангарду й був знайомий з Лисицьким та його ідеями.
Чи міг він запозичити основні положення також
з маніфесту журналу «Річ», не вказав джерело? Я
вважаю, це було звичайною справою для того часу. Це
сьогодні ми трепетно ставимося до авторських прав
та повинні розкривати джерела, використані у роботі.
Правда й те, що художники і дизайнери завжди ревно
ставилися до будь–яких попередників, усі хочуть бути
першими. Коли, наприклад, Чихольд у 1928 році видав
свою книгу «Нова типографіка» (Die neue Typographie),
він не згадав програмний нарис Мохой–Надя, який
було опубліковано під цим заголовком ще у 1923 році»
[6]. Сучасники Я. Чихольда та Еля Лисицького інакше
дивилися на питання авторства. Вони прагнули швидше
впровадити новітні ідеї, а умовності лише обмежували
майстрів авангарду й тому відкидалися.
Важко переоцінити вплив, який справили на світові
дизайнерську думку ідеї вітчизняних конструктивістів.
У 1928 р. В. Д. Єрмілов спільно з Елем Лисицьким,
О. Г. Тишлером і В. Г. Меллером отримав престижне
замовлення на оформлення радянського павільйону до
Міжнародної виставки «Преса» у Кельні та приступив
до створення його українського розділу. Для експозиції
він підготував низку робіт та динамічних установок,
великоформатних
заводських
стінгазет–«складнів»
«Генератор» (1927) та «Канатка» (1928), побудованих на
використанні фотографії. Однак головним експонатом
стала серія з 20 альбомів у форматі 60х50 см з обтягнутими
плахтою дерев’яними обкладинками (для кожного тому
свій візерунок плахти) [9, с. 26]. На останній сторінці
кожного альбому містився підпис майстра, а також
оформлена у конструктивістсько–супрематичному ключі.
Рішення, застосовані у цій серії робіт, спричинили
справжню революцію у сфері графічного дизайну. Метод
модульних систем, використаний В. Д. Єрміловим для
розташування елементів у робочому полі, назавжди
змінив вигляд рекламних плакатів, друкованих видань,
комерційної упаковки та ін.
Прийнято вважати, що модульна система виникла
й почала застосовуватися у Швейцарії після Другої
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світової війни [10, с. 7]. Однак таке твердження не зовсім
точне. Першовідкривачем нового методу по праву можна
вважати В. Д. Єрмілова. Підтвердженням цьому є його
роботи, представлені світовій спільноті ще у 1928 році.
Крім цього, Й. Мюллер–Брокман у вступі до своєї
книги «Модульні системи у графічному дизайні»
допускає неточність: «У другій половині 1940–х років
вийшлі перші друковані видання, зроблені за допомогою
модульної сітки» [10, с. 7]. На прикладі оформлення
більш ранніх видань ми можемо наочно переконатися,
що метод модульних сіток розповсюдився на десятиліття
раніше. Достатньо порівняти оформлення провідних
видань початку минулого століття та газет середини
30–х рр. ХХ століття. Спеціаліст легко визначить
значні відмінності в підході до їхнього проектування
й
оформлення.
Чітка
структура,
однаковість
розворотів, продуманість у розташуванні ілюстрацій
і використання помітно меншої кількості шрифтів у
наборі стали відмітною рисою нових видань. Мабуть,
таке твердження пояснюється декількома обставинами.
По–перше, у той період (аж до 60–х рр. ХХ ст.) метод
модульної сітки у графічному дизайні мав слабке
теоретичне
обґрунтування.
Дизайнери–типографи
лише продовжували експериментувати у цій сфері.
Зазначимо, що 1961 р. вважається часом, коли настав
фундаментальний перелом у цьому питанні у зв’язку з
виходом у світ однієї з ключових праць Й. Мюллера–
Брокмана – «Проблеми дизайну для художника–
графіка». Саме до другої половини ХХ ст. метод залишає
майстерні дизайнерів, які діяли за творчим натхненням,
й стає у повному значенні цього слова науковим методом
організації не лише поліграфічної продукції, але й
загальнохудожнім. Відкритий В. Д. Єрміловим метод
модульних сіток набув теоретичного обґрунтування саме
у майстернях швейцарських майстрів, звідки поширився
по всьому світі.
На сучасному етапі розвитку модульні сітки сприяють
оптимізації простору, упорядкуванню елементів, що,
в свою чергу, заощаджує типографські матеріали. Про
професійність сучасного дизайнера свідчать вміння та
ефективне застосування цих принципів у своїй роботі.
Завдяки використанню модульної сітки як системи
організації простору фахівець отримує інструмент
конструктивної роботи, що допомагає вираженню
інтелектуальної позиції автора. Досвід показав, що
застосування модульної сітки – професійний стандарт.
Метод також сприяє формуванню культури форми і
кольору. Об’єктивне, зроблене на загальне благо, добре
скомпоноване, гарне оформлення створює умови для
демократичних відносин.
Завдяки конструктивістському оформленню принципи дизайну знайшли практичне застосування.
У незмінному дотриманні зрозумілих формальних
принципів дизайну полягає необхідність прозорості,
відкритості та взаємозв’язку усіх факторів, важливих й
у політичній сфері суспільного життя. «Застосування
модульної системи – це прояв волі: до порядку й ясності;
виявленню суті та концентрації; об’єктивності
замість суб’єктивності» [10, с. 10].
Модульна система дозволяє двовимірні та тривимірні
простори розділити на клітини, або просторові зони,
в результаті утворюється сітка. Розміри окремої сітки
можуть бути однаковими, а можуть й відрізнятися.
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Висоту клітини задає певна кількість рядків тексту,
а ширину – ширина колонки набору. Між клітинами є
невеликі проміжки (пробільні кроки); це необхідно, по–
перше, для розмежування зображень й щоб уникнути
їхнього, а, по–друге, для розташування підписів до
малюнків.
Кращій
організації
елементів
оформлення
(типографіки, фотографій, ілюстрацій та кольорових
плашок) на аркуші сприяє розподіл їх за клітинами
модульної сітки. Описані обставини створюють
безумовну єдність у поданні візуальної інформації.
Відкриття В. Д. Єрмілова не залишилося
непоміченим й отримало розвиток у теоретичних працях
таких класиків, як викладач легендарної школи Баухаус,
один з найвидатніших теоретиків дизайну, типограф
Я. Чихольд та засновник швейцарської школи графіки
Й. Мюллер–Брокманн; воно поставило В. Д. Єрмілова
в один ряд з Елем Лисицьким та іншими класиками
авангардного мистецтва.
Творчість В. Д. Єрмілова мінімалістична, пронизана
тонким естетичним смаком автора й у період 1920–1930–
х рр. досягла рівня еталонних зразків конструктивізму.
Воно, за словами Д. О. Горбачова, проявлялося в «двох–
трьох кольорах, двох–трьох геометричних елементах,
двох–трьох матеріальних фактурах (жесть, деревина,
гудрон)» [3].
Справедливо кажуть, що велике бачиться на
відстані. Авангард тривав дуже короткий, але
надзвичайно плідний період у вітчизняній історії. У
той час за 20–25 років з’явилися витвори живопису,
літератури, архітектури й інших форм мистецтва, які
значною мірою вплинули на подальші шляхи розвитку
не лише вітчизняної культури, але й європейської,
й американської (багато представників авангарду
опинилося в еміграції, де продовжили свою творчість). У
наші дні роботи харківських авангардистів знаходяться
в музеях США, Німеччини, Франції, Ліхтенштейну
та інших країн. Продаються на престижних аукціонах
Sotheby’s, Christie’s, Корнерс та ін.
Ми можемо з повною впевненістю стверджувати, що
й у наш час продовжуємо відчувати колосальний вплив
авангардизму в архітектурі, кінематографі, живописі,
багатьох інших галузях життя. А сучасна візуальна
культура, без сумніву, є якісно новим продовженням
відкриттів майстрів цієї епохи. Роботи харківських
художників–авангардистів були дійсно революційними
для свого часу. Мінімалізм й утилітарність, тонка
естетика простих форм – все це стало наріжним каменем
модерної масової візуальної культури, породив у ході
сміливих творчих експериментів принципово нову
сферу людської діяльності – дизайн.
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The role of Kharkiv avant–garde artists of the 1920–30s
in the formation of the European leftist art
The paper is dedicated to the history of the genesis of the international style
and the Ukrainian avant–garde art in particular. The contribution of Kharkiv avant–
garde movement to the formation of modern global visual culture is not inferior to
the innovations of the artists of the Bauhaus. The first thirty years previous of the
last century was a period of ambitious experiments and revolutionary solutions in
art. Modern visual culture is a qualitatively new extension of the discoveries of the
artists of the era.
Keywords: visual culture, international style, Bauhaus, constructivism,
Ukrainian avant–garde art, design, typography, Kharkiv, Vasyl Yermilov.
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Діяльність пожежних інспекторів та завідувачів
пожежною охороною (брандмейстерів)
промислових підприємств
у 1927–1930–х роках в Україні

Метою дослідження є розгляд специфіки роботи пожежних інспекторів
та брандмейстерів промислових установ України у 1927–1930–х роках ХХ
сторіччя. В статті розглядаються загальні питання діяльності вогнеборців
на відповідальних посадах інспекторів пожежної справи та завідувачів
пожежною охороною індустріальних закладів УСРР. Розглядаються
малодосліджені аспекти прав та обов’язків вищезгаданих посадових осіб,
особливості їх взаємодії між собою. В роботі використовуються проблемно–
хронологічний та історико–системний методи дослідження, що допомогли
об’єктивно підійти до аналізу вказаних проблем. Дана наукова стаття
базується на архівних джерелах, які вперше введені у науковий обіг, що
знаходяться у Державному архіві Харківської області (ДАХО), а також на
інших малодосліджених документальних джерелах.
Ключові слова: промисловість, пожежа, протипожежна охорона,
пожежний інспектор, брандмейстер.

Необхідно повідомити, що дослідження питань
діяльності пожежних інспекторів та завідувачів
пожежною охороною промислових підприємств у 1920–
х – 1930–х роках в Україні є такою темою, що практично
не розглядалася українськими та закордонними
науковцями. Хоча розгляд аспектів роботи українських
брандмейстерів та інспекторів з пожежної охорони
є не досить відомою темою в сучасній історіографії
української історичної науки. Вказані тези, безперечно,
мають науково актуальний характер, оскільки глибоких
наукових досліджень з зазначеної тематики не існує.
Дана стаття є спробою дослідження особливостей
діяльності інспекторів та брандмейстерів вогнеборчої
справи у зазначений історичний період.
Наказом Вищої Ради Народного господарства УСРР
(Української Соціалістичної Радянської Республіки) від
21 березня 1927 року до усіх «трестів та автономних
підприємств» повідомлялося, що у трестах і інших
підприємствах скасовувалися протипожежні комісії [1,
арк. 23]. П’ятнадцятого квітня 1927 року була видана
постанова Ради Народних Комісарів (РНК) СРСР,
дубльована вищими органами управління України «Про
заходи охорони державних та, тих що мають державне
значення підприємств та споруд від вогню» [2, с. 108], яка
розповсюджувалася, в тому числі, і на установи, які були
розташовані в Україні. Згідно вищезгаданих документів
відповідальність за протипожежний стан та охорону
заводів, фабрик, міських закладів та споруд покладалася
на керівників на керівників зазначених об’єктів разом
з пожежними інспекторами та завідувачами пожежної
справи (брандмейстерами). «Догляданий контроль і
персональну відповідальність за стан протипожежної
охорони промислових підприємств (рівнобіжно з
технічними керівниками цієї справи – з пожежними
інспекторами та брандмейстерами)» [1, арк. 23].
У міських трестах відповідальність за пожежну
безпеку покладалася на одного з членів правління тресту
(керуючого або його заступника), у відділах місцевої
промисловості та місцевого господарства – на завідувача
промисловим відділом, в окремих фабрично–заводських
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і інших подібних закладах – на директора закладу
або його заступника. Згадані особи, а також пожежні
інспектори і брандмейстери призначалися наказом по
міській установі, їх прізвища та імена передавалися до
ВРНГ УСРР та органам державного пожежного нагляду,
якщо відбувалися будь–які зміни, про це необхідно було
терміново повідомляти до контролюючих органів.
Звичайно, що керівники підприємств або їх
заступники були менш кваліфіковані у пожежній справі,
ніж професійні кадри борців з вогнем, хоча вони і несли
загальну відповідальність за пожежну безпеку. Тому
кваліфікований пожежний контроль на підприємствах
та установах належав саме пожежним інспекторам та
брандмейстерам.
Пожежний інспектор мав заходити з доповіддю
з питань пожежної безпеки безпосередньо до голови
промислового тресту, завідувача відділу місцевої
промисловості або відділу місцевого господарства
тощо. У всіх своїх службових справах інспектор мав
керуватися існуючими правилами, інструкціями,
законами та розпорядженнями уряду УСРР та ВРНГ
УСРР. Згадана посадова особа мала службові відносини
у справі попередження пожеж на підприємствах у
загальному порядку, прийнятому у відповідній установі
згідно наказів ВРНГ УСРР. У разі потреби, інспектори
могли звертатися у службових справах безпосередньо до
завідувача пожежною охороною промисловості ВРНГ
УСРР, завідувачів пожежною охороною (брандмейстерів)
промислових підприємств та їх підлеглих [1, арк.
34]. Інспектор у справах пожежної безпеки у випадку
недбалості або порушень у роботі ніс кримінальну
та адміністративну відповідальність перед законом
української республіки.
Пожежний інспектор був пожежно–технічним
керівником з організації протипожежних заходів на
усіх спорудах трестів, промислових установ. Він
займався усіма питаннями застосування пожежної
техніки у випадку пожеж і організації протипожежних
заходів, локалізацією вогню, проблемами нормального
водопостачання та іншими подібними заходами. Дана
особа, наділена важливими повноваженнями входила до
складу усіх комісій та нарад у справах пожежної безпеки
на конкретному підприємстві, надавала висновки
стосовно усіх питань, що входили до його компетенції,
в тому числі розглядала проекти усіх нових будівель
та капітальних робіт, що проводилися на підприємстві
та характеризувала їх згідно питань протипожежної
безпеки [1, арк. 34].
До обов’язків інспектора з питань пожежної безпеки
відносилися догляд за впровадженням на підприємствах
усіх постанов уряду України та інших вищих органів
влади з питань боротьби з вогнем, вироблення
протипожежних правил, інструкцій, внутрішнього
розпорядку протипожежної охорони, пристосовуючи їх
до специфіки конкретної промислової установи. Він мав
періодично (не менше двох разів за рік) на закріплених
за ним підприємствах проводити детальний огляд справ
протипожежної охорони будівель та споруд, існуючих на
заводах діючих організацій з гасіння пожеж.
Після перевірки необхідним було вживання усіх
необхідних заходів з усунення виявлених недоліків та
порушень у справі пожежної безпеки на заводі чи фабриці
(приведення стану пожежної безпеки установи до вимог
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обов’язкових урядових постанов та протипожежних,
технічно–будівельних правил та норм водопостачання).
У випадку вжиття необхідних негайних протипожежних
заходів інспектор – вогнеборець доповідав про це
місцевій міській адміністрації, а також власному
керівництву – брандмейстеру та органам державного
пожежного нагляду.
Після проведення огляду підприємства пожежний
інспектор мав скласти акт про результати обстеження,
виявлені недоліки в плані пожежної безпеки,
необхідність та послідовність їх усунення, вказував
терміни ліквідації недоліків у справі пожежної безпеки.
При огляді заводу чи фабрики та складанні звіту
інспектора мав бути присутній завідувач пожежною
охороною підприємства (брандмейстер), а також особа
з адміністрації підприємства, що мали право вносити
власні заперечення або пояснення до акту відповідальної
особи [1, арк. 34]. Інспектор також інструктував та
контролював діяльність усіх пожежно–технічних
робітників і організацій на міських підприємствах,
перевіряв бойову готовність професійних пожежних
команд та добровільних пожежних дружин, він мав
право здійснювати несподівані збори та тривоги на
пожежі, при цьому могли робитися спеціальні завдання
з тренувального гасіння пожеж. Дана посадова особа
мала право перевіряти наявний склад пожежних
команд, обходити пости та караули, питати в пожежних
знання правил та положення пожежних інструкцій про
попередження та локалізацію пожеж, знання власних
посадових обов’язків.
Слід сказати, що посадові обов’язки пожежного
інспектора були достатньо складними. Серед інших
справ він мав контролювати, щоб підприємство
було в достатній мірі забезпечено протипожежним
реманентом, приладдям, устаткуванням, сигналізацією,
тощо у відповідності з специфікою конкретного
підприємства (за вказівками брандмейстера) та діючими
протипожежними інструкціями та розпорядженнями [1,
арк. 35]. Інспектор міг контролювати та доглядати роботу
брандмейстера, проте він не втручався у оперативно–
технічну роботу брандмейстера під час локалізації
пожеж, а також допомагав в організації швидкої подачі
води, наданні робочої сили, необхідної охорони місця
пожежі, мав сприяти як найшвидшій локалізації пожежі.
Інспектор, що доглядав за пожежною безпекою
був достатньо впливовою особою. Він міг раптово
перевіряти варту пожежної охорони, контролювати штат
посадових осіб в організаціях протипожежної боротьби,
контролював виконання робітниками та службовцями
підприємства встановлених правил профілактики
пожежної безпеки, мав право притягати винних осіб до
кримінальної або адміністративної відповідальності.
Втім, пожежні інспектори також займалися
активною просвітницькою та соціальною роботою.
Вони сприяли організації добровільних пожежних
команд на заводах, трестах чи фабриках, організовували
для робітників наради, лекції, бесіди, зустрічі з теми
популяризації ідей протипожежної охорони, при цьому
погоджуючи відповідні заходи з фабрично–заводськими
комітетами підприємств, самостійно або з допомогою
брандмейстера погоджували з сусідніми пожежними
дружинами протипожежні дії у випадку надзвичайних
ситуацій [1, арк. 35]. Пожежні інспектори відігравали
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дуже важливу роль в організації протипожежної
боротьби на підприємствах і в містах в Україні у 1920–
1930–х роках.
Більш вагомою фігурою ніж пожежний інспектор
у контексті управління справою пожежної охорони у
містах та на підприємствах був завідувач пожежною
охороною (брандмейстер). На брандмейстера покладалося завідування, інструктування та догляд за всіма
протипожежними заходами, устаткуванням, пожежним
реманентом та інструментом, а також безпосереднє
керування пожежними командами та дружинами
зокрема, всією пожежною охороною підприємства
взагалі.
Завідувач пожежною охороною (брандмейстер)
мав відповідати наступним вимогам: бути не
молодше 25 років, не мати фізичних дефектів,
які б могли перешкодити виконанню службових
обов’язків, мати фахову пожежно–технічну освіту
або підготовку, бути ознайомленим з досягненнями
пожежної техніки, з сучасними механічними та
хімічними засобами протипожежного устаткування,
електричними сигналізаціями тощо, способами роботи
з вищезазначеними засобами при гасінні пожеж. Він
мав мати основні елементарні знання з промислового
будівництва, з будівництва громадських споруджень, з
водоперегонної справи й спринклерного устаткування,
знати всі закони, правила, інструкції з пожежної
справи промислових установ, бути ознайомленим
з специфічними умовами протипожежної безпеки,
протипожежної охорони промислових підприємств, бути
практично добре ознайомленим зі способами гасіння
пожеж взагалі і на промислових підприємствах зокрема
та мати робочий досвід не менше 3–х років і відповідний
досвід у пожежній справі [1, арк. 36].
Брандмейстер у своїй службовій діяльності мав
підпорядковуватися керівникові адміністративного
апарату підприємства, на якому він працював, окрім
випадків оперативного гасіння пожеж в закладі. Він
призначався на посаду після погодження з керівником
міського промислового підприємства з відома та після
розпорядження республіканських органів пожежної
охорони промисловості. Про нового завідувача
пожежної охорони підприємства адміністрація установи
мала повідомити місцевий орган державного пожежного
нагляду (ДПО). ДПО мав право, у випадку, якщо
призначена особа не була компетентною у необхідних
справах домогтися звільнення призначеної особи або
провести з ним необхідне інструктування за допомогою
власних пожежних інструкторів.
Завідувач пожежною охороною заводу або фабрики
був пожежно–технічним керівником з організації
протипожежних заходів на підприємстві і розробляв усі
питання технічного характеру з організації пожежної
безпеки, а також головним фахівцем по боротьбі з
пожежами у міській установі. У всіх своїх посадових
справах завідувач пожежною охороною підприємства
мав керуватися існуючими протипожежними законами,
правилами, інструкціями, розпорядженнями РНК
УСРР та ВРНГ УСРР, а також слідувати загальному
плану протипожежних заходів, що був затверджений
на конкретному підприємстві, спілкуючись з робочих
питань з пожежним інспектором даної установи. За
недбалість і не виконання розпоряджень протипожежної
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безпеки, закріплених у державних розпорядженнях та
інструкціях завідувач пожежною охороною підлягав
кримінальній та адміністративній відповідальності.
Брандмейстер, як особа з пожежно–технічним
досвідом був членом в усіх комісіях та нарадах з питань
пожежної охорони на виробництві та надавав висновки
до усіх питань, що входили до його компетенції.
Таким чином, він погоджував проекти новобудівель та
капітальних робіт на спорудах в плані їх пожежної безпеки
[1, арк. 36]. Спираючись на загальнодержавні правила
пожежної безпеки завідувач пожежної охорони видавав
спеціальні місцеві правила, інструкції та розпорядження з
пожежної безпеки, з огляду на специфіку умов місцевості
та конкретного виробництва. Брандмейстер «повинен
бути гарно знайомий з дорученою йому територією,
з розташуванням будівель та їхніми особливостями
у пожежному відношенні, йому належить знати всі
найближчі проїзди до усіх будівель, протипожежних
устроїв та устаткувань, а також знати розташування
штучних та природних водоймищ та джерел для
успішного їх використання при пожежах, наглядати за
потрібною в них наявністю води та належних під’їздів.
Як безпосередній завідувач всім протипожежним
реманентом, устаткуванням, інструментом й приладдям
на конкретному підприємстві брандмейстер відповідає
та стежить за утриманням їх в повній бойовій справності
і повинен точно знати повсяк час їх місцезнаходження і
стан їх для роботи» [1, арк. 36].
Брандмейстер мав, як найчастіше (по змозі) обходити
доручену йому територію, перевіряючи належне
виконання протипожежних вимог і правил, дбайливість
вартових пожежних та знання ними своїх службових
обов’язків. Являючись безпосереднім керівником всіма
пожежними організаціями конкретного підприємства,
завідувач, особисто, у встановлені для цього терміни
та години, мав проводити практичні перевірки знань
співробітників з питань пожежної безпеки, навчати
їх профілактиці та гасінню пожеж, способам чистки
пожежного реманенту та інструментів.
Пожежні інспектори та брандмейстери робили
власну справу достатньо кваліфіковано у досліджуваний
період, про що свідчить порівняно невелика кількість
пожеж у містах та на промислових підприємствах, тому
можна сказати, що їх діяльність була ефективною. У
подальших наукових розвідках можливе більш детальне
дослідження питань взаємодії пожежних інспекторів та
завідувачів пожежною охороною з місцевими органами
влади у зазначений історичний період.
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Activities fire inspectors and heads of departments
of fire protection (brandmeister) of industrial enterprises
in 1927–1930–ies in Ukraine
The aim of the study is to examine the nature of work fire inspectors and
brandmeister industrial institutions of Ukraine in 1927–1930–ies of XX century.
The article deals with General questions about fire on the positions of inspectors of
fire and heads of departments of fire protection and industrial establishments of the
USSR. Little studied aspects of the rights and duties of the above officers, and their
interactions among themselves. This work uses the problem – chronological and
historical and systematic research methods that helped to objectively analyze these
problems. This scientific article is based on archival sources, first introduced in a
scientific revolution, located in the State archive of Kharkiv region (SAKP), as well
as other unexplored documentary sources.
Keywords: industry, fire, fire protection, fire inspector, captain.

***
УДК 94(477)

Мельничук І. А.,
доктор історичних наук, завідувач кафедри
суспільних наук, Житомирський національний
агроекологічний університет (Україна, Житомир),
kafedra_ppk@ukr.net
Суліменко О. Г.,
кандидат історичних наук, доцент кафедри
суспільних наук Житомирський національний
агроекологічний університет (Україна, Житомир),
kafedra_ppk@ukr.net

Трагічна доля німців Житомирщини
у 20–х – середині 30–х рр. ХХ ст.
Досліджено один з трагічних періодів в житті німців Житомирщини.
Висвітлюється їх становище в період початку 20–х років, коли вони зазнали
перших утисків з боку радянської влади – голоду 1921–23 рр. політики
суцільної колективізації, а в 30–х роках 1932–36 рр. масових депортацій
та безпідставних звинувачень і арештів. На основі архівних досліджень
публікуються статистичні дані переселених німців з Житомирщини.
Ключові слова: Житомирщина, етнічні німці, переселення, депортації,
арешти.

Волинські німці були об’єктами переслідувань з
боку влади протягом тривалого часу. Цілеспрямовану
політику тиску на цей етнос проводив царський уряд
в кінці ХІХ ст., з початком Першої світової війни,
переселивши німців до східних районів імперії. Після
повалення царату колоністи змогли повернутися до своїх
домівок, однак в 20–х – середині 30–х рр. на них чекали
ще важчі випробовування, ніж в період імперського
панування.
Слід зазначити, що дана тема знайшла деяке
відображення в працях І. Кулинича, Н. Кривця [1];
німецьких авторів, вихідців з Волині, М. Арндта
[2], Л. Кремрінга [3]; американського дослідника
Д. Міллера, предки якого також були з регіону [4] та
ін. Проте ґрунтовних досліджень з даного періоду для
комплексного осмислення проблеми ще не достатньо.
Громадянська війна і голод 1921–1923 рр. завдали
значних збитків господарству німецьких колоній.
Селяни були незадоволені реквізиціями продовольства
і забороною торгівлі. З переходом до НЕПу та
відродженням економічного і культурного життя
становище німецьких колоній залишалося досить
складним, оскільки відбувалися конфлікти з місцевою
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владою, що приводило до посилення еміграційних
настроїв серед німців, які на протязі 1922–1924 рр.
почали подавати заяви на виїзд з України. Так у 1923 р.
з різних регіонів республіки емігрували 3 тис. німців
[5, арк. 95].
Більшовицька влада на початку 20–х рр. була
ще досить слабкою, тому змушена була йти на деякі
поступки і проводити політику задоволення соціально–
економічних і національно–культурних потреб усіх
народів України. Це стосувалося й німців – в місцях
компактного їх проживання почали створювати
національні райони. Партійне керівництво вважало,
що така політика призведе до всебічної радянізації
німецького села – з одного боку, і ліквідує еміграційний
настрій серед німців–колоністів – з другого.
Згідно з постановою ВУЦВК від 3 квітня 1930 р. на
Житомирщині було створено Пулинський німецький
національний район із центром у смт Пулини у
складі 30 сільрад [5, арк. 96]. Оскільки цей район
був прикордонним, то на початку його існування та в
наступні роки контроль з боку вищих партійних структур
і особливо органів ДПУ–НКВС був посиленим.
Після згортання НЕПу і переходу в 1929 р. до
політики примусової форсованої колективізації почалося
економічне знищення заможного прошарку селянства,
падіння продуктивних сил сільського господарства.
Це позначилося на соціально–економічних процесах
німецького села, в яких питома вага заможних
господарств була досить високою. Німці–колоністи
неохоче вступали в колгоспи і тому тиск на німецьких
селян значно посилився [5, арк. 97].
У червні 1931 р. партійні структури КП(б)
У вирішили розглянути питання «Про стан та
роботу Пулинської райпарторганізації». Після цього
було прийнято резолюцію, в якій зазначалося: «У
Пулинському німецькому районі мали місце окремі
прояви правоопортуністичної практики, недостатній
натиск на куркуля, наявність в деяких колгоспах та
окремих ланках радянського, кооперативного апарату
куркульських елементів, слабка робота з біднотою»
[6, арк. 9–11].
Районній парторганізації запропонували мобілізувати
всі сили для наступу проти куркуля, викриття його
«контрреволюційної роботи». Слід відмітити, що ще
раніше, а саме 2 лютого 1930 р. з’явився наказ ОДПУ
за №44121, який вимагав провести операцію з ліквідації
контрреволюційного куркульського підпілля, діючих
контрреволюційних і повстанських організацій, а також
найбільш злісних одноосібників, які не бажали вступати
в колгоспи. Цей наказ в першу чергу відчули на собі
німці, які проживали в прикордонній смузі. Їх виселяли,
чіпляючи на них різні ярлики, такі як «політично–
шкідливий і соціально–небезпечний елемент, активний
агітатор проти радянської влади і її заходів, який
підлягає виселенню за межі прикордонної смуги на
Північ» [7, арк. 22]. Конкретні дані про виселенню
німців представлені в таблиці 1 [7, арк. 1]. (авт. табл.
О. Суліменко, Є. Тіміряєв, 2015).
7 лютого 1930 р. вийшов оперативний наказ ОДПУ
за №42167, в якому зазначалося, що із районів суцільної
колективізації, (які колективізовані на 50% і вище)
повинні бути виселені за межі України у Східний край
родини найбільш заможних куркулів. В цьому наказі
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Таблиця 1
Виселення німців–колоністів за межі прикордонної
смуги в березні 1930 р.
Волинським окружним відділом ДПУ УСРР
Кількість

Назва району
Родини

Члени сімей

Володарський

19

46

Мархлевський

3

4

Н о в о г р а д –
Волинський

7

10

Пулинський

32

84

Радомишльський

4

5

Троянівський

3

5

Черняхівський

5

14

Ярунський

6

12

Всього

79

215

Коростенським окружним відділом ДПУ
Базарський

2

2

Баранівський

12

23

Городницький

2

23

Ємільчинський

11

15

Олевський
Всього

11
27

74

зазначалося що арешти слід проводити в районах суцільної
колективізації, але й в національних [8, арк. 2, 3]. Після
видання цього наказу розпочався процес переселення
німців з Пулинського району до східних регіонів СРСР
(Сибір, Казахстан), а також в східні райони республіки
(Харківська, Ворошиловградська області).
Трагічним для німців Житомирщини, як і для
всього народу України, стали 1932–1933 рр. У першій
половині 1932 р. в області, як і в інших регіонах
республіки, розпочався голод. Німецьке населення
в переважній більшості проживало в селах, а тому
постраждало від голоду не менш, ніж українці. Німці
жили краще українців, але голод «пройшовся» і по їхніх
колоніях, траплялися і випадки канібалізму. Такий стан
викликав занепокоєння в країнах Європи та зокрема
в Німеччині. Поступово почала надходити допомога
голодуючим. Сталінським урядом було прийняте
рішення перешкодити будь–якій допомозі голодуючим
з боку міжнародної громадськості. Було заборонено
й саме слово «голод». Громадяни Німеччини збирали
кошти, створювали товариства та комітети по наданню
допомоги голодуючим. Цю допомогу фіксували органи
ДПУ і це привело до трагічних наслідків для німців.
Партійний, радянський апарат на місцях змушував
німців відмовлятися від «гітлерівської допомоги».
Органи ДПУ арештовували організаторів цієї допомоги,
насамперед пасторів, сектантських проповідників
тощо. Зокрема на Житомирщині були піддані репресіям
пастори: Уллє Г. І., Вурч Р. Ф., Шмідт Р. В. та ін.;
кістери – Бух О. Г., Веденшталь Е. Ф., Вент Ю. Я. та
ін.; проповідники баптистів – Міллер Г. І., Кляйн І. І.,
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Мантлер А. П., Модерау Н. К.; проповідник адвентистів
Кайзер Ф. Й. та ін. [4, р. 122–125].
На початку 30–х років ДПУ почало фабрикувати
різноманітні справи про так звані, контрреволюційні
повстанські, «фашистські організації». Однією з перших
групових справ, сфабрикованих Житомирським міським
відділом ДПУ була «Німецька контрреволюційна
повстанська організація», яка діяла на території
Яруньського, Ємільчинського і Новоград–Волинського
районів, «викрита» в 1932 р. Формула звинувачення
полягала в тому, що організація ставила перед собою мету
«збройне повстання проти радянської влади» і проводила
роботу по створенню еміграційно–повстанських
настроїв серед німецько–польського населення Волині;
організації економічного і політичного шпигунства на
користь Німеччини і Польщі; здійснення опору і диверсій
по відношенню до всіх заходів, які здійснює радянська
влада, а також шкідництво в сільському господарстві.
Причина виникнення організації, на думку
співробітників Житомирського міського відділу
ДПУ, була викликана колективізацією і ліквідацією
куркульства. В ході цих заходів ворожі радянській
владі елементи об’єдналися для збройної боротьби. На
думку співробітників ДПУ, ця організація існувала з
1931 року й мала 23 відділки: по Ярунському району –
13; по Ємільчинському – 3; по Новоград–Волинському
– 7. Склад так званої німецької контрреволюційної
організації за національним складом був таким: німці –
27 чол.; українців – 2; поляки – 2; росіяни – 2. Всього
в ході «оперативно–розшукової роботи» в кінці 1932 р.
було виявлено 80 членів цієї «організації», з них 33
чоловіки заарештовано. На основі постанови судової
Колегії ДПУ УРСР від 30 квітня 1933 р. були засуджені
до ВМП (розстріл) – 2 чол.; на 10 років концтаборів –
7 чол.; на 5 років концтаборів – 3 чол.; на Північний край
на 3 роки виселено – 14 чол. [9].
На початку 30–х рр. керівників ЦК КП(б)У все
більше турбував прикордонний Пулинський район
тодішньої Київської області, де проживало 30 тис.
німців і на думку партійного керівництва там активно
діяли «фашистські елементи». За рішенням ЦК КП(б)
У від 3 квітня 1934 р. була створена спеціальна комісія
ЦК для обстеження Пулинського району. Комісія
проаналізувала становище, яке склалося в колгоспах
німецького району і прийшла до висновку, що причина
всіх проблем є в «куркульській засміченості колгоспів».
Цілий ряд секретарів сільрад «колишні куркулі, кістери,
петлюрівці». В 1934 р. на засіданні секретаріату ЦК КП(б)
У була прийнята постанова «Про Пулинський район». У
ній відмічалося, що районна парторганізація байдуже
поставилася до засміченості колгоспів «куркульським
елементом», не розгорнула партійно–масової роботи
та організаційно–господарського зміцнення колгоспів.
Це створило можливості для антирадянської роботи в
районі «куркульсько–фашистських» агентів [10, арк.
115]. Побоюючись подальших репресій, голоду німці
Пулинського району у більшості випадків втікали до
південних областей України, а то й за межі республіки.
З 1 серпня 1933 р. по 15 березня 1934 р. у Пулинському
районі було добровільно покинуто 826 господарств, із
них – 537 одноосібних і 289 колективних. Це становило
14% від загальної кількості господарств району
[11, арк. 57].
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3 квітня 1934 р. на засіданні політбюро ЦК КП(б)
У було розглянуто питання про німців–колоністів на
Волині. У спеціальному повідомленні ДПУ України
«Про масові виїзди на південь німців–колоністів з
Волині» зазначалося, що в останній час серед німців–
колоністів тут спостерігається потяг до переселення в
південні області України. При цьому вказувалося, що
«внаслідок поширення провокаційних чуток частина
німців–колоністів разом із сім’ями виїжджає на станцію
Житомир» [11, арк. 50–51]. У зв’язку з цим органи ДПУ
вживали репресивних заходів по виявленню ініціаторів
масових виїздів німців.
Впродовж 1934 р. тиск на німців–колоністів дедалі
посилюється, їх звинувачують у шпигунсько–диверсійній
роботі, називають фашистами. Партійно–державний
апарат постійно непокоїв прикордонний Пулинський
район, 20 жовтня 1934 р. С. В. Косіор зробив запит до
Москви на дозвіл на виселення з прикордонних районів
«злісного куркульського елемента» разом із сім’ями. За
погодження Л. Кагановича політбюро ЦК КП(б)У 20
грудня 1934 р. прийняло постанову «Про переселення
з прикордонних районів». Згідно з цим документом
виселенню підлягали практично всі німці, оскільки вони
офіційною владою кваліфікувалися як вороги народу.
Щоб зміцнити прикордонну смугу «благодійними
елементами», рекомендувалося провести вербування
населення з Київської та Чернігівської областей. Так,
фактично, розпочалася депортація німців до Карелії,
Сибіру, Казахстану, Північного краю та інших територій
СРСР. Частину німців передбачалося переселити до
східних регіонів України, зокрема до Харківської і
Донецької областей.
Згідно з постановою Президії ЦВК УСРР від 3 жовтня
1935 р. Пулинський (німецький) національний район
було ліквідовано і утворено Червоноармійський район
Київської області. В цьому ж році з розформованого
Пулинського району розпочалося переселення німців,
а в 1936 р. з інформації секретаря червоноармійського
райпарткому Я. Г. Пуппе секретареві Новоград–
Волинського окружного комітету КП(б)У О. Г. Абашу
дізнаємося про підсумки переселення німців восени
1936 р. з 14 сіл цього району до Карагандинської області
Казахстану. Конкретні дані подані в таблиці 2 [12, арк.
8–14]. (авт. табл. О. Суліменко, Є. Тіміряєв, 2015).
Якщо проаналізувати наведені вище дані, то,
наприклад, з порівняно невеликої колонії Цвітянка було
переселено 66 родин німців, а це 287 душ, тобто більша
частина колоністів виїхало, і село практично занепало.
Такі приклади можна подавати й по деяких інших
селах.
Слід зазначити, що в період 1935–1936 рр. німців з
Житомирщини висилали також на Бєломорбалтійський
комбінат (ББК) до Карело–Фінської республіки. В
органах ДПУ передбачалося створення оперативно–
слідчих груп, які розглядали матеріали про виселення
соціально–неблагонадійних елементів до Карелії. Доля
цих людей складалася в основному трагічно, оскільки
багато з них гинули від хвороб та важкого клімату,
а пізніше ці переселенці загинули під час «великого
терору». За неповними даними, з Житомирщини
протягом 1935–1936 рр. до різних регіонів СРСР було
вислано 1236 чол., в т.ч. 376 дітей. Найбільш німців
було вислано з Новоград–Волинського – 237 чол. в т.ч.
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Таблиця 2

Німці, які підлягають переселенню
з Червоноармійського району в 1936 році
Назва села

Кількість родин

с. Шеремети

12

с. Кургани

41

кол. Грузливець

1

кол. Фрайнвальд

44

кол. Березова Гать

64

с. Олізарівка

11

кол. В’язовець

50

кол. Цвітянка

66

смт. Червоноармійськ

40

кол. Рудокопи

83

с. Кароліно–Дермань

58

кол. Кошелівка

2

кол. Пулино–Гута

104

с. Соколов

12

Разом

588

87 дітей; Червоноармійського – 159 чол. в т.ч. 67дітей;
Ємільчинського – 102 чол. в т.ч. 41 дитина [13].
Таким чином, можна зробити впевнений висновок
про цілеспрямовану і агресивну репресивну кампанію,
розгорнуту керівними органами СРСР щодо етнічної
німецької меншини України.
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The tragic fate of the Germans of Zhytomyr region
in the 20’s – mid–30’s of the twentieth century
One of the tragic periods in the life of the Germans of Zhytomyr region was
investigated. They covered their situation in the early 1920s, when they suffered the
first harassment by the Soviet authorities – the famine of 1921–23. Of the policy
of continuous collectivization, and in the 1930s and 1930s mass deportations and
unfounded allegations and arrests. On the basis of archival studies published
statistical data of the resettled Germans from Zhytomyr region.
Keywords: Zhytomyr region, ethnic Germans, resettlement, deportation,
arrests.
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Військова еліта Західноукраїнської Народної
республіки (ЗУНР) у 1918–1920 рр. персоналії
Розглянуто діяльність та окремі персоналії української військової еліти в
революційно–визвольній боротьбі за українську державність в період правління
Західноукраїнської Народної республіки (1918–1920 рр.). Аналіз діяльності
мілітарної вітчизняної еліти здійснено за допомогою історико–порівняльного
та комплексного методів. Доведено, що вищі офіцерські чини України, діючи
в складних міжнародних та внутрішньо–політичних умовах, докладали
максимум зусиль, навіть ціною власного життя, для оборони незалежності
новоствореної республіки. Проте зовнішньо–політичні фактори: прагнення
держав Антанти створити буферну Польську державу між Європою та
Більшовицькою Росією; а також внутрішні складнощі періоду розбудови:
мала консолідація українського суспільства, ідеолого–політичні суперечності
політичної верхівки, повільні темпи створення регулярної армії та нестача
фінансового забезпечення, – все це стало важкими перепонами у діяльності
військової еліти. Незважаючи на це, командуючи УГА та окремих військових
загонів відіграли історично–визначальну роль у боротьбі за незалежність
українського народу.
Ключові слова: військова еліта, визвольна боротьба, збройні сили, армія,
офіцерський склад, Д. Вітовський, М. Омелянович–Павленко, В. Курманович,
А. Греков, Г. Коссак, Г. Стефанів.

Сучасний
світ
характеризується
глибокими
якісними змінами та трансформаціями. Це повною
мірою стосується й України. В нашій державі, в
умовах серйозних політичних і соціально–економічних
потрясінь, складно й суперечливо складалися ринкові
відносини й нові соціальні шари. Разом з тим,
переборені негативні наслідки тоталітарного минулого,
сформувалися демократично орієнтовані державовладні
та управлінські структури. На фоні подій революції
Гідності, російської агресії, анексії Криму та війни на
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Донбасі, по–новому, постають питання про владу та її
носіїв, авторитет і здатність вищих державних інстанцій
та військових керівників.
У цьому зв’язку цілком закономірний і природний
інтерес сучасного суспільства до проблеми військового
лідерства, особистостей військових керівників, їх ролі
в соціальному та історичному процесі. Причому цей
інтерес не тільки не знижується, а скоріше, навпаки,
згодом посилюється. Адже мова йде про тих людей, які за
всіх часів перебували й перебувають у фокусі суспільної
уваги й на авансцені соціально–політичної історії.
Особливо цікавим є період відновлення української
державності після першої світової війни.
Революція в Австро–Угорщині в жовтні 1918 р.
призвела до розпаду імперії. Виникли нові держави:
Чехословаччина, Угорщина, Австрія, Югославія та
Західноукраїнська Народна республіка в Східній
Галичині. Були утворені великі українські осередки й в
Західній Галичині, які проголосили свою незалежність.
18 жовтня 1918 р. на з’їзді представників західноукраїнських політпартій та церковних ієрархів (Львів),
було створено Українську Національну Раду, очолив
яку відомий патріот та громадсько–політичний діяч
– Є. Петрушевич. Першим кроком нової влади стало
видання маніфесту, в якому було проголошено створення
Української держави на українських етнічних землях
колишньої Австро–Угорщини. Бажання всіх українців
відстоювати власну незалежність було вороже сприйняте
іншими країнами (Польща, Румунія, Угорщина), які
прагнули за будь–яку ціну експропріювати ці території
на свою користь.
13 листопада 1918 р. було проголошено створення
Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) та
обрано її президента – Є. Петрушевича. Нова республіка
займала територію близько 70 тис. кв. км., 71% її
населення складали українці, 14% – поляки, 13% – євреї
[5]. Новостворений український уряд відразу ж розпочав
формування регулярної армії та військового апарату
управління, оскільки в складних міжнародних умовах
незалежність Республіки, оточеної ворожими військами
поляків та більшовиків, була під загрозою. Творення
історії ЗУНР відбувалось кооперованими зусиллями
українських політиків та військових, останні принесли
найбільші жертви задля свободи власного народу.
Військова еліта завжди займала особливе місце
в структурі та ієрархії українського суспільства. Її
специфіка визначається тією соціальною базою, з якої
вона сформувалась та родом занять. Основу цієї бази
завжди становив офіцерський корпус. І якщо у світовій
політологічній та соціологічній літературі військова еліта
розглядається лише як носій неабияких полководницьких
якостей, виявлених у бойових боях і походах, а також
при керівництві й керуванні великими військовими
формуваннями. То у вітчизняній історії військова еліта
обов’язково була й значною політичною силою.
Проте, якщо історія політичної еліти України вивчена
докладно, то військові персоналії історіографія зачіпає
не так глибоко, в більшості випадків це розрізнені
спогади та мемуари (М. Омелянович–Павленко [14],
О. Сєцінський [15] та ін.) чи роботи із опису загальних
бойових операцій та загонів (І. Крип’якевич [8],
В. Голубко [6], О. Думін [7], М. Лазарович [9], М. Литвин
[10; 11], Н. Вовк [3]).
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Мета статті – виявлення історичної ролі представників вітчизняної військової еліти у революційних
подіях 1918–1920 рр. та створенні незалежної Західноукраїнської Народної Республіки.
Досягнення
зазначеної
дослідницької
мети
передбачає реалізацію низки пошуково–аналітичних
завдань, а саме:
– окреслити особливості революційно–визвольних
змагань на території Західної України в 1918–1920 рр.
– розглянути окремі персоналії військової еліти та її
роль у бойових революційних подіях;
– окреслити специфіку впливу військовиків на
політичні процеси державотворення в Західній Україні.
Тема військової еліти періоду правління Західноукраїнської Народної Республіки досить масштабна і,
звичайно, не може обмежуватись рамками цієї статті,
проте це перший крок до вивчення ролі українського
офіцерства у творенні власної історії. Наукова новизна
дослідження полягає у спробі розглянути формування
української державності 1918–1920 рр. через призму
особистісного фактору вітчизняної військової еліти.
В першу чергу звернемо увагу на особистість
Д. Д. Вітовського (1887–1919 рр.), який вважається
одним із кращих представників військової еліти
Західноукраїнської народної республіки. Історичну
славу патріот здобув завдяки славетній Львівській
перемозі в 1918 р.
Цей рік став переломним для всіх українців, колись
велична Австро–Угорська імперія наближалась до
розпаду, на її теренах повставали молоді держави:
Польща, Венгрія, Чехословаччина, Югославія. Політичне життя світової арени було сповнене активних
національних рухів, серед яких опинились й українці,
що також прагнули до відродження власної держави.
На жовтень 1918 р. Д. Д. Вітовський (Львів) вже
отримав звання сотника легіону Українських січових
стрільців та був зайнятий організацією збройного
повстання на Західній Україні. Відправною точкою
якого стала офіційна відмова австрійської адміністрації
(31 жовтня 1918 р.) передати владу українцям у Львові.
На терміновому скликанні Центрального військового
комітету Д. Д. Вітовський закликав: «Якщо ми не візьмемо
Львів у цю ніч, то завтра його займуть поляки!» [2].
1 листопада 1918 р. розпочалась Галицька революція. У Львові події розвивались з надзвичайною
швидкістю, за одну ніч місто перейшло під контроль
українських сил. Такий сценарій став можливий завдяки
особистим військовим талантам Д. Д. Вітовського,
рішучі дії були направлені відразу в кількох напрямках:
погоджено нейтралітет із австро–угорським гарнізоном
Львова; самостійне захоплення влади губернськими
та повітовими комісарами; поповнення львівського
гарнізону (1400 стрільців і 60 старшин) військовими
силами командира УСС О. Букшанова; знищення мосту
через р. Сян (що мало стати перешкодою на шляху
польського війська).
Польский удар у відповідь не змусив чекати, маючи
велику чисельну перевагу полякам вдалось захопити
північну частину Львову і далі успішно просуватись
по місту. 5 листопаду Д. Д. Вітовський був терміново
відізваний (на посту його замінив полковник Г. Коссак)
зі Львову Українською народною радою та призначений
на посаду державного секретаря військових справ ЗУНР.
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Його головним завданням стало створення професійної
боєздатної Української Галицької Армії.
Д. Вітовський ретельно підійшов до відбору вищого
особистого складу, запрошуючи в УГА обдарованих
генералів як російської, так й австро–угорської армії
(А. Кравс, М. Омельянович–Павленко, К. Гофман та
ін.) [2]. Саме його зусиллями на 1919 р. Галицька армія
нараховувала близько 100 тисяч військових та 1400
старшин [1].
Ще одним важливим організаційним нововведення
стало створення Державного військового секретаріату
ЗУНР, який повинен був організовувати регулярну армію,
її запілля, військову адміністрацію, мобілізацію і вишкіл
поповнення, озброєння, забезпечення всім необхідним
для ведення сучасної війни. Наступними рішеннями
Д. Вітовський розпочинає організацію дванадцяти
військових округів в Східній Галичина та Буковині,
задля чого оголошує часткову військову мобілізацію,
демобілізацію австро–угорських військових частин на
території Західноукраїнської Народної Республіки та
затверджує військову присягу.
Адміністрація ЗУНР високо цінила також й політичні
здібності державного секретаря, саме тому навесні
1919 р. полковника було запрошено до дипломатичної
місії в Париж, де мали бути пройти важливі переговори
з галицької лінії розподілу. Проте представники світових
держав (В. Вильсон, Ж. Клемансо, Д. Ллойд–Джордж)
не підтримали українське бачення, віддавши перевагу
польським зазіханням на ці земля, намагаючись створити
санітарний кордон у вигляді незалежної Польської
держави між Європою та більшовицькою Росією.
Подорож з переговорів додому стала трагічним
кінцем для Д. Д. Вітовського: літак, на якому перебував
секретар вибухнув у повітрі (4 серпня 1919 р.). В
українській історії Дмитро Вітовський залишив
короткий, але надзвичайно яскравий слід: патріот,
рішучий військовий, перший головнокомандувач
Української Галицької армії, далекоглядний політик,
він став яскравим прикладом звитяжної боротьби за
незалежність українського народу.
Окремої уваги заслуговує Михайло Омелянович–
Павленко (1878–1952) – головнокомандувач Галицької
армії, активний прихильник українського революційного
руху, один із фундаторів Одеської військової громади та
завзятий співучасник військової українізації.
Таку почесну посаду як головнокомандувач УГА,
М. Омелянович–Павленко отримав завдяки вагомому
послужному списку, зокрема вже в травні 1917 р. він
очолює українську військову маніфестацію, а восени
того ж року отримує посаду начальника військової
залоги Катеринославу. Глибоко усвідомлюючи корінні
трансформації в суспільстві Михайло Омелянович–
Павленко підтримує та розвиває ідею створення
патріотичної національної мілітарної організації – «Вільне
козацтво», а також так званого «Катеринославського
гайдамацького куреню» – підрозділу, в якому служили
в основному військовослужбовці–українці російської
армії.
Зауважимо, що ще під час правління гетьмана
П. Скоропадського військові здібності М. Омелянович–
Павленка були високо оцінені, саме тому він здобув
звання «генерал–хорунжого» і отримав посаду
начальника Полтавської одинадцятої пішої дивізії (хоча
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не підтримував політику гетьманату). Незважаючи на
те, що катастрофічно не вистачало особового складу
(близько двохсот старшин та підстаршин), генералу
вдалось сформувати військове ядро, що мало стати в
майбутньому основою дивізії.
Під час правління Центральної Ради, М. Омелянович–Павленко знаходився в центрі політичних подій
– Києві, де одержав від Військового міністерства
призначення на посаду «військового радника» в
Одеський військовий округ.
10 грудня 1918 р. М. Омелянович–Павленко стає
головнокомандуючим Українською галицькою армією.
Основною його заслугою була ретельна внутрішня
військова політика, націлена на інноваційні трансформації,
покликані підняти боєздатність українського війська.
Унікальний професіонал, М. Омелянович–Павленко,
отримавши під керівництво різношерстий особовий
склад із українців австро–угорської армії та офіцерів–
австрійців прийняв єдине можливе рішення –
переорганізувати УГА за англійським зразком. Виявивши
тактичну далекоглядність М. Омелянович–Павленко
також виявив повагу до галицьких самобутніх традицій,
що було високо оцінено вояками УГА. Товариші по
службі відзначали також виховану тактовність та
скромність нового головнокомандувача, та й він сам
писав в своїх мемуарах: «Під час моєї дальшої служби
я ніколи не зловживав титулом начального вождя. Я
завжди підписувався, як командуючий Армією, тобто
клав вагу на технічне керування військовим ділом, бо
вважав, що в тих умовах духовий провід має належати
більше Військовому Секретареві, як синові своєї землі»
[14, с. 22].
В червні 1919 р. Михайло Омелянович–Павленко
стає військовим радником президента та уповноваженого
диктатора ЗУНР Є. Петрушевича та продовжує плідну
роботу по реорганізації війська, а також комунікацій
в тилу. Після того генерал продовжив боротьбу за
українську незалежність вже в армії УНР. Вся військова
служба М. Омеляновича–Павленко стала яскравим
прикладом пошуку справедливості та свободи для
українського народу.
В грудні 1918 р. в Тернопіль приїжджає полковник
В. Курманович (1876–1945), професійний військовий,
обдарований політик, справжній патріот, він відразу
опиняється у вирі революційних подій. Державний
секретар військових справ полковник Д. Вітовський і
командувач Галицької армії генерал М. Омелянович–
Павленко відразу високо оцінили послужний список
В. Курмановича та призначили його в Жовкву із
терміновим завданням – об’єднати українські військові
загони в єдину бойову групу «Північ», передбачалося що
вона стане підкріпленням північного крила українсько–
польського фронту [12].
Розпочавши роботу В. Курманович оголосив
мобілізацію та консолідував і підпорядкував п’ять
стрілецьких сотень (на основі військових груп І. Жлея,
О. Перфецького, Ю. Головінського, Б. Шашкевича,
М. Шлемкевича, В. Стафіняка, О. Демчука та ін.),
організував штаб групи «Північ» з центром в Сокалі.
У січні 1919 р. В. Курманович приступив до
реорганізації Галицької армії, ядром якої стала саме
«Північ», далі – перший галицький корпус, що складався
з: 5–тої Сокальської стрілецької бригади (очолив
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О. Демчук), 6–тої Равської стрілецької бригади (очолив
Ю. Головінський), 9–тої Белзької стрілецької бригади
(на чолі – В. Стафіняк) та 10–тої Янівської стрілецької
бригади (очолив М. Клемкевич) [10, с. 131]. В
подальшому ці бригади брали участь в численних битвах
українсько–польської війни, на теренах Наддніпрянської
України, мужньо відстоюючи незалежність власного
народу проти більшовиків та «білого» руху.
В лютому 1919 р. у Львові (а потім вони продовжились
й у Ходорові) відбулись переговори із представниками
Антанти з приводу територіального розподілу, в яких
прийняв участь й В. Курманович в якості військового
радника.
12 лютого 1919 p. полковник отримує нове призначення від Державного секретаріату військових справ
– начальник штабу Галицької армії, також на нього
тимчасово покладаються обов’язки держсекретаря
військових
справ
Західноукраїнської
народної
республіки.
Відзначимо, всі колеги В. Курмановича у своїх
спогадах відмічають його надзвичайну працьовитість,
здатність працювати по двадцять годин на добу. Саме ця
його риса дозволила провести кардинальні нововведення
в армії: кількість військовиків була доведена до
п’ятдесяти тисяч, створені три корпуси, дванадцять
військових округів та дванадцять бригад, «гарматні»,
«летунські», інженерні та інші частини.
В той же час В. Курманович приймав активну участь
у військових операціях, зокрема у Вовчухівській, з
метою звільнення Львову. 17 лютого 1919 р. українські
військові корпуси Г. Коссака та О. Микитки блокували
вихід польським військам на залізничному шляху
Перемишль – Львів. Проте союзницькі сили Антанти
не підтримали визвольного наступу українських загонів
та навіть змусили припинити наступ, з чим вимушено
погодився уряд Західноукраїнської народної республіки.
На початок літа 1919 р. більша частина Української
галицької армії та уряд ЗУНР відійшли на терени
Тернопіля, з військової точки зору ситуація була
критичною. Саме тому в червні представниками
Української
національної
Ради
було
обрано
Є. Петрушевича Уповноваженим диктатором, до якого
переходила вся повнота виконавчої та законодавчої влади
ЗУНР. Сподівання виправдались, новому керівнику
вдалось переломити ситуацію на користь українців та
навіть провести контрнаступ, так звана «Чортківська
офензива» [10, с. 135].
В цих умовах В. Курманович продовжує внутрішню
роботу по впорядкуванню українського війська, загальної
форми, уставу, матеріально–технічного оснащення й ін.
Незважаючи на тимчасові перемоги, перед обличчям
значних сил польської армії (підтриманих країнами
Антанти) та переважаючою кількість більшовицького
війська, Галицька армія об’єднується із силами УНР
та ведуть значні наступальні операції на теренах
Правобережжя. У серпні створюється Штаб Головного
отамана, до якого входять й представники УГА.
В. Курмановича призначено помічником Начальника
штабу М. Юнаківа в новому званні – генерал–хорунжий.
Цей складний період відзначався і перемогами і
поразками українських військ. Билися за кожне місто,
село, залізничний вузол. Відкриття нового Денікінського
фронту ще більше послабили українські позиції,
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змушуючи військове командування розпорошувати й так
не великі сили.
Наприкінці 1919 р. Штаб Головного отамана
припинив своє існування. Важко хворий В. Курманович
від’їхав на лікування до Австрії. Після одужання генерал
переїжджає в табір інтернованих частин Української
Галицької армії (близько п’яти тисяч чоловік) в німецьке
Яблонне (Чехословаччина). Незважаючи на вимушену
еміграцію В. Курманович продовжує плідно працювати
на благо власного народу. В жовтні 1920 р. він отримує
нове призначення від уряду Західноукраїнської Народної
Республіки, що також існує в еміграції. Генералу
доручено сформувати із залишків УГА в Яблонному
військовий загін, проводити набір та навчання військовій
справі добровольців. В. Курмановичем були організовані
(при підтримці чехословацького уряду) та активно
діяли гімназія, культурно–освітні курси, гуртки, навіть
випускався журнал «Український скиталець». Після
ліквідації табору в 1923 p. В. Курманович переїжджає
до Відня, де продовжує приймати активну участь у
громадсько–політичному житті еміграції.
В червні 1919 р. командуючим Української Галицької
армії призначають А. Грекова (1875–959). Талановитий
воєначальник, герой, активний організатор створення
професійної
армії
Західноукраїнської
Народної
Республіки, його заслуги важко переоцінити. Генерал
приступив до своїх обов’язків в дуже важкий для
українців час: складна ситуація на фронті, нестача
офіцерського складу, проблеми з постачанням. Проте
рішучість нового командира проявилась відразу ж,
8 червня він надає наказ звільнити від поляків Чортків,
що й було успішно виконано. Далі йде черга Бучача,
Струсова, Тернопіля, і 24 червня частини УГА підійшли
до Львову. Успіхи української армії підняли патріотизм
місцевих українців, до армії було мобілізовано більше 15
тисяч галичан. І хоча подальші події (описані вище) не
дали розгорнути масштабну революцію, незаперечним
залишається вагомий внесок А. Грековим у відродженні
української державності.
Не можемо оминути увагою й Григорія Коссака
(1882–1939) – одного із засновників Українського
січового стрілецтва та Української Галицької армії.
Одна з славетних сторінок його військового життя
припадає на оборону Львову від польських військ 5 – 11
листопаду 1918 р. Очоливши січових стрільців, разом
із Д. Вітовським та Г. Стефанівим, Г. Коссак захопив
та утримував центр Львову. Проте, незважаючи на
локальні поразки й відносно малу чисельність, польським
військовикам вдавалося зайняти стратегічно сприятливі
позиції. Бої точились по всьому місту, завзяті та криваві.
Українські військові, зокрема, Г. Коссак розуміли
наскільки важливо утримувати Львів до проголошення
незалежної республіки, що й сталося 13 листопада 1918 р.
Всі військові підрозділи, які визнали республіку,
були проголошені частинами нової Української
Галицької Армії. Це дозволило розпочати роботу з
організації боєздатних військових округів та розпочати
мобілізацію в українське військо. Незважаючи на гостру
нестачу військовиків, Г. Коссак категорично заборонив
приймати на службу 13–14–річних хлопців, за спогадами
Л. Шанковського, командир так пояснив своє рішення:
«Це ще діти, які не знають, що у війську воюють, їдять
і сплять згідно наказів керівництва. Хто за ними буде
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носити булки з маслом на фронт і що вони будуть їсти,
коли кухня вчасно не зготує обід? Вони хочуть вдавати
з себе героїв, а потім будуть плакати за мамою. А тепер
хай забираються ці вояки додому, і хай мої очі не бачать
їх» [13].
В кінці 1918 р. Г. Коссака призначають очолити
третій, а потім й п’ятий корпуси Української Галицької
армії (Стрійська військова область). Він отримує
чин полковника та займається навчанням молодого
покоління нових патріотів у Стрійській гімназії. В
1920 р. полковник потрапляє у табір для інтернованих у
Чехословаччині (Ліберці), а згодом емігрував в Австрію,
жив й на Закарпатті. В українській історії Г. Коссак
назавжди залишиться справжнім патріотом, поклавшим
життя задля незалежності власного народу.
Тим же гордим шляхом пройшов й Гнат Стефанів
(1885–1949), активний учасник «Листопадового зриву»
1918 р., сотник, який очолив встановлення української
влади, став організатором та очолив Золочівську округу
ЗУНР. З листопаду по грудень 1918 р. постав на чолі
Начальної Команди Українських Військ у Львові; під
його командуванням українське військо перейшло до
наступу в боях із поляками.
Наше дослідження немає можливості охопити весь
проблематичний спектр історичної ролі військової еліти
у боротьбі за створення української державності. Проте
із викладеного можемо зробити наступні висновки:
– розвалення Австро–Угорської імперії та занепад
російського царизму стимулював на цих теренах
піднесення національно–визвольних рухів, одним з
яких стало прагнення етнічних українців до розбудови
власної незалежної Української Держави;
– політична еліта у ході державотворення зіткнулась
із військовою агресією інших країн (Польща, Румунія,
Більшовицька Росія), що спонукало її до створення
органів військового керування;
– в період з 1918 по 1920 рр. на теренах ЗУНР
активно формується регулярна вітчизняна армія (УГА),
яка веде активні успішні військові операції з оборони та
звільнення етнічних українських земель;
– військова еліта прагнула до досягнення своєї
основної мети, яку можна визначити як збереження й
зміцнення державного устрою, стабілізація сформованих
суспільних відносин, забезпечення стійкого військового,
соціально–політичного, економічного та духовного
розвитку суспільства й припинення руйнівних дій з боку
противників незалежної України.
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Military elite of the western Ukrainian People’s Republic (ZUUR)
in 1918–1920 personnel
The article deals with the activities and individual personalities of the Ukrainian
military elite in the revolutionary liberation struggle for Ukrainian statehood during
the reign of the Western Ukrainian People’s Republic (1918–1920). An analysis
of the activities of the militaristic national elite was carried out using historical,
comparative and complex methods. It is proved that the higher officer ranks of
Ukraine, operating in complicated international and internal political conditions,
made every effort, even at the cost of their own lives, to defend the independence of
the newly formed republic. However, foreign–policy factors: the desire of the Entente
states to create a buffer Polish state between Europe and Bolshevik Russia; as well
as the internal difficulties of the period of development: the small consolidation of
Ukrainian society, the ideological and political contradictions of the political elite,
the slow pace of the creation of a regular army and the lack of financial security – all
this became a serious obstacle in the military elite. Despite this, commanding the
UGA and individual military units played a historically crucial role in the struggle
for the independence of the Ukrainian people.
Keywords: military elite, liberation struggle, armed forces, army, officers,
D. Vitovsky, M. Omeljanovich–Pavlenko, V. Kurmanovich, A. Grekov, G. Kossak,
G. Stefanov.
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Повстанська тактика ОУН(б) у 1942–1943 рр.
Серед низки проблемних питань з історії Другої світової війни
найбільшу зацікавленість науковців викликають ті, що стосуються процесів
формування основоположних принципів націоналістичної ідеології їх реалізації
політичними партіями, перспектив національно–визвольного руху наприкінці
1940–х початку 1950–х рр. Об’єктивна оцінка діяльності ОУН та створених
нею націоналістичних збройних формувань дає змогу припинити суперечки
науковців стосовно характеру, тактики та стратегії боротьби. Зважаючи
на діаметрально протилежне ставлення українців до запропонованої
проблеми породжене відсутністю достовірної інформації, політичними
спекуляціями актуальність теми зумовлена не лише науково–пізнавальними
чинниками, а й практично – політичними.
Ключові слова: Україна, ОУН, Центральний провід, Українська
повстанська армія.

Перехід до збройної боротьби для ОУН(б) був
болісним і довготривалим процесом. Керівництво
бандерівської течії до середини 1942 р. негативно
ставилось до партизанських методів боротьби. Це
зафіксовано в листівці «Боротьба партизанів та наше
ставлення до неї» (червень 1942 р.). В ній сказано: «Ми
ставимося до партизанки вороже і рішуче її поборюємо.
Сталін і Сікорський хотіли вбити одним пострілом двох
зайців: знешкодити німців і з німецькою допомогою
розбити українців. Ми мусимо берегти наші сили… Наш
шлях – це не партизанська війна кількох сотень чи навіть
тисяч, а народна революція мільйонних мас України» [1,
с. 24].
В стратегічний «План боротьби» ОУН(б) за
відродження державного суверенітету було озвучено у
1942 р. Він ґрунтувався на твердому переконанні, що Росія
буде розгромлена в результаті ударів зовнішніх ворогів
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(англо–американців або Японії), а також ослаблена
діями внутрішніх ворогів (йшлося про національні
революції поневолених народів СРСР). Цей час буде
використано для загального повстання, захоплення влади
українськими націоналістами і відродження держави у
вигляді УССД на чолі із вождем нації, тобто головою
проводу ОУН(б). Згідно з цим планом передбачалося,
що Росія буде намагатися окупувати територію
України з метою забезпечити власну продовольчу та
енергетичну базу. За підрахунками розробників плану
їй знадобиться від 2 до 3 місяців щоб зібрати армію і
розпочати масштабну наступальну операцію. За цей час
українські збройні сили повинні були висунутися на
лінію Мозир–Воронеж–Ростов скориставшись лісами і
болотами Полісся Чернігівської і Сумської областей. Для
формування військових частин передбачалася примусова
мобілізація українців віком від 18 до 50 років (в першу
чергу навчених військовій справі та членів організації).
Для різних регіонів ці плани відрізнялися кількісними
показниками. Зокрема, зі східних областей України
мали призвати близько 300 тис. осіб в той час як Волинь
і Галичина мали забезпечити близько 500 тис. Така
невідповідність пояснювалася не готовністю українців зі
сходу виборювати державний суверенітет через низький
рівень патріотизму та лояльність до Росії [2, с. 29].
Існував чіткий план мобілізації населення зі
стислими термінами, які визначалися необхідністю
випередити формування російських частин і зайняти
оборонні позиції на кордоні. Для мобілізації одного села
цей термін складав дві доби, району – сім діб, повіту
– два тижні, округи – один місяць. Війська Галичини
повинні були зібратися біля Тернополя через два місяці,
Волинські – через півтора місяці біля Острога, Поліські
частини через два місяці біля Коростеня, загони з
Холмщини та половина підрозділів Дрогобицької і
Перемишльської областей залишатися на Західному
фронті (для протистояння польським, мадярським і
чеським військам). Таким чином на передислокацію
частин до лінії Південно–Західного фронту мало
залишитися близько місяця з врахуванням пересування
на гужовому транспорті [2, с. 29].
Отже, згідно із цим планом Німеччина не розглядалася
в ролі союзника чи потенційного ворога адже була
приречена на поразку від англо–американського блоку.
Виходячи із такої логіки Центральний провід ОУН(б)
не вважав за необхідне розпочинати збройну боротьбу
проти нацистів тому це стало вимушеним кроком.
До причин які спонукали початок збройного
опору ОУН(б) можна віднести негативне ставлення
німецької
влади
до
відродження
української
державності, масові арешти провідників організації,
початок жорстокої окупаційної політики, поширення
польського націоналістичного підпілля та радянського
партизанського руху.
В квітні 1942 р. на околицях Львова члени ОУН(б)
провели Другу конференцію присвячену аналізу
ситуації та визначенню стратегії організації в нових
умовах. Серед рішень цього зібрання основними
стали: підтвердження законності Акту 30 червня
1941 р., визнання за ОУН(б) монопольного права бути
єдиним політичним центром визвольної боротьби,
та необхідності збройного опору окупаційній владі.
Вкотре було підтверджено, що основним фронтом для
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ОУН(б) залишається «фронт боротьби з московським
імперіалізмом». Тобто, першочерговим стратегічним
завданням стала підготовка до створення власних
збройних сил та боротьба з радянськими партизанами.
Така позиція ОУН(б) визначала майбутню збройну
боротьбу, як двофронтову: проти німецької окупаційної
та радянської влади [3, с. 48–52].
Волинські реалії відрізнялися від галицьких більш
жорстоким окупаційним режимом і стимулювали початок
збройного опору німецькій адміністрації. В 1942 р.
починають формуватися збройні підрозділи ОУН(б),
які були схожі на стихійно створені групи самооборони.
Для надання організованості цьому руху, відповідно до
рішення військової конференції, проведеної на початку
грудня 1942 р. у Львові, крайовому провідникові
Д. Клячківському доручено зайнятися створенням
військових відділів на Волині–Поліссі. Вибір регіону
був не випадковим, адже окрім сприятливих природних
умов населення вже було втягнуто до збройної боротьби
в лавах Поліської січі Т. Бульби–Боровця, підтримувало
ОУН і зазнавало репресій з боку окупаційної влади
(знищено село Кортеліси на Ковельщині, масові розстріли
в Цумані й Клобочині на Луччині та ін.), тероризувалося
польським підпіллям та червоними партизанами. Це був
етап створення самооборонних кущових відділів (СКВ).
Основу цих загонів складали члени ОУН(б) та симпатики
з місцевого населення. Поряд із цим здійснювалися і
мобілізаційні заходи, організовувались старшинські
та під старшинські курси, нагромаджувалась зброя,
закладалися бази продовольства, будувалися бункери та
криївки [4, с. 152].
Окрім названих заходів великого значення надавалось
роботі з підготовки членів ОУН в навчальних командах
української допорогової поліції. Це убезпечувало
членів організації від вивезення на роботу в Німеччину,
давало можливість пройти військовий вишкіл та
отримати зброю. Їх активно використовувала служба
безпеки організації у ролі інформаторів. Масштабно
була поставлена робота серед молоді. Провідники
юнаків та юнок регулярно проводили заняття з історії
України, української літератури, розповсюджували
підпільну літературу серед молоді. Згідно радянського
спецповідомлення від 16.01.1942 р. у Луцьку оунівська
організація відродила молодіжну українську організацію
«Січовий курінь». Її учасники займалися вивченням
програми і присяги ОУН [5, с. 1].
Важливе значення для виховання молоді мало
вивчення «Декалогу», який містив 10 основних заповідей
українського націоналіста, політичних постанов
ОУН(б), організація та проведення національних свят.
Ці заходи сприяли поширенню патріотичних настроїв
та забезпеченню організації новими кадрами здатними
на самопожертву. Пропагандистська діяльність була
налагоджена чи не в кожному населеному пункті Волині.
Вона набирала різних форм: створення лекторських
груп, розповсюдження друкованих матеріалів (журнали
«Ідея і чин», «До зброї», листівок, плакатів). Більшість
цих видань публікувалася в підпільних друкарнях
Рівного та Сарн [6, с. 100]. Відтак чисельність ОУН в
регіоні невпинно зростала, було закладено ідеологічну
основу майбутньої армії.
Восени 1942 р. крайовий провід ПЗУЗ звернувся до
проводу ОУН(б) із пропозицією розширити самооборонні
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кущові відділи до рівня мобільних збройних відділів,
які могли б оперативно переміщуватися в ті райони, де
була потреба. Для налагодження цієї роботи направлено
поручника В. Івахіва («Сонар», «Сом»), що був до цього
часу командиром підпільної підстаршинської школи
в Поморянах. Восени 1942 р. з найкраще вишколених
вояків самооборонних відділів Сарненщини було
створено перший військовий підрозділ ОУН(б) [7, с.
509]. Дискусійним питанням залишається дата створення
загону. На думку М. Лебідя – це грудень 1942 р.
Л. Шанковський вважає, що це осінь 1942 р. Волинський
дослідник В. Дмитрук зазначає, що перший відділ
було сформовано 14 жовтня 1942 р. на чолі з Сергієм
Качинським («Остапом»), а наступний через кілька днів
під командуванням Івана Перегійняка («Довбешки»,
«Коробки»), згодом в районі Колок–Степань (командир
«Ярема»), в Пустомитівських лісах («Дорош») і на
Кременеччині (командир «Крук»). Автор схиляється до
останньої версії оскільки вона частково підтверджується
німецькими документами в яких зазначено, що вже 16
жовтня 1942 р. українські націоналісти зібрали велике
збройне формування в районі Сарн та наказом генерала
Т. Чупринки від 14 жовтня 1947 р. в якому говорилося:
«Минає п’ять років з того часу, як член ОУН Остап почав
на Поліссі організовувати збройні групи для боротьби
з окупантами України. Маленькі ці групки, борючись
рівночасно з німцями й більшовицькими партизанами,
дали початок новим формам революційно–визвольного
руху – Українській Повстанській Армії» [8, с. 87].
Перемога радянських військ під Сталінградом, а
відтак активізація партизанських загонів, які прибули
з Білорусії і намагалися взяти під свій контроль
територію Волині, діяльність польських формувань АК,
загострення стосунків між польськими колоністами
і українцями стали тими суспільно–політичними
і військовими факторами зими 1942–1943 рр., які
пришвидшили рішення проводу ОУН(б) перейти до
підготовки збройного виступу. Ініціатива крайового
проводу ПЗУЗ була підтримана тодішнім «урядуючим»
провідником ОУН(б) М. Лебедем («Максим Рубан»)
і оприлюднена в спеціальному зверненні. Гостро
постало питання про необхідність об’єднання
націоналістичних сил в умовах двофронтової боротьби.
Серед потенційних союзників були загони Т. Бульби–
Боровця, підрозділи ОУН(м), сформовані на південній
Кременеччині під керівництвом поручника Блакитного,
Володимирщині під командуванням поручника Білого
на Рівненщині під командуванням поручника Волинця
та загони під проводом Т. Басюка який діяв на південній
Кременеччині, головним чином у Лановецькому
районі [9, с. 42–50]. Щодо останнього, то за своїми
політичними переконаннями Т. Басюк належав радше
до демократичного табору, оскільки був прихильником
відродження УНР. Саме тому його загін певний час діяв,
як самостійна бойова одиниця.
Таким чином, саме події, які відбувалися на Волині та
Поліссі, стимулювали керівництво організації остаточно
визначитись у питанні збройного опору окупаційній
владі. Переломним моментом стала III конференція
ОУН(б), яка проходила 17–21 лютого 1943 р. поблизу
Олеська. Основним рішенням стало визнання
необхідності активних дій, хоча тактичні аспекти
викликали бурхливу дискусію. Крайовий провідник ОУН
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на Західноукраїнських землях М. Степаняк («Дмитро
Дмитрів», «Сергій») пропонував об’єднати зусилля
з іншими націоналістичними силами і організувати
антинімецьке повстання створивши коаліційний уряд.
Однак перемогла позиція крайового провідника ПЗУЗ
Д. Клячківського і військового референта проводу
Р. Шухевича про необхідність спрямувати основні зусилля
на боротьбу проти червоних партизанів та поляків, а по
відношенню до німців зайняти позицію самооборони. В
будь–якому випадку діяльність бандерівської організації
значно активізувалась [10, с. 1–6].
Підготовлена
заздалегідь
матеріальна
база,
нагромаджені запаси зброї робили можливим початок
формування повстанської армії. Згідно німецьких
джерел у березні 1943 р. в розпорядженні бандерівської
організації було близько 15 тис. гвинтівок, 1550
пістолетів, 45 тис. гранат [11, с. 20–38]. Особовий
склад вже існуючих на Волині підрозділів планувалося
поповнити в першу чергу за рахунок активних членів
ОУН(б) які служили в лавах української поліції та
шляхом проведення мобілізації місцевого українського
населення. Поштовхом до активних дій став таємний
наказ Центрального проводу ОУН(б) від 20 березня
1943 р. про негайний перехід у лісові масиви та
приєднання до повстанських загонів поліційних
підрозділів дислокованих на Волині і Поліссі. Вже
наступного тижня Луцьк залишила районна та частина
обласної поліції – всього 182 особи зі зброєю під
командуванням «Рубашенка» (С. Коваль). Із м. Матієва
комендант поліції «Лисий» (І. Климчак) вивів близько
200 озброєних людей. Аналогічна картина спостерігалася
в інших районах Волині, а також в окремих місцевостях
Галичини. Спроби запобігти таким діям призвели до
збройних сутичок з німцями, але зупинити процес
формування підрозділів УПА їм не вдалось. Загальна
чисельність повстанських частин поповнилась 4–5 тис.
добре озброєних та вишколених вояків [13, с. 165].
Процес формування збройних відділів ОУН в
перші місяці відбувався швидко і масово. Підрозділи
об’єднувалися в сотні, загони, групи. Наприкінці весни
1943 р. вже існували відносно великі повстанські
формування чисельністю 500–800 вояків. Їхня структура
і командний склад виглядали наступним чином: 1–ша
група УПА (охоплювала Сарненщину) – командир
«Дубовий» (І. Литвинчук). Діяла у складі сотень –
«Яреми» (Н. Семенюк), «Пугача», «Ворона», «Шаули»
(А. Рудика) та підстаршинської школи «Вовки»; 2–га
група – «Енея» (охоплювала південну Рівненщину та
Кременеччину) – командир «Еней» (П. Олійник). Діяла
в складі загонів – «Черника» (Д. Казван) на Дубенщині,
«Крука» (І. Климишин) на Кременеччині, «Чорноморця»
(Є. Барсюк) в Острожчині; 3–я група – українська
повстанча група «Озеро» (охоплювала Ковельщину)
– командир «Рудий» (Ю. Стельмащук). Діяла в
складі загонів – «Вовчака» (О. Шум) біля м. Ковеля,
«Лисого» (І. Климчака) на Любомльщині, «Бистрого» в
Голобщині. Серед менших формувань відомі підрозділи:
«Рубашенка» (С. Коваль) на Колківщині, «Славка»
(М. Горобець) на Горохівщині, «Сосненка» (П. Антонюк)
на Володимир–Волинщині, «Пташки» (С. Затовканюк)
на Луччині [14, с. 220].
Ставши на шлях творення власної повстанської
армії, бандерівське керівництво мусило визначити своє
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ставлення до загонів УПА – Поліська січ Т. Бульби–
Боровця адже вони намагалися опанувати територію
Волині. Результатом зустрічей стали домовленості
про можливість об’єднання та спільну назву збройних
підрозділів – УПА. Однак, небажання визнати ОУН–б
єдиним проводом українського народу призвело до
протистояння і намагань з боку бандерівської організації
силою приєднати бульбівські та мельниківські загони.
Впродовж березня–квітня 1943 р. відбулося
об’єднання збройних відділів ОУН(б) і колишніх
поліцейських підрозділів в єдину військову структуру
– УПА під керівництвом Головної команди (ГК УПА).
В травні 1943 р. її очолив військовий референт проводу
ОУН–б на ПЗУЗ В. Івахів («Сом», «Сонар»), а після його
загибелі (13 травня 1943 р. біля с. Деражне на Рівненщині)
– крайовий провідник Д. Клячківський («Охрім», «Клим
Савур»). Військовим штабом, впродовж весни–зими
1943 р., керував В. Сидор, а потім – Л. Ступницький
(«Гончаренко») [13, с. 168].
Збільшення чисельності бандерівських загонів на
території Волинської і Ровенської областей до 20 тис.
та оперативна необхідність вимагали вдосконалення
управління підрозділами УПА, забезпечення їх
взаємодії, підвищення боєздатності [6, с. 30]. З цією
метою у середині серпня 1943 р. діючі територіальні
військові групи були реорганізовані у нові військово–
територіальні
одиниці.
Північно–західна
група,
або військова округа «Турів» (командири Олег і
Ю. Стельмащук), дислокувалася в районах Луцьк,
Горохів, Володимир–Волинський, Камінь–Каширський,
Ковель, Брест.
Північна група, або військова округа «Заграва», на
чолі з «Дубовим» діяла в районах міст Сарни, Костопіль,
Пінськ. У південній частині Рівненщини та на півночі
Тернопільської області в Кременецьких лісах оперували
формування Південної групи, або військової округи
«Еней» (потім «Богун»). Якою керував П. Олійник
(«Еней», «Роман»). З часом у північно–східному регіоні
Рівненщини на кордоні з Житомирщиною була створена
Східна група, або військова округа «Верещаки»
(пізніше «Тютюнник»), під командуванням Ф. Воробця
(«Верещаки») [13, с. 169].
Поряд з військовими округами УПА створювались
військові надрайони та райони, які очолювалися
комендантами.
Командирам
військових
округ
підпорядковувалися коменданти запілля, які здійснювали
керівництво
тереновими
справами,
сільською
самообороною. Система військових надрайонів і
районів забезпечувала організаційний зв’язок УПА з
територіальними структурами ОУН(б) [13, с. 169].
Успішні бої з німцями підвищили авторитет
УПА, додали бійцям належного досвіду. Відтак, сили
повстанських відділів швидко зростали, і вже влітку
1943 р. вони сконцентрувалися в північній частині
Волині. Цьому сприяло створення розгалуженої мережі
військових вишколів для патріотично налаштованої
української молоді. Зокрема, в Луцьку функціонувала
школа з кількістю слухачів близько 600 осіб віком
від 18 до 24 років. Прикриттям для офіційної
діяльності оунівських інструкторів була підготовка
сільськогосподарських робітників. Аналогічні школи
розміщувалися в с. Кричальське Домбровицького району
де проходили спецпідготовку 500 осіб, с. Ровенці того
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ж району – 200 осіб, с. Шпаново Рівненського району
– 200 осіб. Серед учнів було багато жінок. З огляду на
антинімецьку агітацію, що проводилася слухачами цих
шкіл невдовзі вони були закриті, а частина слухачів
потрапила до концтаборів [6, с. 28].
Збільшення чисельності особового складу військових
підрозділів відбувалося надзвичайно швидко, якщо в
квітні 1943 р. нараховулося близько 10 тис. повстанців,
то в червні 1943 р. – 20 тис. вояків. Очевидно, така
динаміка пов’язана з процесом примусового приєднання
загонів Т. Бульби–Боровця та ОУН(м) до УПА [15, с. 92].
Стосовно загальної чисельності УПА точаться
суперечки. Дослідник із США П. Содоль називає цифру
25–30 тис. вояків у 1944 р. такої думки дотримується
А. Кентій. Головний командир УПА В. Кук стверджував,
що ця чисельність складала понад 100 тис. повстанців
[16, с. 83; 17, с. 48]. Автор вважає, що постійний
особовий склад загонів УПА був у кількості близько
50 тис. наприкінці 1943 р. та перевищував 100 тис. в
період найбільшої чисельності в 1944 р. Підстави для
обґрунтування саме такої кількості дають радянські
документи, зокрема, звіти про кількість заарештованих
і вбитих повстанців, членів ОУН та їх родин у повоєнні
роки (йдеться про 200–250 тис. осіб) [18].
Найбільшою тактичною одиницею УПА був курінь
(500–700 вояків), до якого входило три – чотири сотні.
Кожна з них нараховувала 100–150 бійців і мала три
стрілецькі чоти і одну чоту важких кулеметів. Чота
(30 бійців) складалася з трьох роїв, по 8–10 бійців в
кожній. Нерідко з оперативною метою три і більше
куренів об’єднувалися у загони або бригади (2 полки),
що було характерним для УПА–Північ. Поширеним
було зведення різних бойових одиниць у формування
непостійного складу і неусталеної чисельності: відділи і
підвідділи [19, с. 2; 13, с. 169]. Поштовхом до подальшої
реорганізації територіальних структур повстанської
армії став III надзвичайний Великий збір ОУН(б)
проведений в період 3–25 серпня 1943 р. Прийняте
зібранням рішення про поширення діяльності УПА на
територію Галичини стимулювало процес реорганізації
відділів Української народної самооборони створених в
липні–серпні 1943 р. в дистрикті «Галичина» на УПА–
Захід (включала 6 військових округ, які охоплювали
територію Дрогобицької, Львівської, Станіславської,
Тернопільської і Чернівецької областей). Відповідно,
повстанські загони дислоковані на Волині та Поліссі
утворили на початку 1944 р. УПА–Північ. Згідно наказу
Головної команди УПА від 26 січня 1944 р. командиром
УПА–Північ призначено Д. Клячківського, а УПА–Захід
– В. Сидора [20, с. 160–162].
Рішення про створення військових підрозділів УПА
в Галичині співпадає в часі із періодом загострення
польсько–українських взаємостосунків на Волині та
появою великих рейдуючих партизанських з’єднань.
Отже, можна припустити, що по–перше цей крок
мав на меті посилити повстанську армію в боротьбі з
польськими воєнізованими формуваннями, а по–друге
великі підрозділи УПА могли успішно протистояти
просуванню партизанських з’єднань. Малоймовірною
виглядає версія про необхідність посилення УПА для
боротьби проти окупаційної влади адже Центральний
провід ОУН(б) схилявся до позиції самооборони по
відношенню німців.
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Отже, антипольська та антирадянська спрямованість УПА, бажання опанувати територію всієї
України стимулювали подальше збільшення її
чисельності. Географічні назви підрозділів повинні
були символізувати майбутні фронти північний,
західний, східний і південний. І хоча повноцінну
УПА–Схід та УПА–Південь не вдалося створити через
відсутність соціальної підтримки, матеріальної бази,
великих лісових масивів все ж окремі загони діяли на
території Кам’янець–Подільської, Вінницької, півдні
Житомирської та Київської областей.
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Insurgent tactics of the OUN (b) in 1942–1943
Among the range of problematic issues in the history of the Second World
War, the greatest interest of scholars is caused by those concerning the processes
of formation of the fundamental principles of the nationalist ideology of their
implementation by political parties, the prospects of the national liberation
movement in the late 1940s and early 1950’s. Objective assessment of the work of
the OUN and the nationalist armed forces created by it have the potential to put an
end to the controversy of scientists regarding the nature, tactics and strategy of the
struggle. Given the diametrically opposite attitude of Ukrainians to the proposed
problem caused by the lack of reliable information, political speculations, the
relevance of the topic is determined not only by scientific and cognitive factors, but
also by practical – political ones.
Keywords: Ukraine, OUN, Central Command, Ukrainian Insurgent Army.
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Рятуючи та віднімаючи життя: студентка–
освітянка на полі німецько–радянської війни
Ілюструються особливості процесу мобілізації студенток вищого
педагогічного закладу Полтави у часи німецько–радянської війни 1941–
1945 рр. Застосування методу контент–аналізу дозволило проілюструвати
залучення дівчат до різних видів робіт на фронті, визначити час перебування
у збройних силах, період та причини демобілізації. 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, мобілізація, Червона Армія.

Зруйноване німецько–радянською війною будення
полтавських освітян змусило молодь педагогічного вишу
жити на межі невизначеності, породженої мінливістю
воєнних успіхів, та побутового пристосування до
найжахливіших умов. Проблема участі у війні у гендерній
площині досліджувалася у колективній монографії
«Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій
війні» (2015) за редакцією докторки історичних наук
Г. Грінченко та кандидаток історичних наук К. Кобченко
та О. Кісь. Побут студентської молоді України у роки
протистояння подає інтернет–журнал «Студвей». Життя
вихованців Полтавського педагогічного вишу у 1941–
1945 рр. висвітлене у ювілейних виданнях, присвячених
95–літтю та 100–річчю цього навчального закладу.
Метою даного дослідження є аналіз активності
полтавських студенток у лавах Червоної Армії у ході
німецько–радянської війни 1941–1945 рр. Джерельну
базу становлять 1028 підшивок під загальною назвою
«особова справа студента» Полтавського педагогічного
інституту імені В. Г. Короленка, які навчалися у закладі
з 1943 по 1953 роки. З них 30 дівчат записали, що були
мобілізовані до лав РСЧА.
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Попередні дослідження виявили, що студентки
Полтавського педінституту потравляли в армію у ході
декількох хвиль мобілізації, в основному у 1941 році,
інколи вказуючи як причину приєднання до РСЧА
добровільність або бажання помсти. Ми з’ясували, що
найбільша кількість стала до служби у 1941 р. (19 осіб)
та під кінець війни у 1944 р. (6 осіб). У ході німецько–
радянської війни прикликали 5 осіб (1942 – 3 особи,
1943 р. – 2 особи). Відомо також, що майже 1/3 студенток
не зазначила роду занять у збройних силах СРСР. Інші
працювали на 22 різних посадах. Це часто була штабна
робота, яка передбачала виконання обов’язків писарів,
скарбників, діловодів, працівників їдальні, телефоністок,
агітаторів, секретарів комсомольських осередків тощо.
Майже 73% із тих, про чию активність відомо
достеменно, були задіяні у сфері медичного
обслуговування військових. Це цілком відповідало
довоєнній практиці військової підготовки жінок, де їм
головним чином відвели виконання саме допоміжних
– санітарних – функцій [28, с. 74]. Усі без винятку
студентки педінституту також проходили подібні курси.
По закінченню навчання дівчата ставали медсестрами
запасу [21]. Інші приходили уже з ширшою професійною
підготовкою. Скажімо, Катерина Крамаренко спочатку
здобувала медичну освіту у Київському інституті. Через
матеріальні труднощі у 1941 р. дівчина перевелася
на український відділ Полтавського педінституту, й
одразу ж була мобілізована [23]. Катерина Гмиря після
Харківської фельдшерської школи у 1941 р. також була
призва фельдшером у госпіталь 1350 Харкова, хоча
згодом змінила від діяльності [8].
Дівчата без поглибленого знання у медицині
працювали медсестрами при військових з’єднаннях
[2]. Наприклад, другокурсниця російського відділу
Ганна Трощак була на Калінінградському, 1–ому
Прибалтійському та 2–ому Далекосхідному фронтах
з червня 1941 р. по вересень 1945 рр. [12]. Освітянки
були задіяні у хірургічних польових [11] та евакуаційних
госпіталях у різних регіонах СРСР (№1056 –
сільськогосподарський інститут м. Полтава [9], згодом –
м. Саратов [29]), №1344 [3] (с. Олексіївка, Акмолинська
область, Казахстан [26]), №1767 [14] (у 1941 – середня
школа №3 м. Полтава, згодом м. Моздок, Північна
Осетія–Аланія [24]), №2588 (с. Гусьовка Сталінградської
області [20]), №2914 [13] (м. Викса Горьківської області
[25]), а також у санітарних дружинах на військово–
санітарних потягах [7].
Інколи освітянки не вказували місця несення
служби. Проте, однополчани часто розшукували їх
навіть десятиліттями після війни. Наприклад, у 1974 р.
військові написали листа–клопотання до адміністрації
Полтавського педінституту з проханням допомогти
знайти Марію Таран, студентку природничого
факультету, – «славну Марусю, яка врятувала багатьом
солдатам життя» [17]. Невідомо, чи вона знайшлася,
бо й у листі не було вказано місця служби однополчан.
Дівчата
могли
підкреслювати,
що
займалися
виключно медичною роботою. Так, Ганна Кононенко,
мобілізована в армію медичною сестрою у госпіталь
НКО 387, зауважила: «на фронті була, у боях участі не
брала» [1]. Хоча й траплялися історії, у яких медичні
працівниці все ж були невільними учасницями сутичок.
Третьокурсниця українського відділу Олександра
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Куцовол після десятимісячних курсів медсестер при
виші була забрана на фронт у перші дні мобілізації –
25 червня 1941 р. Дівчина несла службу у 223 медико–
санітарному батальйоні 132 стрілецькій (Бахмацько–
Варшавській двічі Червонопрапорній ордена Суворова)
дивізії 13 армії на Брянському фронті. Однак, 10 жовтня
1941 р. у Брянських лісах коло с. Негіно армія потрапила
в оточення німців. Дівчина зауважує, що вони «билися
з німцями до останнього патрона з метою вибратися
звідти і з’єднатися з передовими частинами фронту.
Несприятливі дороги для автомашин (трясовини і луки)
призвели до того, що ми позбулися всіх машин (багато
знищили німці через бомбіння, багато машин доводилося
нам самим спалити)». За 10 днів у Хомутинському
районні Курської області німці схопили медичну сестру
в полон [4].
Лише 4 жінок однозначно заявили, що тримали
зброю в руках. Двоє з них змінили на військову шинель
білі халати медичних сестер. Так, Катерина Гмиря після
роботи фельдшером стала бійцем 28 окремої лижні
бригаді, а згодом билася у складі 30 та 115 окремих
стрілецьких бригадах, де воювала до контузії у 1943 р.
[8]. А її колега Євгенія Мандро–Апродова пройшла
шлях від медсестри та санінструктора винищувального
протитанкового дивізіону до участі у розвідці дивізії [19].
Двоє інших пристали до різних формувань після
звільнення з окупації у 1943 р. Катерина Бабенко
констатувала: «у складі І Українського фронту та дивізії,
що носить назву Полтавської, визволяла Полтаву»
[15]. Катерина Приліпко у свою чергу після звільнення
рідного села Онопріївка Кіровоградської області була
бійцем винищувального батальйону при Онопріївському
РВ НКВС [6].
Автобіографії студенток дозволяють вирахувати,
скільки часу дівчата провели на службі Батьківщині. Із
30 джерел лише 3 не містять інформації, здатної бодай
натякнути на час призову чи демобілізації. Найменше
у складі збройних сил освітянки провели близько 4–5
місяців. Такий короткий термін був у силу обставин:
полону [4], довгого навчання військовій спеціальності
у тилу [22] чи приєднання лише після деокупації рідних
населених пунктів [6]. Від 1 року до 3 у війську на різних
посадах служили 6 студенток педагогічного інститут
Полтави. В середньому дівчата провели на війні 33 місяці.
(Кількість тих, хто прослужив від 3 до 4 років – 6 осіб).
Найбільша ж кількість пройшла всю війну: восьмеро – 4
роки, троє інших – пробули на фронтах на 2 [16], 3 [12]
та 5 місяців довше [10]. Найдовше у лавах РСЧА (4 роки
10 місяців) прослужила студентка російського відділу
Олександра Горулько, призвана з першим набором 26
червня 1941 р., аж до квітня 1946 [18].
Демобілізація до завершення воєнних дій
насватавала у разі загострення хронічної хвороби [11]
чи контузії у боях [8]. Дівчата продовжували воювати
й після капітуляції Німеччини у травні – до кінця
літа – осені 1945 р. [5]. Віра Звенигородська згадує
звільнення в запас згідно зі статтею 43А [16]. Проте,
Закон про загальний військовий обов’язок 1939 р. не
мав такого пункту. Наявна стаття 43 констатувала, що
після досягнення граничного віку стану в запасі особи
начальницького складу звільняються у відставку [27].
Часом дівчата просили виш посприяти у демобілізації,
бо командування не хотіло відпускати їх на продовження
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навчання, обірваного війною. Про це у своєму листі до
дирекції педінституту наголосила другокурсниця фізмату
Ганна Корнієнко. Із серпня 1944 р. вона працювала
медсестрою у центральному санаторії Червоної армії в
Криму і просила надіслати їй виклик до вишу, з яким
лише могла отримати звільнення [14].
Як би там не було, дівчата в кінці війни хотіли
мирного життя. Олександра Куцовол навпаки переконливо стверджувала: «Я зараз горю бажанням
влитися в ряди студентів і закінчити педінститут» [4].
Однак часто боялися, що втратять саму можливість
відновити нявчання. Так, демобілізована лише у
листопаді 1945 р. Раїса Погрібна у листі до адміністрації
Полтавського педінституту пояснювала затримку з
подачею документів: «через запізнення не насмілилася
продовжувати освіту зразу у 1945 р.» [10].
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Saving and taking lives: student–teacher on the field
of the German–Soviet war
The article illustrates the peculiarities of the process of mobilizing students
of the higher pedagogical institution of Poltava during the German–Soviet war of
1941–1945. The application of the method of content analysis allowed to illustrate
the attraction of girls to various types of work at the front, determine the time spent
in the armed forces, the period and reasons for demobilization. The paper is written
within the research work «Regional dimension of the everyday culture of Ukraine of
XVIII–XX centuries» of the Department of Cultural Studies of PNPU.
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Комплектування та впорядкування архівів УРСР
у повоєнний період (1943–1950 рр.)
На основі архівних даних і опублікованих матеріалів аналізуються заходи
архівістів з питань оформлення архівних матеріалів протягом повоєнних
років. Представлені особливості архівного розвитку, наслідки і перешкоди, які
виникали на шляху проведення архівних робіт.
Висвітлення проблеми комплектування і упорядкування архівних
матеріалів в обласних і міських архівних установах є одним з важливих етапів
дослідження історії архівної справи в післявоєнний період. Дане дослідження
визначить основні методи та шляхи проведення комплектації матеріалів в
архівах УРСР.
Таким чином, в більшості обласних архівах УРСР були укомплектовані
архівні матеріали. Спеціальні групи контролю з найкваліфікованіших
співробітників переглядали вже впорядковані архівні документи, і в разі
необхідності, вносили доповнення або виправлення. Комплектування і порядок
архівних матеріалів було виконано на досить високому рівні.
Ключові слова: архівна справа, повоєнний період, комплектування
архівних матеріалів.
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Висвітлення проблеми комплектування та впорядкування архівних матеріалів у обласних та
міських архівних установ є однією з важливих етапів
дослідження історії архівної справи в повоєнний період.
Дане дослідження окреслить основні методи і шляхи
проведення комплектації матеріалів в архівах УРСР.
Історіографія дослідження включає в себе основні
праці по даній проблемі: І. Бутич розкрив проблему
використання та комплектування матеріалів в
архівах УРСР [1]. О. Мітюков є автором унікальної
для досліджуваного періоду монографії «Радянське
архівне будівництво на Україні. 1917–1973» [2]. Досить
велику увагу О. Мітюков приділив відбудові архівного
господарства, розкрив шляхи і методи упорядкування
режиму збереження і кращого використання архівних
матеріалів. Звісно праця витримана в рамках пануючої
ідеології. Головний внесок у дослідженні історії архівної
справи на сучасному етапі зробив І. Мищак у своїй
монографії «Архівна справа в Україні середини 1940–х
– середини 60–х рр.» [3].
В радянський період значну увагу проблемам
архівознавства приділив С. Пількевич, його стаття «О
работе архивных органов и государственных архивов
Украины» [4].
Так, комплектування архівних документів розпочалося ще в роки війни. Офіційним циркуляром, що
визначав завдання архівів щодо збереження, збирання
і концентрації документів, став наказ НКВС УРСР
від 12 серпня 1943 р. «Про збирання документальних
матеріалів Великої Вітчизняної війни у районах УРСР,
звільнених від німецько–фашистських загарбників»,
а згодом постанова РНК УРСР від 31 серпня 1944 р.
«Про заходи до створення документальної бази історії
України та історії Вітчизняної війни і впорядкування
архівного господарства УРСР». За неповними даними,
вже на 1 січня 1945 р. в УРСР було зібрано 4 715 фондів
документальних матеріалів обсягом 481 479 од. зб.
та 305 836 кг. Розсипу, 43 103 екземпляри брошур,
листівок, плакатів і відозв, 41 064 – газет, 7479 – книжок,
68 963 фотонегативів і позитивів, багато кінокартин та
діапозитивів. Значних зусиль доклали архівісти всіх
областей України, необхідно зазначити зусилля архівістів
Київщини, Харківщини, Житомирщини, які розгорнули
активну пошукову роботу ще до завершення війни.
Працівниками Одеського, Львівського, Чернігівського
державних архівів, незважаючи на нестачу методичних
знань та практичних навиків, за достатньо короткий час
було зібрано розпорошені в різних містах та установах
областей масив документальної спадщини Великої
вітчизняної війни ті історії України [2, с. 138–150].
З 8 по 31 серпня 1943 р. у Миропіллі було
сконцентровано 13 фондів – 696 од. зб [5, арк. 1]. У
вересні 1943 р. було визволено обласний центр Сумської
області – Суми і вже 3 вересня почали функціонувати
відділ державних архівів Сумської області та
облдержархівів із штатом 9 працівників. Свою увагу
архівісти зосередили на збиранні документів до 1 жовтня
1943 р., в облдержархіві було зібрано 45 фондів – 1905
од. зб. [5, арк. 4, 5, 35].
У вересні відновили свою роботу також Роменський
і Конотопський філіали облдержархіву. Поновили
діяльність також Глухівського філіалу було неможливим,
оскільки будинок архіву був повністю зруйнований,
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а матеріали знищені. Збирання документів у Глухові
займався міський архів.
Сумський облвиконком своєю постановою від
20 жовтня 1943 р. «Про збирання і збереження
документальних матеріалів часів Вітчизняної війни
радянського народу проти німецьких окупантів»
зобов’язував міські, районні та сільські виконкоми
Рад депутатів трудящих, усіх керівників установ,
підприємств та організацій організувати збирання
архівних документів. Одночасно за допомогою районних
і міських Рад депутатів трудящих відновлювалася
мережа районних і міських державних архівів. У квітні
1945 р. було проведено реевакуацію документальних
матеріалів Сумського облдержархіву [6, арк. 20, 39, 55].
У цей час проводилася перевірка наявності
документальних матеріалів архіву з паралельними
відновлення довоєнної номенклатури фондів та
збиранням наявності реевакуйованих документів
з описами. Щоб зробити і свій внесок у відбудову
зруйнованого ворогом народного господарства, архівісти
розгорнули роботу по виявленню та використанню
документальних матеріалів в економічних та політичних
цілях. За час з 1944 по 1948 р. було переглянуто 369
фондів на 5974 од. зб., складено 747 тематичних карток,
надіслано 41 інформаційний лист та 2 огляди фондів
зацікавленим підприємствам і установам. За допомогою
архівних матеріалів було прискорено темпи відбудовних
робіт і заощаджено значні державні кошти, зокрема
тільки обласне управління промбудматеріалів завдяки
архівним матеріалам заощадило 12–15 тис. крб.
Комплектування Сумського облдержархіву документальними матеріалами проводилося в основному за
рахунок приймання профільних документів від державних
архівів: Чернігівського, Курського, Харківського,
облдержархівів, філіалів облдержархівів у Прилуках,
Конотопі та Ромнах, райархівів – Краснопільського,
Смілівського, Глинського, Глухівського, Лебединського.
Надходили документи також від ліквідованих установ
та матеріали по виборах до Верховної і місцевої Рад і
народних судів [7, с. 5–6].
Разом з тим проводилася передача непрофільних
фондів до інших архівів. На 1 січня 1951 р. в облдержархіві зберігалося 2330 фондів – 69086 од. зб., у філіалі
облдержархіву в Ромнах – 1000 фондів (227 065 од. зб,
у філіалі облдержархіву в Конотопі –641 фонд (202 801
од. зб.) На 1 січня 1951 р. в області функціонувало
чотири міських та 31 районних архівів, в яких було
сконцентровано 452 фонди – 16 614 од. зб. [8, арк. 5].
Однак використання цих документальних матеріалів
здебільшого було неможливим, оскільки більшість
з них перебували у розсипу. Тому перед архівістами
постало завдання якісно впорядкувати, систематизувати і
описати розсип цінних документів. Варто наголосити, що
перебування архівних органів і установ у структурі НКВС
відіграло позитивним чином для збереження і збирання
архівних матеріалів. Завдяки роботі підрозділів силових
структур НКВС архівісти зуміли організувати швидкий
і ефективний розшук матеріалів. У донесенні на ім’я
наркома внутрішніх справ УРСР В. Рясного начальників
обласних УНКВС «Про роботу органів НКВС в
щойно звільнених районах», зокрема сумської області
зазначалося: «Відділ Держархіву здійснює збір цінних
матеріалів, багато яких стане у нагоді в оперативних цілях,
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наприклад: різні світлини, зобов’язання поліцейських з
їх фотографіями тощо. Усі вони використовуються для
розробки й практичної реалізації».
Начальник Ворошиловградського УНКВС, підполковник держбезпеки Садовнік, у свою чергу,
повідомляв, що «збір архівних матеріалів відбувається
вкрай незадовільно, ураховуючи, що окупаційна влада
при відступі підірвала усі адміністративні будівлі, а
документи спалила» [9].
Архівна справа в перші повоєнні роки зводилася
в основному до пошуку, накопичення та зберігання
документів і матеріалів. Технічна і наукова обробка
проводилася в першу чергу документів які становили
оперативну цінність, мали важливе державне значення.
Така ситуація була спричинена не лише нестачею
кваліфікованих кадрів в архівних установах та браком
часу, й недостатнім фінансуванням, що спричинило
складне матеріальне становище галузі [10].
Складне становище у галузі архівної справи,
що
характеризувалося
неякісним
проведення
упорядкування та описування документів і матеріалів
в обласних і міських архівах спостерігалося протягом
перших повоєнних років. Такий стан речей спровокував
у квітні 1946 р. проведення наради начальників архівних
установ та управлінь республіки, крайових і обласних
архівних відділів. На нараді підіймалися важливі
питання організації роботи регіональних архівних
установ, в цілому охарактеризувався стан архівної
справи як незадовільний. Першочерговим завданням
перед архівістами в наступні роки було поставлено –
впорядкування матеріалів по фондах.
У зв’язку з окупацією, було знищено основну
частину довідників та покажчиків по фондах державних
архівів України, описи були частково втрачені (так, у
Чернігівському обласному державному архіві описи
були відсутні на 90% документів), або пошкоджені,
самі документи внаслідок багатьох переміщень
перетворилися на купи розсипу, який потребував
швидкого розбирання, систематизації та описування.
Наступного року архівісти мобілізували всі сили на
впорядкування документів. Вже в першу половину
1947 р. у всіх центральних і обласних державних архівах
України були піддано науково–технічний обробці 180 534
од. зб. і 7 593 од. зб. 47 064 кг. Розсипу тобто майже вдвічі
більше. Кількість невпорядкованих архівних документів
у державних архівних України значно зменшилася і за
станом на 1 січня 1948 р. становила 4 104 707 од. зб.
замість 6 841 596 од. зб. у січні 1947. У західних областях
України у розсипі перебувало 474 тони документів, з них
230 тон у Львівському обласному державному архіві.
Основна частина документів повернулася до Львова,
і внаслідок розмежування документів між Філіалом
ЦДІА і Львівським облдержархівом, необхідно було
впорядкувати матеріали довоєнних фондів.
Впорядкування фондів у архівах Західної України
йшло особливо повільно, через брак досвідчених
архівістів. Так, у Закарпатському облдержархіві
була розібрана лише четверта частина документів та
матеріалів, у Дрогобицькому із 269 379 од. зб, у 1947 р.
було впорядковано лише 3 877 од. зб [5, арк. 1].
Як зазначалося вище, на початок 1948 р. у західних
областях України у розсипі перебувало ще 474 тони
документів, на території центральної України становище
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було дещо кращим. Так, в держархів Житомирської
області було упорядковано 468 442 од. зб., з них
інвентаризовано 142 641 од. зб. Повільно створювався
і науково–довідковий апарат обласних архівів, якість
науково – технічної обробки матеріалів залишала бажати
кращого. Враховуючи таку ситуацію, Головне архівне
управління МВС СРСР видало наказ №155 від 5 серпня
1948 р. «Про заходи по покращенню якості науково–
технічної обробки документальних матеріалів і описів у
державних архівах СРСР».
Таким чином, у більшості обласних архівах УРСР
були створені спеціальні групи контролю із найбільш
кваліфікованих співробітників, які переглядали вже
впорядковані архівні документи, і в разі необхідності,
вносили доповнення чи виправлення. Найкращих
результатів о організації і виконання даного
розпорядження добився Харківський, Львівський,
Дніпропетровський, Чернівецький, Одеський, Станіславський обласні державні архіви. Завдяки вдалій
організації груп контролю їм вдалося покращити рівень
науково–технічної обробки документальних матеріалів.
Фонди у вище зазначених архівах, були значно краще
впорядковані та описані [5, арк. 4, 5, 35].
Завдання по впорядкуванню архівних документів,
залишалися актуальними і в наступні роки. Більшість
невпорядкованих документів залишалися у вигляді
розсипу, звалені на стелажах, або ж просто на
підлозі архівосховищ. Найгірше становище було в
Закарпатському обласному державному архіві та його
філіалі у Мукачево [9, с. 356].
Для надання методичної допомоги державним
архівам Західної України АУ МВС УРСР підготувало
спеціальну
«Інструкцію
по
впорядкуванню
документальних матеріалів, що утворилися в системі
діловодства
колишніх
австрійських,
польських,
румунських і чеських установ» [5, арк. 4, 5, 35].
Таким чином, у більшості обласних архівах УРСР
були укомплектовані архівні матеріали. Спеціальні групи
контролю із найбільш кваліфікованих співробітників
переглядали вже впорядковані архівні документи, і в
разі необхідності, вносили доповнення чи виправлення.
Комплектування та впорядкування архівних матеріалів
було виконане на достатньо високому рівні.
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Acquisition and ordering of the archives of the Ukrainian SSR
in the postwar period (1943–1950)
Based on archival data and published materials the measures of archivists
concerning ordering the archival materials in the during postwar years are
reviewed. Special features of archival development are presented. Such dificults and
impediments which appeared on the way of the repid rewewal of archival work are
shoun.
Illumination of the problem of manning and organizing archival materials in
regional and city archival institutions is one of the important stages in the study of the
history of archival affairs in the post–war period. This research will outline the main
methods and ways to complete the materials in the archives of the Ukrainian SSR.
Thus, archival materials were completed in most of the regional archives of the
Ukrainian SSR. The specialist control teams from the most qualified staff reviewed
already archived documents, and, if necessary, made additions or corrections. The
collection and archiving of archive materials was carried out at a rather high level.
Keywords: archival affairs, post–war period, acquisition of archival materials.
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Діяльність та компетенція інспекції державних
доходів УРСР у 1946–1953 рр.
Мета статті полягає у проведенні науково–історичного аналізу роботи
податкових органів УРСР у 1946–1953 рр., як вагомого елементу фінансово–
економічної політики в УРСР у процесі відбудови господарства країни.
У дослідженні було використано методи: порівняльно–історичного і
системного аналізу та спеціальний методи історичного дослідження – аналіз
нормативно–правових та архівних документів.
У роботі розглянуто права та обов’язків працівників інспекції державних
доходів УРСР та нормативно–правовий механізм стягнення податку з
обороту з підприємств державної та кооперативної форми власності у
1946–1953 рр.
Ключові слова: оподаткування, УРСР, податок з обороту, податкова
політика, інспекція державних доходів, старший інспектор державних
доходів, товарообіг, бюджет.

Питання науково–історичного аналізу фінансової
політики в УРСР після Другої світової війни
у вітчизняній науковій літературі та періодиці
ґрунтовно не досліджено. Окремі аспекти фінансово–

77

Випуск 131

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

господарського розвитку радянської України у
1946–1953 рр. висвітлюється у працях Г. Марьяхіна,
В. Кульчицького, І. Майбурова, М. Кучерявенка. Але
спеціальних досліджень, що дозволили б проаналізувати
функціонування інспекції державних доходів УРСР у
період відбудови не проводилося. Завдання нашої праці
полягає у проведенні комплексного науково–історичного
аналізу діяльності та компетенції податкових органів
УРСР у 1946–1953 рр.
У повоєнні роки бюджет СРСР невпинно зростав.
Якщо у 1946 році дохідна частина бюджету СРСР
становила 325,4 млрд. крб., то у 1951 році вже
458,7 млрд. крб. Переважна більшість доходів надходила
від державного сектору економіки. Наприклад, у 1951
році вони становили 80% від загальних доходів держави
[1, с. 4]. Надходження від підприємств державної форми
власності, що сплачували до бюджету податок з обороту,
податок з нетоварних операцій та податок з видовищ
визначали основні статті доходу радянської держави,
та УРСР зокрема. Податок з обороту був головним
платежем до державної скарбниці, питома вага якого
у 1952 році сягнула 256,7 млрд. крб., що становило
більше половини бюджетних доходів [2, с. 596]. У
централізованій формі податок з обороту стягувався з
об’єднань, трестів, які розраховували податок сумарно
з товарообігу всіх підпорядкованих їм господарських
одиниць. Однак переважна більшість підприємств
оподатковувалась індивідуально, децентралізовано.
Такі господарства мали свій баланс, розрахунковий
рахунок у банку та перебували на госпрозрахунку.
Процес стягнення податку з обороту регламентувався
Міністерством фінансів СРСР. Об’єктом оподаткування
податком з обороту був оборот реалізованої готової
продукції виробничих господарств та торгівельних
закладів державної та кооперативної форми власності
та підприємства громадських організацій. Податок
сплачувався один раз, не залежно від поетапності
виробництва товару. Ставки податку диференціювалися
по окремим виробам. Окремі товари звільнялись від
оподаткування. Податкове зобов’язання виникало у
продавця з моменту надходження на його рахунок
коштів від покупця. Податок сплачувався у чотири
етапи за попередній місяць господарювання [2, с. 597].
Свою діяльність фінансові інспектори зосереджували
на вивченні виробництва товарів, перевірці контор
збутових баз, торгівельної мережі, лісгоспів, МТС,
державних закладів.
Призначення, переміщення та звільнення інспекторів
державних доходів регламентувалось «Положенням про
інспектора та ревізора державних доходів». На посаду
інспектора могла бути призначена особа, що мала
вищу освіту або середню освіту та практичні навички
фінансової роботи не менше року для працівника з
вищою освітою та двох років для службовця з середньою
освітою. Прийом на роботу та переведення на іншу
посаду відбувався лише за поданням завідуючого
міським чи районним фінвідділом. У разі звільнення
податківця складався акт прийому та передачі справ
за встановленою формою. Однак, результати кадрової
політики у перші повоєнні роки були не втішними.
Наприклад, перевірка діяльності службовців податкових
органів Львівської та Чернівецької області у 1945–
1946 рр. виявила, що податкова звітність інспекторів
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не відповідає належному рівню, оскільки вони не
знають податкове законодавство [3, арк. 82]. Логічно,
що у Чернівцях, в наслідок недбалого ставлення до
посадових обов’язків працівниками сектору державних
доходів, було виявлено податкові правопорушення у
діяльності державних підприємств. Так, Чернівецький
пивзавод приховав до сплати по податку з обороту у
травні 1946 року 228,7 тис. крб., у жовтні – 198 тис. крб.,
Чернівецький міськхарчторг – 198 тис. крб. [4, арк. 5–6].
Оскільки податкове законодавство у повоєнні роки
постійно змінювалось, зросла роль старшого інспектора
державних доходів, який забезпечував підвищення
професійної підготовки інспекторів державних доходів.
Окрім того, старші інспектори державних доходів були
зобов’язані систематизувати матеріали, що врегулювали
процес оподаткування, інструкції, інструктивні листи,
накази та вказівки Міністерстві СРСР та УРСР стосовно
стягнення податків. Кожна група матеріалів поділялась
на підгрупи. Наприклад, група «Матеріали з податку з
обороту» поділялась на підгрупи: «Загальний порядок
оподаткування», «Оподаткування продовольчих товарів», «Оподаткування промислових товарів» та інші.
Підгрупи могли мати подальший поділ. С.6–7. Всі
збірники з оподаткування класифікувались по рокам і
зберігались у окремій шафі, ключ від якої знаходився
у старший інспектор. Для зручності користування
матеріалами створювався покажчик та предметно–
алфавітний довідник [1, с. 6–8].
Завідуючий фінансовим відділом координував
діяльність підрозділів відділу та його працівників,
відповідав за створення необхідних умов для підвищення
кваліфікації службовців, забезпечував теоретичне
навчання та «політичне виховання» працівників.
Зазвичай, теоретична підготовка відбувалось
на семінарах, де розглядались законодавчі акти та
інструктивний матеріал у поєднанні з прикладами з
безпосередньої роботи фінансистів. Плани навчання
відповідали вимогам часу. Паралельно, радянська
влада забезпечувала проведення політроботи. Окрім
відвідування семінарських занять, службовці, що не
мали економічної освіти, мали змогу її здобути шляхом
навчання у Всесоюзному заочному фінансовому
технікумі та Заочному фінансовому інституті.
Міський та районний фінансовий відділ із стягнення
державних доходів налічував п’ять осіб: старший
інспектор, три інспектори та старший бухгалтер. Старший
інспектор складав поквартальні плани роботи інспекції,
слідкував за процесом їх виконання, систематично
перевіряв роботу інспекторів (особливо їх податкові звіти
та результати документальних перевірок підприємств)
та діяльність старшого бухгалтера, щодо належної
організації діловодства і збереження документів.
Перший інспектор, що мав найвищу кваліфікацію та
значний стаж роботи, контролював оподаткування
збутових баз промисловості, м’ясокомбінату, пивного
та молочного заводу, планував податкові надходження
від цих суб’єктів, виконання планів виробництва та
реалізації продукції, облік, реєстрацію платників
податків та їх фінансово–господарську звітність.
Другий інспектор перевіряв належну організацію
оподаткування підприємств місцевої промисловості,
мережі промислової кооперації та кооперації інвалідів,
планував надходження доходів від їх діяльності,
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перевіряв правильність переоцінки товарів та процес
відшкодування грошей з бюджету. Третій інспектор,
як правило молодший спеціаліст, здійснював нагляд за
діяльністю платників податку з видовищ та надходження
відповідних коштів до бюджету. Податковий інспектор
працював з невеликою групою підприємств. Посадові
інструкції інспекторів затверджувались завідувачем
фінвідділу. Окрім того, інспектори приймали участь
у масових раптових перевірках підприємств, що мали
статус неоподатковуваних, майстерні, які обслуговували
населення, кооперативні організації. Чіткий розподіл
посадових обов’язків забезпечував ефективність роботи
податківців [1, с. 9–10].
Політико–виховну
роботу
серед
інспекторів
державних доходів проводили партійна, комсомольська
та профспілкова організація фінансового відділу.
Місцеві комітети профспілок фінансово–банківських
працівників організовував змагання серед колективів
податківців з метою зростання якісних та кількісних
показників виконання плану по державним доходам.
Окрім обліку державних доходів та контролю над їх
надходженням податківці проводили оперативну роботу
по виявленню нових, неоподаткованих джерел доходів
суб’єктів господарювання. Також, з метою ефективної
мобілізації грошових надходжень від підприємств
державної форми власності фінансові органи стежили
за належною організацією бухгалтерського обліку на
підприємствах, що сплачували податок з обороту та
податок на прибуток. Для досягнення стовідсоткового
оподаткування всіх підприємств без виключення
особлива увага приділялась реєстрації та обліку
платників. Для цього в четвертому кварталі поточного
року всі підприємства, що були платниками податку
з обороту, податку з нетоварних операцій, податку з
видовищ та податку на прибутку, інформувались про те,
що підлягають податковій реєстрації. Далі фінансовий
відділ на спільній нараді з керівниками підприємств
надавав інформацію про порядок проходження
податкової реєстрації. Списки уточнювались в січні
наступного року. В лютому розпочиналась перевірка
сумлінності сплати платниками податкових зобов’язань.
Важливим було перевірити підприємства, які не вважали
себе платниками податків, але утримували підсобні
господарства, що підлягали оподаткуванню [1, с. 15–16].
Постійним
перевіркам
підлягали
підсобні
господарства, що були платниками податку на
хлібопродукти, оптові організації державної та
кооперативної торгівлі, які отримували продукцію за
міськими цінами, а реалізовували цінами для села, оптові
бази промислової кооперації та кооперації інвалідів,
що отримували товари для споживання за цінами без
податку з обороту та були спрямовані на споживчий
ринок, підприємства, що обкладались податком з
обороту у централізованому порядку, кіноустановки
профспілкових та громадських організацій. Перевірки
проводились за календарним планом. За результатами
перевірки складався акт відповідної форми [там само].
При перевірці неоподатковуваних підприємств
інспектори додатково вивчали питання використання
авто та гужового транспорту за цільовим призначенням
та у і відповідності до єдиних державних тарифів,
пошиття одягу з тканини для державних службовців
приватному сектору за індивідуальним замовленням.
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Перевіряючи податкову звітність підприємств,
податківці звертали увагу на додаткові джерела доходів:
від виконання нетоварних операцій чи надання послуг.
У разі виявлення порушень, підприємства у терміново
реєструвались, як платники податку з нетоварних
операцій.
В міському фінансовому відділі реєструвались
організації та підприємства міського підпорядкування, а
в районному, – окружного та районного. У державний
реєстр вносились всі підприємства та бюджетні
організації, без винятку.
Окрім перевірки підприємств, у компетенції
фінансових органів було планування податкових
надходжень на підставі об’єктивних статистичних
даних та аналітичних матеріалів податківців. Для
цього на протязі першого кварталу оподатковуваного
періоду, інспекція вивчала матеріали необхідні для
подальшого планування: звіти про виробництво,
заготівлю та реалізацію підприємством товарів, про
залишки не проданих товарів на кінець кварталу та
товарів відправлених покупцю але не оплачених, про
прострочену дебіторську заборгованість. У цей же період
підприємства–платники надсилали планові заявки та
податкові розрахунки на поточний період господарської
діяльності. Інспектори аналізували матеріали на предмет
врахування всіх економічних та податкових показників:
залишки готової продукції, за рахунок якої може зрости
товарообіг, сезонні зміни виробничої діяльності, розміри
неоподатковуваних оборотів, застосування ставок
податку та пільг відповідно законодавству.
Всі податкові плани від інспекторів надходили
до старшого інспектора. Старший інспектор після
попередньої перевірки складав загальний план по місту
чи району і передавав на розгляд керівнику фінансового
відділу, а далі його надсилали на розгляд центральних
органів. Затверджений план старший інспектор доводив
до кожного інспектора у розрізі підконтрольних
їм підприємствам. Фінансовий відділ надсилав
повідомлення з податковими зобов’язаннями кожному
суб’єкту господарювання. Хід виконання надходжень
по податкам фіксувався у оперативних довідках двічі на
місяць [1, с. 20].
Між зростанням товарообігу та збільшенням
надходжень від податку з обороту існувала прямо
пропорційна залежність. Тому у компетенції фінансових
інспекторів було не лише планування та контроль
за виконанням податкових надходжень, а і сприяння
економічному розвитку підприємств шляхом оптимізації
виробничих та торгівельних відносин у податковому
районі.
Оскільки головними платниками податку з
обороту були бази з заготівлі зерна та збутові бази
промислових товарів, тому саме до їх діяльності та
бухгалтерської і податкової звітності була особлива
увага інспекторів. За вказівками Міністерства фінансів
СРСР такі суб’єкти господарювання двічі на місяць
звітували про своєчасність виконання планів реалізації
та відвантаження товарів у встановленому об’ємі
та асортименті. У той же час, податкові інспектори
систематично, не менше ніж раз на місяць, здійснювали
перевірку стану товарообігу на торгівельних базах,
виконання виробничих планів, врахування зростаючого
попиту населення на товари широкого вжитку, зростання
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їх асортименту, об’єми та причини товарних залишків,
своєчасність завозу, відвантаження та реалізації
продукції, залежність її реалізації від якості, швидкість
документообігу між продавцями, покупцями та
Державним банком. При обстеженні закладів роздрібної
торгівлі, податкові інспектори звертали увагу на
асортимент товарів, їх достатню кількість у продажу,
причини відсутності, своєчасність надходження з баз.
Всі порушення та недоліки у роботі підприємств, що
виконували плани товарообігу та були платниками
податку з обороту, фіксувалися у акті перевірки,
який підписували податківець, директор та головний
бухгалтер підприємства. У разі виявлення суттєвих
недоліків, інформація надсилалась у центральні
фінансові органи [1, с. 24].
Окрім того, посадові інструкції працівників
інспекції державних доходів передбачали неухильний
контроль за своєчасним надходженням та відповідності
законодавчим нормам податкової звітності підприємств–
платників. Звіти по податку з обороту були щомісячні
та річні. Платники з великим товарообігом додатково
подавали п’ятиденні довідки та декадні розрахунки.
Для кожного платника податку з обороту в бухгалтерії
відділу державних доходів створювалась реєстраційна
картка в якій фіксувались терміни подання звітності
та дати фактичного надходження документів. З
метою зміцнення податкової дисципліни платників,
старші інспектори державних доходів розміщували
роз’яснювальні матеріали у пресі, проводили наради з
працівниками організацій, що відповідали за податкову
звітність, організовували «соціалістичні змагання» серед
бухгалтерів на краще виконання фінансових обов’язків
перед бюджетом [1, с. 26–27]. Так, з метою покращення
результативності роботи службовців у 1951 році,
Ворошиловградський облфінвідділ всім інспекторам
державних доходів довів план податкових надходжень
та створив картку результативності їх роботи. Водночас,
Ворошиловградська обласна рада «затвердила заходи
щодо забезпечення виконання планів державних доходів
на четвертий квартал 1951 року для районних, міських
та обласних державних органів» [5, арк. 2].
Документальна перевірка податкових звітів, що
надходила, проводилась у місячний термін. Для кожного
підприємства створювався листок–паспорт у якому
фіксувалась назва оподатковуваного товару, ставка
податку, підстави для звільнення від оподаткування.
Отже, діяльність інспекції державних доходів
відповідала, регламентованим радянською владою,
планово–адміністративним заходам у фінансовій
політиці в УРСР у 1946–1953 рр. Функціонування
податкових органів забезпечувалось деталізованими
інструктивними матеріалами з центральних фінансових
органів. За посадовими інструкціями та практикою,
працівники інспекції державних доходів поєднували
функції податківця та економіста, що відповідало
побудові жорстко регульовано економіки СРСР, в цілому,
та УРСР зокрема.
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the work of the tax authorities of the UkrSSR in 1946–1953 as a significant element
of financial and economic policy in the Ukrainian SSR in the process of rebuilding
the economy of the country.
The research used the methods: comparative–historical and system analysis
and special methods of historical research – analysis of regulatory and archival
documents.
The article deals with the rights and duties of the employees of the State
Revenue Inspection of the Ukrainian SSR and the regulatory legal mechanism for
the collection of turnover tax from state and cooperative ownership enterprises in
1946–1953.
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Структура бюджету сімей робітників
підприємств чорної металургії України у 1950–і рр.
Метою дослідження є аналіз структури бюджету сімей робітників
підприємств чорної металургії протягом 1950–х рр. Дослідження базується
на принципах історизму, наукової об’єктивності, а також проблемно–
хронологічному і статистичному методах. Охарактеризовано структуру
дохідної і витратної частин бюджету сімей металургів. Проаналізовано їх
динаміку в період з 1952 р. по 1959 р. Висвітлено окремі аспекти соціально–
економічної політики керівництва країни. Зроблено висновки про те, що у
структурі бюджету сімей робітників в цілому дохідна частина переважала
витратну. Основною статтею формування дохідної частини бюджету
була заробітна плата металургів. Найбільш витратними статтями були
купівля продуктів харчування, предметів особистого користування, а також
сплата податків, які в сумі складали більше двох третіх витратної частини
сімейного бюджету. Подібна структура витрат свідчить про невисокий
рівень життя сімей металургів, не зважаючи на те, що останні були
робітниками пріоритетної галузі економіки.
Ключові слова: металурги, сімейний бюджет, структура бюджету,
прибуток, витрати.

Динаміка рівня життя населення є індикатором,
що характеризує ефективність соціально–економічної
політики держави. Одним із критеріїв, за яким
визначають рівень життя населення, є баланс його
доходів і витрат [12, с. 47]. Він обумовлює можливість
задоволення матеріальних і духовних потреб людини,
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

що накладає відбиток на формування і розвиток її
особистості.
В економіці радянської України пріоритет надавався
розвитку важкої промисловості [3, с. 130], однією з
провідних галузей якої була чорна металургія. Оскільки
баланс доходів і витрат безпосередньо пов’язаний
з професійною діяльністю людини, дослідження
структури бюджету металургів дозволяє скласти
уявлення про бюджет населення України в контексті
можливості задоволення потреб сімей робітників однієї
з пріоритетних галузей економіки.
Метою дослідження є визначення структури
бюджету сімей робітників підприємств чорної металургії
протягом 1952–1959 рр. через аналіз його дохідної та
витратної частин.
Структура бюджету сімей металургів у 1950–і рр. не
стала предметом окремого дослідження в історіографії.
Загальні відомості про рівень матеріального забезпечення
робітників певних галузей промисловості містять праці,
створені радянськими [4] та сучасними українськими
дослідниками [1; 16]. Серед авторів, які приділили
увагу бюджету сімей робітників, М. С. Герасимова [2],
В. Т. Зінич [3], А. О. Саржан [11], І. Є. Татарінов [13].
Джерельну базу дослідження складають законодавчі
акти, статистичні матеріали, представлені картотеками
бюджетів робітників підприємств чорної металургії, а
також матеріали періодичних видань.
Сімейний бюджет металургів складався з дохідної
та витратної частин. В свою чергу дохідна частина
включала наступні статті: заробітна плата робітника,
заробітна плата інших членів сім’ї, пенсії, стипендії,
допомоги від держави, дотації від підприємств, установ
і громадських організацій та інше.
Дохід сімей металургів протягом 1952–1959 рр.
коливався від 1551,31 крб. на місяць у 1953 р. [14, арк.
3] до 2052,92 крб. на місяць у 1959 р. [15, арк. 47]. У
динаміці доходів наявні спади на 3,1% у 1953 р. та на 3,4%
у 1955 р. Однак, не зважаючи на те, що спад 1955 р. був
суттєвішим, саме у 1953 р. у структурі бюджету дохідна
частина виявилась меншою за витратну [14, арк. 3].
У період з 1952 р. по 1959 р. відбулося збільшення
заробітної плати металургів на 25,6%. Вона була
найменшою у 1953 р. і складала близько 64,6%
дохідної частини сімейного бюджету, що в грошовому
еквіваленті становило 1002,70 крб. на місяць [14, арк. 3].
Найбільша зарплата зафіксована у 1959 р. – майже 66%
дохідної частини бюджету, що в грошовому еквіваленті
дорівнювало 1354,30 крб. на місяць [15, арк. 47]. Тобто,
основним джерелом формування сімейного доходу була
заробітна плата самих металургів. Оскільки у 1953 р.
вона була знижена на 6,9%, порівняно з попереднім
роком, дана обставина обумовила перевагу витрат над
доходом у структурі бюджету в даному році [14, арк. 3].
Зарплата членів сімей металургів протягом
досліджуваного періоду зросла на 20%. Надходження за
даною статтею були найменшими у 1956 р. і дорівнювали
17,9% дохідної частини бюджету чи 312,07 крб. на
місяць [14, арк. 3], а найбільшими у 1959 р. – 20,3%
дохідної частини бюджету чи 417,16 крб. на місяць [15,
арк. 47]. Розмір пенсій збільшився в цілому на 22%. Їх
розмір коливався від 3% дохідної частини бюджету у
1952 р., що дорівнювало 48,91 крб. на місяць [14, арк.
3], до 3,6% дохідної частини бюджету у 1956 р. чи
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63,62 крб. на місяць [15, арк. 47]. Розмір стипендій зріс
на 58,2%. Найменший розмір стипендій, який становив
у середньому лише 0,1% дохідної частини сімейного
бюджету чи 2,11 крб. на місяць, зафіксований у 1952 р.
[14, арк. 3], а найбільшим він виявився у 1956 р. – 0,4%
дохідної частини бюджету, що в грошовому еквіваленті
дорівнювало 8,44 крб. на місяць [15, арк. 47].
Серед джерел формування дохідної частини
сімейного бюджету були допомоги від держави,
основну частину яких складали допомоги з державного
соціального страхування: допомога з тимчасової
непрацездатності, допомога у зв’язку з вагітністю та
пологами, допомога на народження дитини, допомога на
поховання та допомога з перекваліфікації [9]. Протягом
1952–1959 рр. їх розмір збільшився майже в 1,4 рази. Так,
найменший місячний розмір допомог спостерігався у
1955 р. Він становив 1,5% сімейного доходу металургів,
що дорівнювало 24,98 крб. [14, арк. 3]. Найбільший
розмір допомог зафіксований у 1959 р. – 2,9% доходу,
що складало 60,88 крб. на місяць [15, арк. 47].
Розмір грошових дотацій від підприємств, установ
і громадських організацій збільшився на 96,3%. Сума
надходжень за даною статтею була найменшою у
1952 р. і становила 0,8% дохідної частини бюджету чи
14,34 крб. на місяць [14, арк. 3], а найбільшою у 1959 р.
– 1,3% дохідної частини сімейного бюджету металургів,
що дорівнювало 28,16 крб. на місяць [15, арк. 47].
З 1952 р. по 1959 р. розмір інших надходжень до
сімейного бюджету зріс на 54,3%. Він коливався від 3,2%
дохідної частини у 1952 р., що у грошовому еквіваленті
дорівнювало 52,61 крб. на місяць [14, арк. 3], до 4,8%
дохідної частини у 1957 р., тобто 89,89 крб. на місяць
[15, арк. 47]. Крім того, сім’ї металургів періодично
брали кошти з ощадкас для задоволення власних потреб.
Так, у 1959 р. в середньому на місяць з ощадкас було
взято 74,97 крб. [15, арк. 47].
Витратна частина сімейного бюджету характеризує
можливості задоволення матеріальних і духовних
потреб членів сім’ї. Структура витрат сімей металургів
складалася з наступних статей: витрати на харчування,
на алкоголь та тютюнові вироби, на предмети особистого
користування, на будівельні матеріали, будинки та оплату
праці з капітального ремонту й будівництва, на житлово–
комунальні послуги, на меблі та господарські речі, на
культтовари, на гігієну, лікування та відпочинок, на
дошкільні дитячі заклади, на культурно–просвітницькі
послуги, на сплату податків, на придбання облігацій
державних позик розвитку народного господарства, на
внески до державних трудових ощадних кас та інше.
Зростання заробітної плати металургів і відміна
державних позик розвитку народного господарства [10]
сприяли збільшенню протягом 1952–1959 рр. обсягів
витрат на 28,8%. Останні коливалися від 1553,62 крб. на
місяць у 1953 р. [14, арк. 4] до 2025,47 крб. на місяць у
1959 р. [15, арк. 48].
Купівля продуктів харчування була найбільш
витратною статтею сімейного бюджету. В період з 1952 р.
по 1959 р. витрати на продукти харчування збільшилися
на 18,9%, хоча частка даної статті у структурі витрат
зменшилася за рахунок збільшення суми прибутків.
Проте, у зв’язку з бюджетним дефіцитом, у 1953 р.
відбулося скорочення витрат на купівлю продуктів
харчування на 5,7%, порівняно з попереднім роком, до
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37,3% витратної частини бюджету чи 578,36 крб. на
місяць [14, арк. 4]. У 1959 р. витрати за даною статтею
були найбільшими і становили 36% витратної частини
бюджету чи 729,86 крб. на місяць [15, арк. 48].
Витрати на громадське харчування у їдальнях і
буфетах зросли на 47,5%. У 1953 р., як і у випадку
з купівлею продуктів харчування, сума витрат на
громадське харчування скоротилася до 3,8% витратної
частини бюджету, що в грошовому еквіваленті
дорівнювало 59,08 крб. на місяць [14, арк. 4]. Однак
за іншими статтями витрат у 1953 р. спостерігається
позитивна динаміка. Найбільше коштів на громадське
харчування витрачали у 1959 р. – 4,4% витратної частини
бюджету, тобто 89,75 крб. на місяць [15, арк. 48].
Витрати сімей металургів на алкоголь збільшилися
на 89,5%. Найменшу суму на спиртне витрачали у
1952 р., яка становила 2,4% витратної частини бюджету,
що складало 38,70 крб. на місяць [14, арк. 5]. Найбільші
витрати на спиртне були у 1959 р. – 3,6% витратної
частини бюджету, що дорівнювало 73,35 крб. на місяць
[15, арк. 48]. Сума витрат на тютюнові вироби протягом
1952–1959 рр. зросла на 18,6%, хоча у структурі витрат у
зв’язку зі збільшенням суми прибутку частка даної статті
продовжувала складати 1%. У 1952 р. витрати на тютюн,
цигарки та махорку були найменшими й обходилися
сімейному бюджету у 17,04 крб. на місяць [14, арк. 5], а
найбільшими у 1959 р. – 20,21 крб. на місяць [15, арк. 48].
Другою за обсягом витрат статтею сімейного
бюджету металургів були витрати на предмети
особистого користування: одяг, тканини, взуття, головні
убори, галантерею та трикотаж. Витрати за цією статтею
зросли на 41,7%. Найменший їх розмір на купівлю
даних товарів зафіксований у 1955 р. – 15,7% витратної
частини бюджету, що у грошовому еквіваленті становило
255,91 крб. на місяць [14, арк. 4], а найбільший – у
1959 р., що дорівнював 19,7% витратної частини
бюджету чи 390,55 крб. на місяць [15, арк. 48].
Деякі зміни у структурі витрат відбулися у
зв’язку зі зростанням у 2,7 рази витрат на купівлю
будівельних матеріалів, будинків, а також оплати праці
з капітального ремонту та будівництва. У 1952 р.
витрати за даною статтею були найменшими і становили
0,8% витратної частини бюджету, що у грошовому
еквіваленті дорівнювало 12,73 крб. на місяць [14, арк.
5]. Найбільшими вони були у 1959 р і складали 2,3%
витратної частини бюджету, тобто 47,93 крб. на місяць
[15, арк. 49].
Витрати на квартплату і комунальні послуги зросли
на 30,9%. Однак за рахунок збільшення загальної суми
прибутку сімей металургів протягом 1952–1959 рр.,
збільшення витрат за даною статтею не позначилося
на її частці у структурі витрат. Так, у 1952 р. витрати
на квартплату і комунальні послуги були найменшими
і становили 2,5% витратної частини бюджету, що
дорівнювало 39,60 крб. на місяць [14, арк. 5]. Витрати
за даною статтею були найбільшими у 1959 р. і складали
також 2,5% витратної частини бюджету, але в грошовому
еквіваленті дорівнювали вже 51,84 крб. на місяць [15,
арк. 49].
Сума витрат на купівлю паливних та освітлювальних
матеріалів знизилась на 11,2%. Її розмір був найменшим
у 1957 р. і становив 0,7% витратної частини бюджету
чи 13,80 крб. на місяць [15, арк. 49]. Найбільше коштів
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на купівлю паливних та освітлювальних матеріалів
витрачали у 1953 р. – 1,2% витратної частини бюджету,
що становило 19,02 крб. на місяць [14, акр. 5].
У період з 1952 р. по 1959 р. майже в двічі збільшилися
витрати на купівлю меблів та господарських речей. Вони
коливалися від 1,7% витратної частини бюджету, що
дорівнювало 26,71 крб. на місяць, у 1952 р. [14, арк. 4] до
3,8% витратної частини бюджету чи 78,89 крб. на місяць
у 1959 р. Суттєве збільшення витрат за даною статтею
(майже на 60%) припадає на 1958 р. [15, арк. 48].
Витрати на культтовари збільшилися у 1,6 разів: з
1,6% витратної частини сімейного бюджету у 1952 р.,
що становило 26,03 крб. на місяць [14, арк. 4], до 3,3%
витратної частини бюджету у 1959 р., тобто 68,39 крб. на
місяць [15, арк. 48].
Зростання витрат на гігієну, лікування та відпочинок
відбулося на 81,4%. За даною статтею вони були
найменшими у 1952 р. і становили у середньому 1,7%
витратної частини бюджету чи 37,71 крб. на місяць [14,
арк. 4]. Найбільшими витрати на гігієну, лікування та
відпочинок були у 1959 р. і складали 2,4% витратної
частини сімейного бюджету чи 50,27 крб. на місяць [15,
арк. 48].
Майже в 1,5 рази збільшилися витрати на утримання
дітей в дошкільних дитячих закладах. Вони коливалися
від 0,6% витратної частини сімейного бюджету, що
дорівнювало 9,84 крб. на місяць, у 1952 р. [14, арк. 4]
до 1,2% витратної частини бюджету, тобто 24,34 крб.
на місяць, у 1959 р. [15, арк. 48]. Особливо відчутне
збільшення витрат за даною статтею відбулося у 1955 р.:
на 60,5%, порівняно з попереднім роком [14, арк. 4].
Витрати на кіно, театр та інші культурно–
просвітницькі заходи збільшилися на 49,7%. Найменшими вони були у 1952 р. і складали 1,1% витратної
частини бюджету сімей металургів, що в грошовому
еквіваленті дорівнювало 17,81 крб. на місяць [14, арк. 4],
а найбільшими – у 1959 р., що становило 1,3% витратної
частини бюджету чи 26,67 крб. на місяць [15, арк. 48].
Металурги сплачували прибутковий податок, яким
обкладалися робітники, чия місячна заробітна плата
перевищувала 260 крб., а з 1957 р. – 370 крб. [8, с. 327].
Також із заробітної плати металургів, які не мали дітей
або мали одну чи дві дитини (жінки віком від 20 до 45
років, чоловіки віком від 20 до 50 років) вираховували
податок на неодружених, самотніх і бездітних громадян
[6, с. 386]. Однак з 1958 р. від подібного оподаткування
звільнили неодружених, самотніх і малосімейних
громадян, які мали дітей, та самотніх жінок, які не мали
дітей [5]. В залежності від наявного майна робітники
могли сплачувати податок з будівель, земельну ренту,
збір з власників транспортних засобів, збір з власників
худоби [7, с. 336]. Так, щомісячний розмір податків був
найменшим у 1953 р. і становив в середньому 8,6%
витратної частини бюджету чи 134,75 крб. [14, арк. 5],
а найбільшим – у 1959 р. і дорівнював 8,5% витратної
частини бюджету, що становило 172,30 крб. [15, арк. 49].
Протягом 1952–1959 рр. сума податків зросла на 18,7%.
Особливою статтею витрат сімейного бюджету
було придбання облігацій державних позик розвитку
народного господарства. У 1952 р. середня щомісячна
сума витрат за даною статтею становила близько 6,5%
витратної частини бюджету чи 102,8 крб. [14, арк. 5].
Оскільки у 1958 р. державні позики було відмінено
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[10], то частина заробітної плати, що раніше позичали
державі, залишалася у робітників. Дана обставина
сприяла підвищенню рівня матеріального споживання.
Про зростання прибутків свідчить динаміка внесків
до державних трудових ощадних кас. З 1957 р. по 1959 р.
вони зросли на 37,8% і складали у 1959 р. близько 5,3%
витратної частини бюджету, тобто 108,92 крб. на місяць
[15, арк. 49].
Інші витрати протягом 1952–1959 рр. коливалися
від 6,8% витратної частини бюджету у 1956 р., що в
грошовому еквіваленті дорівнювало 116,49 крб. на
місяць [15, арк. 49], до 10% витратної частини бюджету
чи 155,82 крб. на місяць у 1953 р. [14, арк. 5].
Таким чином, в цілому у структурі бюджету сімей
робітників підприємств чорної металургії у період з
1952 р. по 1959 р. дохідна частина переважала витратну.
Основною статтею формування дохідної частини
бюджету була заробітна плата металургів. За рахунок
зростання заробітної плати та відміни державних позик
розвитку народного господарства відбулося збільшення
прибутку. Дана обставина сприяла зростанню сум
внесків до державних трудових ощадних кас. Протягом
1950–х рр. обсяги витрат збільшилися практично за
всіма статтями витратної частини бюджету. Найбільш
суттєвими з них були купівля товарів першої необхідності:
продуктів харчування та предметів особистого
користування, на які йшло більше половини витратної
частини бюджету. Третьою за розміром статтею витрат
була сплата податків. В сумі дані статті складали більше
двох третіх витратної частини сімейного бюджету.
Подібна структура витрат свідчить про невисокий рівень
життя сімей металургів, не зважаючи на те, що останні
були робітниками пріоритетної галузі економіки.
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The structure of the budget of the families of the workers of ferrous
metallurgy enterprises of Ukraine in the 1950’s
The study is aimed to analysis the structure of the budget of the families of the
workers of ferrous metallurgy enterprises during the 1950s. The research is based on
the principles of historicism, scientific objectivity, as well as problem–chronological
and statistical methods. The structure and dynamics of incomes and expenses of the
family of metallurgists in the course from 1952 to 1959 is characterized. Some aspects
of the socio–economic policy of the state leadership are highlighted. It is concluded
that revenue part was prevailing in the structure of the budget of the families of the
workers of ferrous metallurgy during the 1950s. The main source of the formation of a
revenue part of the budget was the metallurgists’ salaries. The most costly items were
the purchase of food, personal use items and the payment of taxes. In total, these items
accounted for more than two thirds of the expenditure part of the family budget. The
similar structure of expenses testifies to the low standard of living of the metallurgists
families, though metallurgists were workers of a priority branch of the economy.
Keywords: metallurgists, family budget, budget structure, incomes, expenses.
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Розвиток фермерських та особистих селянських
господарств України в середині 90–х років ХХ ст.
Розглянуто трансформаційні зміни в сільському господарстві України в
перші роки незалежності. Проаналізовано проблеми в розвитку фермерських
господарств, викликані відсутністю достатньої державної допомоги та
супротивом колгоспно–радянської номенклатури. Досліджено зміну статусу
особистих селянських господарств в умовах реформування аграрного сектору
та переходу до ринкових відносин.
Ключові слова: фермерське господарство, особисте селянське
господарство, аграрна реформа, місцеві ради.

Фермерство є прогресивною формою ведення
сільськогосподарського
виробництва.
Нині
це
найбільш переважаюча організаційно–правова форма
господарювання на селі. Частка ВВП фермерських
господарств у загальній структурі виробництва (2016 р.)
складає близько 8 відсотків. Поруч із фермерськими
господарствами працює 4,1 млн. особистих селянських
господарств, 20% із яких виробляють товарну продукцію
та є потенційними фермерськими господарствами.
Їх частка виробництва у загальному обсязі сільськогосподарської продукції сягає 45 відсотків. На
думку О. Ковальової ці категорії господарств є
селоутворюючими та поєднують власні економічні
інтереси з соціальними потребами громади [1].
Метою статті є аналіз розвитку та діяльності
фермерських та особистих селянських господарств
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України протягом першої половини 90–х років ХХ
століття.
Соціально–економічні трансформації в Україні
протягом перших років незалежності залишаються
об’єктом прискіпливої уваги дослідників. Історичні
аспекти утворення та функціонування фермерських
господарств в незалежній Україні вивчали Т. Мельничук
та В. Нечитайло [2; 3]. Аналіз державної аграрної
політики, спрямованої на розвиток малих форм
підприємництва, зокрема фермерських господарств,
був проведений В. Горьовим та Л. Продивусом [4].
Результати сільськогосподарської діяльності фермерських господарств досліджені П. Макаренком та
Л. Мельник [5]. Історико–правові аспекти підтримки
державою особистих селянських господарств розкриті
В. Полянською [6]. Актуальним для новітньої аграрної
історії України залишається економічний аналіз дрібного
селянського господарства, зроблений визначним
економістом М. Туган–Барановським ще на початку
ХХ ст. [7].
Відродження фермерського руху в Україні було
безпосередньо пов’язано з реформуванням земельних
відносин, розпочатих в 1990 році. Головна мета
земельної реформи полягала в трансформації державної
та колективної власності в приватну та формуванні
на її основі більш ефективної та відповідальної
системи господарювання. У Постанові Верховної Ради
України «Про земельну реформу» від 18 грудня 1990
року зазначалося, що земельна реформа є складовою
частиною економічної реформи, здійснюваної в
Україні у зв’язку з переходом економіки держави до
ринкових відносин. Місцеві ради народних депутатів
мали здійснити реєстрацію громадян, які бажали
організувати селянське (фермерське) господарство,
розширити особисте підсобне господарство, займатися
індивідуальним садівництвом, одержати в користування
земельні ділянки для городництва, сінокосіння і
випасання худоби [8, с. 100].
В грудні 1991 року Верховна Рада України ухвалила
Закон «Про селянське (фермерське) господарство», а
Кабінет Міністрів України видав низку постанов [9; 10; 11;
12; 13], спрямованих на підтримку розвитку фермерства
як рівноправної форми ведення сільськогосподарського
виробництва поряд з державними, колективними,
орендними та іншими підприємствами та організаціями.
Розпочалось формування земель запасу (7–10 відсотків
від загальної площі), які мали виділятися фермерам для
ведення господарства.
Практичне втілення реформ викликало супротив
консервативно налаштованої колгоспно–радянської
номенклатури. В доповідній записці «Про стримування
земельної реформи в окремих сільських (селищних)
радах Вінницької області» вказувалося на те, що
протягом 1991–1992 років, понад сто місцевих рад
області виділили до земель запасу менше 7 відсотків
земель. В окремих сільрадах землі запасу були виділені
дрібноконтурними
віддаленими
ділянками,
що
вимагало значних затрат на облаштування фермерських
господарств. Мали місце випадки, коли сільські ради
при розгляді проектів відведення земель для селянських
господарств і прийнятті остаточного рішення про
виділення землі, значно зменшували попередньо виділені
площі. В деяких місцевих радах взагалі саботували
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процес реформ. Так, у Михайлівській сільській раді
Гайсинського району Вінницької області практично не
було утворено земель запасу, тому що голова місцевого
колгоспу не дав згоди на вилучення земель [14, арк. 25].
Представники Сумської Асоціації фермерів у 1993
році у відкритому листі до Верховної Ради України
звертали увагу на мізерні наділи, що виділяються
фермерам для ведення товарного господарства.
Деякі керівники сільськогосподарських підприємств
намагалися виселити фермерів з будинків, побудованих
в радянські часи колгоспами та радгоспами для своїх
працівників [15, арк. 126].
Суттєвим чинником, який гальмував розвиток
фермерського товарного виробництва була незадовільна
підтримка новостворених господарств кредитами,
сільськогосподарською технікою та посадковим
матеріалом. За підрахунками спеціалістів Міністерства
сільського господарства у 1992 році для забезпечення усім
необхідним пересічного фермера було потрібно мінімум
1 млн. крб. Тоді як в середньому на одне фермерське
господарство припадало біля 150 тис. крб. кредиту [14,
арк. 7]. Посилення кризових явищ в економіці України,
гіперінфляція 1993–1994 років, призвели до різкого
зменшення державної допомоги фермерам.
Так, Вінницьке відділення Державного фонду
підтримки селянських (фермерських) господарств
отримало з Державного бюджету в 1993 році (в
еквівалентній ціні на трактор класу МТЗ) коштів на сто
тракторів в той час в 1996 році коштів вистачало лише
на 1,5 трактора. Ліміти державних централізованих
капіталовкладень, спланованих на облаштування
соціальної сфери фермерів в 1996 році було
профінансовано лише на 7 відсотків. Обласне відділення
фонду вимушено припинило надання допомоги по
більшості напрямів, передбачених законодавчими
та нормативними актами. Як свідчили матеріали
обстеження фермерських господарств 90 відсотків
фермерів купували техніку за рахунок своїх заощаджень
і лише 10 – за допомогою пільгових кредитів [16, арк. 9].
Аналізуючи розвиток фермерських господарств
Вінницької області керівники сільськогосподарського
управління зазначили, що протягом 1991–1996 років
відбулося розмежування фермерів на три нерівні групи.
До першої входили фермери, які обробляли 50 та
більше гектарів землі. Здебільшого їх власники були
повністю забезпечені технічними засобами. Кожен
з фермерів мав вищу освіту та задовільні фінансові
показники. Але таких господарств було не більше 10
відсотків.
Другу групу складали 50–60 відсотків фермерів. Як
правило кожен з них мав від 25 до 50 гектарів землі.
Забезпеченість сільськогосподарською технікою – на
рівні 40 відсотків.
Майже 30 відсотків – це початкуючі фермери, або
ті, справи яких ідуть не кращим чином. Їм бракувало
техніки та державної підтримки [16, арк. 8].
Таким чином обмежені можливості державної
підтримки і кредитного забезпечення стримували
матеріально–технічне
оснащення
фермерських
господарств, внаслідок чого більшість з них були дрібнотоварними, з низькою інтенсивністю виробництва.
В результаті протягом 1992–1996 років кожне п’яте
фермерське господарство Вінницької області припинило
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 131

свою господарчу діяльність [16, арк. 1]. Подібні тенденції
були характерними і для інших областей України.
Не зважаючи на проблеми у розвитку селянських
(фермерських) господарств в Україні слід зазначити
позитивні тенденції у розвитку нової форми господарювання. Так, відбулося значне кількісне зростання
фермерських господарств. Якщо у 1990 році в Україні
було створено 82 господарства, яким належало 2 тис. га
сільськогосподарських угідь, то у 1995 діяло 33778
фермерських господарств, які мали в користуванні
786,4 тис. га землі [17, с. 166].
Однак, показники участі фермерів у виробництві
продукції сільського господарства у 1995 році
залишались на вкрай низькому рівні. Стосовно
загального об’єму сільськогосподарського виробництва
вони складали лише 0,8 відсотка, у тому числі продукція
рослинництва сягала 1,1 відсотка, тоді як тваринницька
продукція лише 0,3 відсотка [17, с. 168].
Частка виробництва основних сільськогосподарських
культур фермерськими господарствами свідчила про
їх увагу до вирощування прибуткових зернобобових
та технічних культур: пшениці, ячменю, проса,
гречки, цукрових буряків, соняшнику та продовольчих
баштанних культур.
Результати розвитку та діяльності селянських
(фермерських) господарств засвідчили недолугість
державної політики реформування земельних та
майнових відносин на селі протягом першої половини
90–х років ХХ ст. Подальше загострення соціально–
економічної кризи, нееквівалентний обмін між містом та
селом, бартер замість ринкових механізмів ціноутворення,
самоусунення держави від взятих на себе обов’язків
запустили механізм архаїзації сільськогосподарського
виробництва. Чиновники міністерства сільського
господарства вимушено констатували той факт,
що «переважна більшість спеціалістів сільського
господарства в морально–психологічному плані не
готова до практичного здійснення реформи. Поліпшення
ситуації в аграрному секторі сьогодні неможливо без
перебудови земельних і майнових відносин з метою
формування ефективного власника» [16, арк. 3].
Колективні господарства не змогли протягом
усього періоду свого існування в достатній мірі
забезпечити населення України продуктами харчування,
тому особисті підсобні господарства згладжували
неефективність радянської агарної політики. Так,
станом на середину 60–х років ХХ ст. вони давали в
загальному обсязі виробництва близько 60% картоплі,
плодів і ягід, 30% овочів, 40% м’яса і молока, 80%
яєць [18, с. 7]. М. Туган–Барановський вважав, що
головною підвалиною стійкості дрібного селянського
господарства є не економічні переваги його над великим
господарством, а та обставина, що велике господарство
існує заради прибутку й ренти, а дрібне – для
забезпечення існування самого виробника [7, с. 186]. Так
як колгоспи та радгоспи були породженням командно–
адміністративної системи та планової економіки то
запровадження ринкових відносин неминуче призводить
до їх деградації.
Протягом 1990–1995 років відбулося значне
збільшення економічної активності в господарствах
населення та відповідне зменшення валової продукції
сільськогосподарських підприємств. Цьому сприяла
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Ст.56 Земельного кодексу України, ухваленого у 1990 р.
Для ведення особистого підсобного господарства
громадянам за рішенням сільської, селищної, міської
Ради народних депутатів передавалися безоплатно у
власність земельні ділянки, в межах населених пунктів,
у розмірах, вказаних у земельно–облікових документах,
або надавалися безплатно у власність у розмірі не більше
0,6 гектара [19].
Поширення дрібного натурального виробництва
на основі примітивних форм організації економіки,
з переважанням ручної праці може оцінюватись як
регресивний процес, однак по–іншому сприймається
в умовах соціально–економічної кризи, скорочення
промислового виробництва та зростання безробіття.
Самозанятість населення в особистих господарствах
пом’якшувало соціально–економічні наслідки кризи
на селі та дозволяло забезпечувати міське населення
основними продуктами харчування.
Статистичні дані свідчать про те, що протягом
1990–1995 років відбулося різке зменшення валової
продукції сільського господарства – з 282774,2 до
183890,3 млн. грн. (у постійних цінах 2010 р). при
цьому зменшення виробництва відбулося виключно у
сільськогосподарських підприємств, тоді як господарства
населення збільшили свою валову продукцію на
828,8 млн. грн. [17, с. 43].
Відповідно відбулися зміни у структурі виробництва
валової продукції сільського господарства. Якщо у
1990 році валова продукція сільськогосподарських
підприємств сягала 70,4 відсотки а господарств
населення 29,6, то в 1995 році відповідно 54,1 відсотки
та 45,9 [17, с. 45].
Таким чином господарства населення виявилися
ефективними
виробниками
сільськогосподарської
продукції в умовах кризи. На присадибних ділянках,
загальна площа яких у 1995 році складала 15 відсотків
розорених земель України, виробляли 40 відсотків
продукції тваринництва, з них м’яса свинини – 60
відсотків, овочів – 60 відсотків, фруктів – 70, картоплі –
85 відсотків від усієї виробленої кількості [20].
Враховуючи підвищення ролі особистих підсобних
господарств громадян і селянських (фермерських)
господарств у формуванні державних ресурсів
сільськогосподарської продукції і сировини та у
забезпеченні населення продуктами харчування
Кабінет Міністрів України 31 травня 1995 року
затвердив Постанову №381 «Про додаткові заходи щодо
підтримки розвитку особистих підсобних господарств
громадян і селянських (фермерських) господарств».
Зокрема, пропонувалося організувати виробництво та
реалізацію населенню засобів захисту рослин у дрібній
розфасовці, надавати допомогу громадянам в обробітку
присадибних та інших земельних ділянок, розширенні
обсягів та видів платних послуг, освоїти виробництво,
мотокультиваторів, кіс, серпів, бензопилок, вітростійких
ліхтарів тощо [21].
Неоднозначними були заходи, які мали стимулювати
розвиток селянських (фермерських) господарств. Так,
облвиконкоми мали сприяти наданню фермерам, які
мають необхідну техніку та підтвердили на практиці
здатність ефективного господарювання, земельних
ділянок в оренду понад граничні розміри, передбачені
чинним законодавством.
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Результатом реформування земельних та майнових
відносин в аграрному секторі України протягом першої
половини 90–х років ХХ ст. стала поява фермерських
господарств, головною метою діяльності яких було
виробництво товарної сільськогосподарської продукції,
та можливість займатися її переробкою та реалізацією.
Однак, недостатність адекватної потребам фермерів
державної підтримки гальмувала розвиток нової форми
господарювання. Розвиток особистих селянських
господарств сприяв продовольчій безпеці держави не
вимагаючи жодних капіталовкладень.
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Сучасні підходи до вирішення проблем
збереження культурної спадщини України
Автором розглядаються найбільш ефективні способи збереження
замкових комплексів як нерухомих об’єктів культурної спадщини. В ході
дослідження таким способом визнано музеєфікацію пам’яток. Увага автора
зосереджена на пошуку сучасних підходів до вирішення широкого кола проблем
пов’язаних з охороною та збереженням культурної спадщини, де музеєфікація
виступає одним з найбільш важливих.
Розглядається ефективність використання популярних інтернет–
мереж для привернення уваги громадськості до актуальних питань
памяткоохоронної діяльності в Україні.
Ключові слова: культурна спадщина, музеєфікація пам’яток, інтернет–
мережи.

За даними історика Сергія Трубчанінова, в Україні за
станом на 2007 рік нараховувалось понад 5000 пам’яток
фортифікації, проте від більшості з них сьогодні немає
й сліду [1]. Основна кількість з них зосереджена на
теренах Західної України.
Західна Україна – термін який використовують для
означення простору таких історичних українських
земель, як Буковина, Волинь, Галичина, Поділля,
Закарпаття, а також Західне Полісся [2].
В силу свого історичного минулого цей регіон
багатий пам’ятками фортифікаційного будівництва
які є безцінними об’єктами культурної спадщини
українського народу.
На нашу думку, підтримання високого рівня
збереженості нерухомих об’єктів культурної спадщини
є найбільш складним завданням, яке вимагає значних
витрат. Сучасна українська наукова спільнота [3; 4] все
більше схиляється до того, що оптимальним вирішенням
проблеми збереження таких об’єктів [5; 6] є музеєфікація.
Згідно закону України «Про охорону культурної
спадщини», музеєфікація представляє собою «сукупність
науково обґрунтованих заходів щодо приведення
об’єктів культурної спадщини у стан, придатний для
екскурсійного відвідування» [6, с. 3].
Проблема
музеєфікації
історико–архітектурніх
пам’яток України залишається недостатньо розробленою
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та висвітленою у науковій літературі. Це пов’язане
з ідеологією яка панувала на теренах СРСР. До 1991
року музейна справа була орієнтована на пропаганду
досягнень радянської влади. Упродовж 1920–х років
музеї вважалися центрами науки та просвіти народних
мас. Починаючи з 1930–х років пропаганда нової влади
отримала все більш чіткий та окреслений характер. У
1950–х роках діяльність музеїв характеризувалася трьома
напрямами: культурно–просвітницьким, політико–
виховним та пропагандистським. Основи музеєзнавства
почали розроблятися лише з кінця 1970–х – середини
1980–х років. В той період на базі добре збережених
замкових комплексів Луцька, Острога (Волинь), Олеська,
Золочева (Галичина), Кам’янець–Подільського, Хотина
(Поділля) створювалися музеї різних профілів [7].
Перетворення нерухомого об’єкту культурної
спадщини на об’єкт музейного показу є достатньо
складною справою за будь–якої політичної системи.
Особливу актуальність проблема музеєфікації нерухомих
пам’яток набула за часів незалежної України. Але в цьому
питанні увага дослідників більше зосереджувалася
на пам’ятках національного значення, лишаючи поза
увагою архітектуру місцевого значення.
Проаналізувавши вітчизняний та закордонний досвід
у сфері збереження нерухомих об’єктів культурної
спадщини, ми дійшли висновку, що збереження пам’яток
архітектури може бути реалізовано шляхом вирішення
питання їхнього сучасного використання. Найкращим
засобом збереження нерухомих об’єктів культурної
спадщини є повернення їм функцій первісного
призначення, тобто вдихнути в них життя. Але, як ми
розуміємо, зробити це вкрай складно.
Пам’ятки, які ми розглядаємо, а саме замкові
комплекси – об’єкти фортифікаційного будівництва,
свого часу були збудовані для певних функцій. Однак,
зміни соціально–політичної ситуації у світі призвели
до того, що ці історичні будівлі втратили своє колишнє
значення. Перш за все це пов’язане з тим, що конкретний
регіон втратив своє стратегічне значення і як наслідок
зникає необхідність у цих спорудах.
Руйнація пам’яток прискорюється через неможливість їх використання за призначенням, що загострює
потребу у пошуках нових напрямів використання.
Оскільки при розв’язанні цієї проблеми визначальними
залишаються культурна, архітектурно–художня та
історична цінність пам’яток, високі вимоги пред’являються до їхньої охорони. Від сучасного використання
пам’яток архітектури залежить їх подальше існування,
збереження культурної спадщини та її популяризація.
За таких умов найкращим засобом пристосування
і збереження пам’яток вбачається їх музеєфікація
як сукупність науково–обґрунтованих заходів щодо
приведення об’єктів культурної спадщини у стан,
придатний для екскурсійного відвідування [7, с. 2].
Замкові комплекси завжди мають багату історію,
насичену видатними подіями та персоналіями.
Кожен замок, як об’єкт фортифікації має оригінальну
архітектуру та ландшафт. Саме тому, в якості музею,
замки викликають та завжди будуть викликати жвавий
інтерес серед дослідників і туристів.
Музеєфікація пам’яток архітектури можлива
за двома напрямами: пристосування їх під музеї та
забезпечення екскурсійних відвідувань без створення
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музею на території пам’ятки. Слід зауважити, що
необхідним є урахування економічної рентабельності,
в результаті чого стане можливим повне забезпечення
технічних заходів зі збереження та відновлення,
проведення профілактичних заходів з метою захисту
об’єктів від агресивних факторів, що прискорюють
процес їх руйнації. Загальна організація музеїв на
базі замкових комплексів могла б бути дієвим засобом
збереження замків як окремого типу об’єктів культурної
спадщини. Статус музею піднімає значущість конкретної
пам’ятки, розкриває її інформативну цінність, стимулює
дослідження історії створення та існування цієї пам’ятки
в історичному просторі.
Проаналізувавши ситуацію, яка має місце на
сучасному етапі у справі охорони та використання
замкових комплексів, можна впевнено стверджувати, що
незважаючи на наукові досягнення в галузі реставрації,
окремі успіхи в пристосуванні цих комплексів,
проблема включення їх до сучасного життя залишається
невирішеною.
Реалізація
масштабних
завдань
музеєфікації пам’яток історії й архітектури повинна
мати серйозну правову і практичну базу у вигляді
відповідних нормативних актів і постійних цільових
капіталовкладень з боку держави та зацікавлених
організацій і структур. Нові об’єкти музеєфікації
повинні бути орієнтовані на широке коло відвідувачів,
розвиток культурного життя конкретного регіону.
На території сучасної України мають місце окремі
спроби пристосування замкових комплексів до сучасного використання з метою збереження. Добре відомі
замкові комплекси, які діють як музеї, приймають
відвідувачів та проводять екскурсії. Наприклад, «Золота
підкова Львівщини» – загальновідомий туристичній
маршрут, який складається з трьох замків: Олеський,
Золочевський та замок в селі Підгірці. Олеський та
Золочевський замок функціонують як музеї і відкриті для
відвідувачів. Замок–палац в селі Підгірці є унікальною
пам’яткою архітектури, частково функціонує як музей.
Для туристів у вільному доступі є екстер’єр замку.
Інтер’єри приміщень палацу закриті для відвідувачів з
причини їх критичного стану та відсутності експонатів,
які розпорошено серед українських, польських та
російських зібрань [8].
Іншим, прикладом пристосування замкового
комплексу до сучасного використання є замок Радомисль
в Житомирській області. Сьогодні цей об’єкт має статус
історико–культурного комплексу і розміщує на своїй
території єдиний у Європі музей української домашньої
ікони. В основі цього музею лежить власна колекція
ікон засновниці комплексу – доктора медицини Ольги
Богомолець. Складовою комплексу є готель, якій налічує
лише вісім номерів. Також слід згадати що в складі
історико–культурного комплексу «Замок Радомисль»
функціонує ресторан та концертний (Камінний або
Михайлівський) зал – єдиний зал у світі де б’є справжнє
джерело. У залі проходять концерти класичної,
вокальної, камерної, народної та джазової музики [9].
На наш погляд, приклад замку Радомисль є найкращим
пристосуванням історичної будівлі до сучасного
використання. Сьогодні замок є багатофункціональним,
поєднує в собі музей, готель, ресторан, музичній зал та
ландшафтний парк. Саме це робить його цікавим для
широкого кола туристів. Але знайти людей, готових
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власним коштом відновити історичну споруду подібну до
замку Родомисль, сьогодні, нажаль, дуже складно. Тому,
найбільш доступним способом збереження залишається
музеєфікація. На наш погляд вирішення цього питання
потребує сучасного підходу.
XXI століття характеризується збільшенням ролі
знання, інформації та інформаційних технологій в житті
будь–якого цивілізованого суспільства [10]. На нашу
думку, для привернення уваги громадськості, особливо
молоді до проблем у сфері памяткоохоронної діяльності,
необхідно популяризувати відповідні теми. Серед них
особливе місце займає проблема охорони та збереження
замкових комплексів. Вважаємо, що зазначені нижче
заходи стануть корисними для всіх типів об’єктів
культурної спадщини. Беззаперечним є той факт, що
сьогодні, кожен підліток користується соціальними
мережами, на кшталт, «вконтакте» [11], «twitter» [12] або
«instagram» [13]. Проаналізувавши останні тенденції,
ми зробили висновок, що серед української молоді
найбільш популярною є мережа instagram. Більшість
світових брендів, починаючи від всесвітньовідомих
марок автомобілів [14; 15], і закінчуючи невеличкими
кафетеріями [16] давно мають власні офіційні профілі
в мережі instagram, де активно рекламують свої товари
або послуги. В згаданій соціальній мережі дуже
багато профілів соціального напрямку, які закликають
громадськість до вирішення нагальних проблем, таких
як порятунок від руйнування дитячих будинків чи
притулки для бездомних тварин. Подібні профілі дуже
часто направлені на збирання коштів, добровільних
пожертвувань від зацікавлених користувачів мережі.
Отже, сучасні соціальні мережі є ефективним засобом
привернення уваги та популяризації проблемних питань
збереження культурної спадщини серед молодшої
половини населення України. Важливим є те, що реклама
в соціальних мережах нічого не коштує рекламодавцю,
тобто повністю відсутні витрати на рекламу. Цей факт
є дуже важливим в питанні охорони і збереження
культурної спадщини, що характеризується низьким
рівнем фінансування з боку держави. Використання
інтернет–мереж може бути ефективним способом
отримання благочинних внесків від пересічних
громадян, які використовують подібні мережі.
В законі України «Про благодійну діяльність та
благодійні організації» стаття 3 зазначає, що «цілями
благодійної діяльності є надання допомоги для
сприяння законним інтересам бенефіціарів [17, с. 1]
у сферах благодійної діяльності», а також «розвиток і
підтримка цих сфер у суспільних інтересах». Сьомий
пункт наведеної статті зазначає культуру, мистецтво
та охорону культурної спадщини як сферу благодійної
діяльності. В статті 6 наводиться визначення терміну
«благодійна пожертва» і визначається як «безоплатна
передача благодійником коштів, іншого майна, майнових
прав у власність бенефіціарів для досягнення певних,
наперед обумовлених цілей благодійної діяльності».
Також зазначено, що «договір про благодійну пожертву
валютних цінностей не підлягає обов’язковому
нотаріальному посвідченню» [17].
Отже, збирання благодійних внесків на потреби які
пов’язані із збереженням культурної спадщини є цілком
законним і використання соціальних мереж, в цьому
питанні, буде дуже ефективним.
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З цього можна зробити висновок, що використання
соціальних інтернет–мереж є ефективним, безкоштовним
способом привернення уваги української громадськості
до пам’яткоохоронних проблем в Україні. Цей спосіб
стане також ефективним для поширення серед молоді
інформації про об’єкти які мають культурну та історичну
цінність. Мережа instagram є популярною у всьому
світі, що може бути корисним для привернення уваги
громадськості інших держав та залучення світової
громади до вирішення актуальних питань, пов’язаних із
збереженням пам’яток давнини.
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Економічна співпраця української діаспори
США із Україною як один із чинників української
самоідентифікації (на матеріалах україномовної
періодики США)
Представники української діаспори у США завжди дуже уважно
стежили за подіями на своїй історичній батьківщині. Серед різноманітних
форм співпраці між діаспорою США та Україною сьогодні можна виокремити
й соціально–економічний аспект, який полягає, як вважають дослідники,
зокрема, у: прямих інвестиціях представників ділових кіл української діаспори,
створення потужних українських підприємств допомога щодо їх виходу на
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батьківщині. На думку фахівців, сам факт становлення
України як незалежної держави впливає на позитивне
ставлення до неї закордонних українців.
Серед різноманітних форм співпраці між діаспорою
США та Україною сьогодні можна виокремити й
соціально–економічний аспект, який полягає, як
вважають дослідники, зокрема, у: прямих інвестиціях
представників ділових кіл української діаспори,
створення потужних українських підприємств допомога
щодо їх виходу на міжнародний ринок тощо [12]. Однак
ці та інші форми не набули значного поширення, що
зумовлено непростою ситуацією в економіці України,
її тривалою нестабільністю, корупцією на високому
державному і місцевому рівні, відсутністю відповідної
законодавчої бази, гарантій недоторканності іноземного
капіталу і т. ін.
Питанням української діаспори в США, причинам
еміграційних процесів у цю країну, економічній співпраці
між американськими українцями та Україною приділяли
увагу Т. Бевз [4], Т. Дракохруст [11], В. Євтух та ін. [12],
М. Куропась [37], Б. Лановик та ін. [14], В. Маркусь
[17], І. Недошитко [19], А. Шлепаков та ін. [25], однак
останніми не розглядалося питання економічних
взаємин української діаспори США та материкової
України у контексті україномовної періодики США.
Тому метою нашого дослідження є аналіз україномовних
періодичних видань діаспори США на предмет
економічної взаємодії і допомоги між американськими
українцями та їх історичною батьківщиною.
Мусимо зауважити, що більшість публікацій в
україномовній періодиці діаспори США щодо цієї
тематики з’явилися, безперечно, після проголошення
суверенності України, коли на карті світу на законних
підставах з’явилася українська держава з легітимною
владою у Києві, коли американські українці, жертвуючи
кошти, знали, що допомагають своїй історичній
батьківщині. Проте аналіз джерельного матеріалу дає
нам кілька статей, що стосуються економічного життя
в УРСР, хоча назвати його таким, що характерне тільки
для цієї радянської республіки, не можна. Власне, ідеться
загалом про радянсько–колгоспний тип господарювання,
коли навіть в урядові пресові органи (наприклад,
«Радянську Україну») просочується інформація щодо
повної невдачі такого підходу, що потім тягне за собою
купівлю зерна в «буржуазної і прогнилої» Америки.
Періодичні видання українців у США у серії «На
економічні теми» друкують цитати з радянської преси
[28], де самі працівники і голови колгоспів наводять
приклади абсурдного недалекоглядного хазяйнування «з
центру», скаржаться на погане технічне забезпечення,
що утруднює виробництво сільськогосподарської
продукції та робить її собівартість значно вищою, ніж
за кордоном, де більшість робіт виконують машини. Є
проблеми і з транспортуванням вже готової продукції,
а планова економіка і насильницьке впровадження
непрофесійних «реформ» (наприклад, урядова політика
М. Хрущова щодо насаджування кукурудзи) [27]
зовсім не враховують особливостей національного
господарства,
що
призводить
до
виснаження
ґрунтів, порушення сівозміни, зниження досягнень у
тваринництві. Цікавими, на нашу думку, є опубліковані
відгуки італійців, які повернувшись з подорожі після
відвідин УРСР, віддали свої партійні квитки і вийшли
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з комуністичної партії Італії. Для них було особистою
катастрофою визнати те, що вони роками вірили і
ставили за зразок те суспільне життя і порядок, якого,
по суті, насправді не існує. Їх увага зосередилася
на соціальній нерівності, бідності і безправності
колгоспників, поганих житлових умовах і умовах праці,
причому міське населення радянської республіки хоч і
має вищий рівень життя, ніж у селі, проте його навіть
не можна порівняти з рівнем життя італійця. Дописувачі
зауважують, що в Італії вони мають свободу, на відміну
від радянських людей при однопартійній системі. Тому
автори нечисленних статей в україномовній діаспорній
періодиці роблять висновок про те, що, незважаючи на
зустрічі у Нью–Йорку, Чикаго, де радянські делегати
наввипередки говорять про значні економічні успіхи
України у колгоспах під керівництвом комуністичної
партії, це просто радянська пропаганда, з великою
долею обману, бо УРСР, як і її економіка, перебувають у
російсько–більшовицькому полоні [27; 28].
Першими, на нашу думку, публікаціями в
україномовній періодиці США, що стосуються
економічного життя материкової України, але вже після
проголошення незалежності останньою, є інформація
щодо власної національної валюти. Її впровадження було
предметом обговорень і дискусій між романтиками та
прагматиками від економіки [16]. Перші висловлювали
думку про користь для українського народу відходу від
рубля, а інші вважали це невиправданим – 70% імпорту
в молоду Україну складали товари з Росії, передусім
енергоносії, тому це тягнуло за собою неминуче
подорожчання. Однак і через десятиліття, коли
відзначали дату введення гривні, цей крок називають
політично дуже правильним і вчасним: одним із атрибутів
незалежної держави (поруч з гербом і прапором. – Л. Б.)
є також власні гроші. Крім того, зазначено, що гривня
– традиційна українська грошова одиниця, відома ще
з княжих часів (шматочки срібла на шиї), коли про її
тверду вартість знали не тільки купці, а й володарі інших
держав. Тобто введення гривні – це свідчення нерозривної
тяглості історії України від Київської Русі до Української
народної республіки і ще далі – до нашого сьогодення.
Власне, сумнівів у назві української грошової одиниці не
було ні в кого, зате сперечалися щодо її вигляду. Олексій
Гай, автор статті у газеті «Міст» [6] за 2014 р. з приводу
святкування двадцятиріччя введення гривні, зазначає,
що під безпосереднім керівництвом тогочасного голови
Нацбанку Володимира Матвієнка українські художники
Василь Лопата і Борис Максимов розробили дизайн
національної валюти, де у кожній купюрі зуміли
поєднати історичне минуле та сьогодення України.
«Було необхідно відобразити в орнаменті, геральдиці,
колірній гамі ту епоху, у якій жили Т. Шевченко,
Б. Хмельницький чи Ярослав Мудрий, а в особливостях
картушів та вигинах стрічок мали прочитуватися настрої
цілого народу в певний історичний момент» [34].
Упродовж вересня 1996 р. майже у кожному номері
щоденника «Свобода» – інформація про перебіг грошової
реформи та впровадження гривні [21]. Інформагентство
Рейтерс повідомляє, що 2 вересня обміняти карбованці
на гривні в регіонах України досить непросто, більшість
крамниць зачинено, а у відчинених – зростання ціни
на товари та можливість розрахунку купонами чи вже
гривнями. Однак відзначається, що й звичного хаосу,
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що супроводжує, зазвичай, такі процеси, теж немає.
Оскільки грошова реформа тільки розпочалася, автори
статей детально зупиняються на описуванні нових купюр.
Привертає увагу й своєрідне рефлексування в колонці
редактора з приводу співвідношення американської
валюти і гривні, його виправданості та прогнозів [35]. На
шпальтах діаспорної періодики з’являються відомості,
інколи недоступні тогочасному українському читачеві.
Так, українська гривня була видрукувана в Канаді,
завезена в Україну ще 1992 р., де зберігалась у сховищах
Національного банку до слушного моменту. Незважаючи
на рекомендації деяких економістів та Міжнародного
валютного фонду, тодішній Президент Л. Кучма вирішив
впровадити гривню на початку вересня, а не вкінці
календарного року, на що були економічно виправдані
пояснення. Причин такого поспіху, на думку одного
з авторів аналітичних статей у діаспорній періодиці
Володимира Звіглянича (науковий співробітник
Інституту Європейських, Російських, і Євразійських
студій університету Джорджа Вашингтона), є декілька
[33]. Передусім, це вже вищезгадана символічна
незалежність від Росії, а також обіцянка самого
Президента ввести національну валюту протягом двох
років. Ще однією передумовою, про яку не писали того
часу, однак сподівались на позитивне вирішення, – це
придушення тіньової економіки. За висновками фахівців,
грошова реформа не дуже вдарить по незаможних і
допоможе багатим, оскільки Нацбанк не з’ясовуватиме
походження великих сум за умови їх обміну та осідання
на банківських рахунках. Опубліковані матеріали [32],
попри захоплення, висловлювали і чимало застережень,
пов’язаних з аналізом внутрішньої ситуації в Україні, її
зовнішнього становища, наявністю ресурсів для грошової
стабілізації. Після вдалого введення національної
валюти природно виникає проблема інвестицій, що
на відміну від прийняття Конституції та проведення
грошової реформи лежить в іншій площині – зовнішній,
на яку здійснювати тиск, як це можна робити у сфері
внутрішній для досягнення позитивного результату,
досить проблематично, а почасти і неможливо.
За інформацією УНІС [30], свого часу фундація
Євразія надала УККА кілька тисяч доларів для
підтримання реформ в Україні разом із незалежним
громадським телебаченням. Кошти використані для
створення якісного медійного продукту з метою просвіти
громадськості щодо демократії та основ і правил ринкової
економіки. Як наслідок успішної співпраці УККА із
УНІКА–ТБ було випущено серію 10–хвилинних фільмів
на тему «Україна може» про життя і діяльність визначних
особистостей для формування перспективи успіху та
конкурентоспроможності молодої незалежної держави.
Кожен фільм охоплює одну з областей, популяризуючи
її успіхи в економічному плані. Також у 1995 р. уряд
США надав 100 тисяч доларів УККА для координації
допомоги українському уряду в галузі реформування
комерційного права, над Проектом якого вже кілька
років працювали в Україні та США представники
цієї організації, американської юридичної фірми та
прихильники реформування права, попередньо зібравши
інформацію щодо чинного правового середовища
молодої держави. Із опублікованої інформації [31]
бачимо, що більшість юридичних постулатів сформовані
у США та пояснюють правові аспекти комерційної,
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банківської сфери, особистої, інтелектуальної власності,
укладання контрактів, регулювання ринку цінних
паперів, кредитів, оформлення банкротства. У березні
понад півсотні провідних фахівців–юристів за підтримки
УККА поїхали в Україну з допомогою адаптації
концепції реформ у дванадцяти галузях комерційного
права. Пресова служба організації в опублікованому
звіті щодо проробленої роботи вважає її конечною та
закликає уряд США не скорочувати допомоги Україні,
«інакше є загроза, що вона (Україна. – Л. Б.) не зможе
підтримати себе як сучасна держава і знову опиниться в
орбіті Росії» [29, с. 3].
У 2006 р. США надали Україні статус країни з
ринковою економікою. Як зазначає Посол України
у США у своєму інтерв’ю газеті «Час і Події» [23], у
цьому немала заслуга української діаспорної громади.
Такий статус має багато переваг. Передусім, це ознака
демократичних перетворень в країні, і в економіці
зокрема, це позитивний сигнал для потенційних
інвесторів, а також підвищення кредитного рейтингу
України. Крім того, українські корпорації отримали
змогу відстоювати свої позиції на американському
ринку, а держава – поглиблювати двосторонні торгово–
економічні відносини. З цього періоду у періодиці
української діаспори США публікується інформація
з приводу проведення у Штатах різних національних
проектів, виставок тощо, покликаних вивести
українську економіку на світову арену, презентувати
Україну як гідного партнера. У Чикаго наприкінці
року проходить Національна виставка України у
США, що має на меті привернути увагу тих, які
зацікавлені в налагодженні контактів з українськими
бізнесменами. Інтерв’ю з представниками різних
галузей, що публікуються у пресі, сприяють ще більшій
популяризації України. Причому у таких виставках
беруть участь як новачки, так і ті, хто вже має спільні
проекти з американськими партнерами (наприклад,
Дніпропетровське ВО «Південмаш» чи КБ «Південне»).
У 2011 р. Державна агенція з інвестицій і управління
національними проектами проводила двоетапне роуд–
шоу, що у США реалізувалося у вигляді презентації
«Найкращі інвестиційні можливості року в Україні».
Захід відбувався у Нью–Йорку, і відвідало його понад 70
представників різних бізнес–кіл, міжнародних компаній,
політиків, громадських діячів. Конгресмен від штату
Нью–Йорк Майкл Грімм заявив, що Україна входить до
п’ятірки найперспективніших економік світу. У зв’язку
з цим президент Американсько–української бізнес–
ради Морган Вільямс виокремив найбільш привабливі
для інвестицій галузі української економіки – сільське
господарство, енергетичний сектор тощо [20].
Однак напередодні Революції гідності економічна
ситуація в Україні була не тільки вкрай непривабливою, а
й тривожною, зважаючи на певні тенденції. Невеликими
замітками у діаспорній пресі звучать два месиджі.
Перший – американський інвестиційний фонд Franklin
Templeton придбав 20% зовнішнього боргу України у
вигляді державних облігацій останньої. З цього приводу
Перший віце–прем’єр України С. Арбузов і міністр
фінансів Ю. Колобов мали зустрічі у штаб–квартирі
фонду в Каліфорнії [2]. Другий – хоча він звучить
неодноразово із завидною повторюваністю – українську
економіку тримають і вберігають від чергового дефолту
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гроші українських заробітчан, які щороку переказують на
батьківщину приблизно 4,3 млрд. дол. [8]. Сьогодні, коли
з країни через кризу тікає капітал, українці з–за кордону
залишаються найлояльнішими інвесторами і головним
джерелом надходження валюти. Через те, держава має
визначити пріоритетним стимулювання цього процесу.
За даними НБУ, українці у США є одним з основних
каналів надходжень грошових переказів, причому
сумарна кількість останніх суттєво перевищує рівень
іноземних інвестицій (наприклад, на початок 2014 р.
заробітчани переказали до 8,5 млрд. дол., а закордонні
інвестиції склали 5,7 млрд. дол.). Економічний експерт
Андрій Гайдуцький характеризує [26] перекази як
ефективний механізм боротьби з бідністю на прикладі
Західної України та зазначає, що дуже багато країн
визнає потенціал грошових надходжень від заробітчан
(стабільне джерело валюти, що дозволяє покращити
кредитний рейтинг країни, залучити інвестиції,
запобігти різким коливанням в період нестабільності
тощо) і розробили політику, що сприяє залученню цих
коштів у розвиток економіки, тому й нашій державі
варто перейняти цей досвід.
Відповідно до опублікованих матеріалів в
україномовній періодиці США у рубриці «Економіка»
[13], зі зміною політичного курсу країни у 2014 р.
американські інвестори, незважаючи на економічну
кризу і воєнні дії, знову зацікавились Україною. В
Американській торгово–промисловій палаті (АСС)
перший заступник голови Держінвестпроекту Кирило
Бондар разом із 20 міжнародними представництвами в
Україні проаналізували інвестиційні можливості нашої
держави. Визначаються пріоритетними аграрний,
автомобільний, ІТ сектори, галузь енергетики, особливо
альтернативної. Називаються й перешкоди, які мають
бути подолані з метою кращого залучення іноземного
капіталу: бюрократія, проблема порушення прав
інтелектуальної власності. Крім того, представники
інших держав вказують і на те, що державі варто
розвивати й інші напрями, а не тільки ті, які вона вважає
пріоритетними. Наприклад, інвестори готові вкладати
в українське літакобудування, машинобудування,
аерокосмічну галузь.
АСС пропонує українському уряду чимало
всебічних програм. Наприклад, у своєму інтерв’ю [24]
в.о. президента цієї організації Тарас Качка говорить
про регуляторні дії в нафтовій галузі, чіткий план
реформування фармацевтичної галузі (на кшталт
Сінгапура), залучення туди великих інвестицій, діалог із
Міністерством охорони здоров’я тощо. Головна мета –
зробити Україну цікавою для розміщення виробництва з
високою доданою вартістю.
За сприяння Посольства США в Україні у
Бізнес–школі УКУ проводяться Форуми жіночого
підприємництва, у якому беруть участь представниці
усіх регіонів. На думку Посла США в Україні Джеффрі
Пайєта, такі заходи не тільки сприяють обміну досвідом
жінок–підприємців, а й допомагають об’єднувати
Україну [5].
Українська громада у США активно лобіює інтереси
України у провладних колах США. Це дало можливості
новоствореному українському урядові підписати Угоду
із Штатами про надання кредитних гарантій останніми
на суму 2 млрд. дол. Посол Д. Пайєт зазначив [5], що за
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умови виконання програми реформ американський уряд
продовжить роботу з Україною у цьому напрямі.
Широко висвітленою у пресі [9; 10] була і перша
інвестиційна конференція Україна – США у Вашингтоні,
яку назвали Американо–українським бізнес–форумом.
Відповідно до опублікованих матеріалів, маємо
інформацію про високий формат цього заходу –
українську сторону представляла потужна делегація
на чолі з прем’єр–міністром А. Яценюком, серед
американців найтитулованішим був віце–президент
США Джо Байден, а модераторами – Джордж Сорос і
Девід Рубенштейн. У форумі взяло участь понад 150
представників великих американських компаній з метою
обговорення можливостей бізнесу в Україні. У своєму
виступі А. Яценюк наголосив на основних сферах
співпраці, сподіваючись, що американський досвід і
технології допоможуть Україні. Наслідком таких заходів
стала потужна інвестиційна діяльність компаній Horizon
Capital (електронна торгівля), Cargill (агропромислова
сфера) [15]; укладено контракт із компанією
Westinghouse на постачання свіжого ядерного палива,
а також використання нею потужностей українського
машино– і приладобудування [1]; в енергетичному
секторі налагоджена співпраця із Frontera щодо розробки
газу й нафти в Україні, імпорту природного скрапленого
газу (LNG) [18], а із TrailStone – щодо інвестування в
українську енергетику [22]. У рамках візиту Президента
П. Порошенка до Вашингтону також підписано угоду
між українською державною компанією «Центренерго»
і американською XCoal Energy & Resources про
поставки антрацитового вугілля, що стало ще одним
кроком до енергетичної незалежності України від
Росії [7; 36]. Міжнародна конференція у Вашингтоні
щодо надрокористування, у якій брала участь й
українська делегація на чолі з міністром екології і
природних ресурсів Остапом Семераком, засвідчила
зацікавленість США у реалізації проекту створення
парку відновлювальної (сонячної) енергетики у зоні
відчуження (Чорнобиль) [22].
Починаючи
від
впровадження
української
національної валюти, численних освітніх фінансових
програм, прямої інвестиційної підтримки і завершуючи
наданням численної і різноманітної гуманітарної
допомоги – це тільки невелика частина співпраці між
українською діаспорою США та Україною в економічній
сфері, що знайшла своє відображення в інформаційному
просторі американських українців.
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The USA Ukrainian Diaspora’s economic cooperation with Ukraine
as one of the factors of Ukrainian self–identification (based on
materials from the Ukrainian–language periodicals of the USA)
The Ukrainian Diaspora’s representatives in the USA have always followed
closely their historic homeland’s developments. Among various forms of cooperation
between the Diaspora of the USA and Ukraine today, it is possible to distinguish
also the social and economic aspect, which, according to researchers, involves
particularly: direct investments by representatives of the Ukrainian Diaspora’s
business communities, the creation of powerful Ukrainian enterprises and providing
them with the assistance for their access to the international market, etc. All the
published materials in the Ukrainian–language periodicals of the Ukrainian
Diaspora play an important role in highlighting these issues. The research is
devoted to the analysis of Ukrainian–language periodicals of the US Ukrainian
Diaspora on the subject of the American Ukrainians’ economic cooperation and
assistance with their historical homeland.
Keywords: Ukrainian–language periodicals, Ukrainian Diaspora, economics,
Ukraine.
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Витоки і становлення ветеринарної медицини
як науки в Україні
Висвітлюється процес закладення основ ветеринарії як науки в Україні,
пов’язаний зі створенням вищих навчальних закладів і наукових шкіл. При
написанні статті використовувалися історико–хронологічний метод та
методи узагальнення і систематизації уже оприлюднених результатів
наукового дослідження проблеми. За підсумками статті можна зробити
висновок, що ветеринарна медицина в Україні пройшла значний шлях свого
становлення від накопичення знань і досвіду до виникнення наукових шкіл на
базі вищих навчальних закладів і самостійних науково–дослідних установ.
Ключові слова: ветеринарна медицина, діагностика, лабораторія,
наукова школа, фармакологія.

Кожна наукова галузь є важливою і потрібною.
І кожна наукова галузь пройшла у своєму розвитку
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закономірні етапи становлення. Аналіз цього процесу
викликає науковий інтерес і запит суспільства. Це
зумовлює актуальність дослідження історії становлення
ветеринарії як науки в Україні.
Даною проблемою в Україні займаються ряд
вітчизняних учених – П. І. Вербицький, П. П. Достоєвський, Ю. В. Приходько, С. К. Рудик, О. В. Цюняк,
В. П. Шульга, І. В. Яценко та ін. Висвітлення історії
розвитку ветеринарії як наук нині перебуває ще у стадії
докладного вивчення і розкриття, тому поглиблення цієї
роботи в даний час є важливим і необхідним.
З далекого минулого протягом тривалого часу
ветеринарна медицина ґрунтувалася на народній
практиці, яка формувалася шляхом спостереження і
нагромадження досвіду. У процесі своєї життєдіяльності
людина пізнавала навколишній світ: властивості
природних матеріалів і рослин, особливості поведінки
тварин, відмічаючи нормальний стан і відхилення від
норми, що свідчило можливе захворювання. Помічаючи
цілющі властивості певних рослин і речовин, людина
спочатку використовувала їх у лікуванні власного
здоров’я, а потім асоціативно застосовувала при
лікуванні тварин.
В «Ізборнику Святослава», своєрідній хрестоматії
енциклопедичного характеру, наводилися відомості про
цілющі властивості блекоти, полину, оцту і меду. А онука
Володимира Мономаха Зоя, дружина візантійського
імператора Олексія Комніна, написала медичний
трактат «Аллима», що в перекладі з грецької – «Мазі».
З літописів відомі лікар–знахар Агапіт, який перебував
при дворі Великого київського князя Володимира і
лікував «безмездно», а також Демян–цілитель.
Вже тоді, у часи Київської держави, навчилися
діагностувати деякі хвороби, називаючи їх, звичайно,
простими народними термінами: морова язва (сибірка),
почесуха (короста), жолозо (бешиха), крупка (цистеркоз),
златяниця (жовтуха), камчуч (подагра) та ін. Виділилися
уже певні професії, представники яких займалися
лікуванням тварин – кровопускачі, коновали, конюхи,
різники. Методи лікування були ще досить примітивні:
окрім застосування різних відварів і мазей, практикували
кровопускання, вправлення суглобів, накладення шин у
випадку перелому кістки.
Коли у період середньовіччя почали виникати цехові
об’єднання, утворилися і цехи ковалів, які не тільки
підковували коней, а й лікували їх узвичаєними на той
час методами, майже незмінними ще з давньоруської
доби. Організованого навчання ще не було, а знання і
практичні навички передавалися від майстра учневі.
Усталилася традиція спадкової професії, коли батько–
майстер виховував із свого сина (синів) продовжувача
родинної справи. Справжню медичну освіту українці
почали одержувати за кордоном. Найвідоміший і
найславетніший приклад – доктор медицини і астрономії
Юрій Дрогобич (Котермак), який став спочатку навчався
у Болонському університеті, а згодом 1491 року став
ректором цього навчального закладу. З відкриттям
1593 року у місті Замостя, що неподалік Львова,
академії графа Замойського, випускника Падуанського
університету, західні українці змогли одержувати вищу
освіту вже значно ближче від рідного дому. 4 клас цієї
академії називався медичним. Тут студентів навчали
запрошені професори, уродженці Львова Ян Урсин і
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Симон Бирківський. Перший навчався у Краківському
університеті і там одержав науковий ступінь магістра,
а потім продовжував навчання у Падуанському
університеті, де здобув ступінь доктора медицини. Ян
Урсин написав першу в Україні працю про анатомію
людини – «Трактат про кістки людського тіла». Симон
Бирковський одержав ступінь доктора медицини у
Краківському університеті. У академії Замойського він
викладав анатомію. Цей навчальний заклад проіснував
до 1784 року. Натомість австрійська влада дозволила
відкрити Львівський університет.
У Львівському університеті з початку відкриття
навчального закладу почала діяти кафедра ветеринарної
медицини. Велика роль у налагодженні підготовки
медичних і ветеринарних лікарів належала тоді доктору
медицини Андрію Крупинському і засновнику вище
згаданої кафедри доктору ветеринарії Георгію Хмелю,
який став першим президентом Львівського товариства
хірургів і ветеринарних лікарів. Кафедра ветеринарної
медицини в подальшому стала основою Львівської
вищої ветеринарної школи, заснованої 1881 року.
На Великій Україні першим науковим центром
медичної і ветеринарної думки став з 1805 року Харківський
університет. 1806 року тут почала діяти кафедра лікування
тварин, яку очолив німецький професор Федір Васильович
Пільгер. Спочатку він був професором Гісенського
університету в Німеччині. 1803 року німецькою мовою
було опубліковано його двотомник «Систематичний
посібник з теоретичної і практичної ветеринарії».
1806 року його запросили викладати на медичному
факультеті Харківського університету. Вже невдовзі після
дослідження стану тваринництва на Слобожанщині він
опублікував статтю під назвою «Коротке міркування
про заразу, що лютує в деяких губерніях між рогатою
худобою». Він викладав курси загальної і приватної
порівняльної зоопатології, краніології, а також спецкурс
щодо правильної годівлі домашньої худоби. Професор
намагався поєднати науку і практику, тому з цією метою
направив Северину Потоцькому, який був попечителем
Харківського навчального округу, детальний проект
спеціального відділення при університеті зі створенням
при ньому клініки для тварин, зоотомічного театру, а
також сільськогосподарської ферми для вирощування
трав. На жаль, його пропозиції і клопотання залишилися
без відповіді. 1817 року Ф. В. Пільгер заснував перший
на українських землях спеціальний ветеринарний
журнал «Украинский домовод», але вийшло всього лише
два номери цього видання. Паралельно він займався
лікуванням людей. Це викликало нарікання чиновників
Харківської лікарської управи, які зауважували про
відсутність відповідного диплома, адже він доктор
ветеринарії. У відповідь Ф. В. Пільгер поїхав до
Дерптського університету, де екстерном склав іспити на
звання лікаря. Повернувшись до Харкова, продовжив
викладати в університеті. Але людська заздрість псувала
йому життя і відносини з чиновниками від медицини.
До речі, подібні проблеми переслідували й інших
запрошених до Харкова професорів, які були виховані у
дусі ліберальних ідей та просвітництва і різко негативно
сприймали консерватизм російського чиновницького
апарату.
З 1810 року професором кафедри анатомії і фізіології
домашніх тварин при Харківському університеті
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працював професор І. Д. Книгін. У 1820–х роках
кафедру лікування тварин було реорганізовано в кафедру
епізоотології і ветеринарної поліції. 1839 року на базі
цієї кафедри виникла ветеринарна школа, перетворена
1851 року на ветеринарне училище, яке одержало
статус вищого навчально–практичного закладу. Першим
директором училища став Н. Д. Галицький (1818–1885),
випускник Харківського університету. Він викладав
курс «Інфекційні хвороби», досліджував причини
захворювань великої рогатої худоби чумою і пропонував
шляхи подолання епідемій цієї хвороби. У цей період
тут викладали окрім Н. Д. Галицького також професор
Витович, який навчався у Віленському і Віденському
університетах, Г. А. Полюта (1820–1897), випускник
Віленської медичної академії, який 1879 року підготував
і видав підручник «Ветеринарна фармакологія із
загальною терапією і рецептурою». Г. А. Полюта
проводив дослідження у різних галузях – зоології,
епідеміології, токсикології, фармакології, фізіології.
Також викладачами цього навчального закладу були
Е. А. Островський (1816–1859) та М. Н. Мельниченко,
який 1861 року очолив новостворену кафедру
теоретичної хірургії і терапевтичну клініку. Він став
автором підручника «Курс лекцій з ветеринарної
офтальмології». А 1868 року він очолив Харківське
ветеринарне училище і багато зробив для перетворення
його в інститут. 1873 року це училище реорганізували
у ветеринарний інститут [4, с. 169]. Тут викладали і
професори Харківського університету – М. М. Бекетов,
П. Т. Степанов, В. В. Тихонович, А. П. Шимков, а
також засновник української школи мікробіології
Л. С. Ценковський. 1876 року у ветеринарному інституті
було створено першу не тільки в Україні, а й в усій
Російській імперії кафедру патологічної анатомії хвороб,
організатором і очільником якої став О. П. Остапенко.
Як зазначають у своїй монографії П. І. Вербицький,
П. П. Достоєвський, С. К. Рудик, «в інституті було
обладнано хімічні лабораторії, приміщення для клінік
заразних хвороб дрібних тварин, бактеріологічну
лабораторію. З метою підвищення рівня зоотехнічної
науки було розпочато будівництво ферми при інституті»
[1, с. 126].
Тут викладали В. С. Бобровський (1873–1924),
О. М. Макаревський (1863–1942), А. О. Раєвський
(1848–1916), який був директором ветеринарного
інституту з 1881 по 1901 рік. Він 1887 року організував
першу у тодішній Російській імперії бактеріологічну
лабораторію при інституті. У цій лабораторії
виготовляли вакцину проти сибірки, яку розробив
Л. С. Ценковський. А. О. Раєвський наприкінці 1870–
х – на початку 1880–х років видав два посібники –
«Патологічна анатомія і гістологія домашніх тварин»
та «Керівництво до вивчення інфекційних хвороб
домашніх тварин». 1896 року при інституті було
відкрито бактеріологічну станцію. Тут щороку близько
30 земських ветлікарів підвищували свою кваліфікацію.
Наприкінці ХІХ століття в Харківському ветеринарному
інституті працювали відомі учені – О. Ф. Брандт, який
очолив кафедру анатомії і створив анатомічний музей,
В. Я. Данилевський, завідувач кафедри фізіології і
гістології, С. О. Іванов, професор кафедри скотарства
та гігієни, І. М. Садовський, завідувач кафедри
зоотомії, який після О. Ф. Брандта очолив анатомічний
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музей. А. О. Раєвський викладав загальну і спеціальну
мікробіологію, бактеріологію. 1903 року він переїхав до
Санкт–Петербурга і Харківський ветеринарний інститут
1904 року очолив професор О.П. Остапенко, який також
керував і бактеріологічною станцією при інституті.
Ще з утворенням інституту при ньому з 8 травня
того ж 1873 року почала діяти школа ветеринарних
фельдшерів. До цієї школи приймали осіб, які досягли
п’ятнадцятирічного віку і вже закінчили навчання у
нижчій сільськогосподарській школі або, щонайменше,
двокласне міністерське училище (тобто, яке було у
віданні Міністерства народної освіти).
У першому класі вивчали курс фізіології тварин,
який читав асистент ветеринарного інституту
Т. М. Мануйлов, а також вивчали анатомію свійських
тварин – викладання цього курсу забезпечував прозектор
Д. П. Поручиков. Заняття проходили в анатомічному
театрі ветеринарного інституту. У першому семестрі
вивчали патологічну фізіологію, а в другому –
патологічну анатомію із загальною патологією – ці
курси викладав асистент О. М. Петров. На теоретичних
заняттях учням демонстрували препарати з музею
при патолого–анатомічному кабінеті інституту, а на
практичних заняттях учні робили розтини тварин.
Учні школи ветеринарних фельдшерів користувалися
підручником «Краткий повторительный курс общей
патологии» професора Тальянцева. Окрім спеціальних
навчальних дисциплін вивчали латинську і російську
мови, арифметику.
У третьому класі цієї школи вивчали також курс
епізоотології, який викладав асистент інфекційної клініки
І. А. Іванов. Поєднувалися теоретичні і практичні заняття.
В курсі частинної епізоотології давалося розуміння
сутності інфекційних хвороб: сибірки, сапу, ящура,
туберкульозу, чуми великої рогатої худоби, сказу, чуми
свиней і собак, холери птиці, бешихи свиней [2, с. 16].
На заняттях з епізоотології учні засвоювали правила
відбору і пересилання патологічного матеріалу від
інфекційно–хворої тварини, методику щеплення
та бактеріологічних досліджень. На практичних
заняттях учні навчалися застосовувати відповідний
інструментарій. Під керівництвом викладача вивчали
клінічні ознаки хворої тварини і вчилися ставити діагноз.
У другому і третьому класах ветеринарно–
фельдшерської школи учні вивчали екстер’єр свійських
тварин – цей курс викладали наприкінці ХІХ століття
К. А. Арбузов та асистент клініки дрібних тварин
Р. В. Куницький. Як відмічають відомі дослідники
історії ветеринарної освіти в Україні С. К. Рудик та
І. В. Яценко, на перше місце були поставлені практичні
заняття, на яких учні оцінювали придатність тварин для
господарського використання. Спеціальну патологію
і терапію з фармакологією викладав учням другого
і третього класів асистент терапевтичної клініки
В. І. Попов. А провізор Н. К. Кіяшкін проводив теоретичні
і практичні заняття з учнями перших – третіх класів.
Заняття проходили в аптеці, де учні ознайомлювалися
з обладнанням, лікарськими речовинами, зокрема тими,
які були розроблені за рецептами працівників клініки
ветеринарного інституту.
У Харківській ветеринарно–фельдшерській школі
наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття викладав
основи частинної і оперативної хірургії приват–
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доцент, а згодом професор, завідувач кафедри хірургії
Харківського ветеринарного інституту М. І. Самодєлкін.
З третього класу учнів ветеринарно–фельдшерської
школи залучали до практичної роботи у якості кураторів
хворих тварин хірургічної клініки інституту.
Київ був ще одним центром становлення ветеринарії
як науки і практичної галузі. Наприкінці ХІХ століття
у Києві діяв Бактеріологічний інститут Товариства
боротьби із заразними хворобами. Спочатку його
діяльність була спрямована на подолання інфекційних
хвороб серед людей. З 1899 року при цьому
Бактеріологічному інституті було відкрито окреме
ветеринарне відділення, де почали виготовляти вакцини
проти сибірки і бешихи свиней. 14 січня 1901 року у Києві
почала діяти Ветеринарно–бактеріологічна лабораторія
Південно–Західного краю. Як зазначає М. М. Стегней,
перед цією установою ставилися такі завдання:
1. проводити точний бактеріологічний аналіз для
визначення характеру епізоотій;
2. безоплатно проводити вакцинацію тварин;
3. виготовляти сибіркові вакцини (Ценковського) і
забезпечувати ветеринарних лікарів Південно–Західного
краю цими вакцинами;
4. вирішувати питання ветеринарно–судового
характеру;
5. проводити заняття з бактеріології з практикуючими
у повітах лікарями [3, с. 21].
Першим директором і організатором лабораторії був
М. Максутов, приват–доцент Юріївського ветеринарного
інституту по кафедрі епізоотології.
1903 року у Києві утворилося Товариство
ветеринарних лікарів Південно–Західного краю. 1913
року у Києві було організовано Крайовий ветеринарно–
бактеріологічний інститут, де працював відомий учений
у галузі мікробіології і епізоотології С. М. Вишелеський.
Він вивчав діагностику сапу, відкрив збудника хвороби
інфекційного енцефаломієліту.
1914 року у Києві почав діяти Бактеріологічний
інститут медичного напрямку, який обслуговував і
Товариство ветеринарних лікарів.
Уже в 1915 році обговорювалася необхідність
переведення Київської окружної ветеринарно–бактеріологічної лабораторії в Житомир, адже у Волинській
губернії гострішою була епізоотична ситуація. Врешті
це було зроблено 12 липня 1917 року, у часи Української
Центральної Ради, яка закладала основи становлення
української науки і державності. Подальші драматичні
воєнно–політичні події на певний час пригальмували
розвиток ветеринарної медицини, як і загалом усієї
української науки. Лише з 1950–х років помітним став
активніший розвиток наукових галузей. Але цей період
вимагає окремого докладного висвітлення.
Отже, ветеринарна медицина в Україні пройшла
значний шлях свого становлення: від накопичення знань
і досвіду до виникнення наукових шкіл на базі вищих
навчальних закладів і самостійних науково–дослідних
установ.
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Sources and becoming of veterinary medicine as sciences are
in Ukraine
In the article the process of book–mark of bases of veterinary science as
sciences is illuminated in Ukraine, related to creation of higher educational
establishments and scientific schools. For writing to the article a historical and
chronological method and methods of generalization and systematization of the
already promulgated results of scientific research of problem was used. It is possible
to draw conclusion on results the article, that veterinary medicine in Ukraine
passed the considerable way of becoming from the accumulation of knowledge
and experience to the origin of scientific schools on the base of higher educational
establishments and independent research establishments.
Keywords: veterinary medicine, diagnostics, laboratory, scientific school,
pharmacology.
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Міжнародна технічна допомога як один
з інструментів сприяння розвитку демократії
та громадянського суспільства в Україні
Розглядаються питання, пов’язані із витоками міжнародної технічної
допомоги та початку її залучення в Україні. Наведено перелік основних
теоретично–методичних робіт науковців із даної тематики. Зосереджена
увага на визначення пріоритетних напрямів залучення допомоги з розвитку,
визначені найбільші донори технічної допомоги для України. Надані
статистичні відомості Міністерства економічного розвитку та торгівлі
України, щодо діяльності проектів міжнародної технічної допомоги.
Зроблена спроба визначити вплив міжнародної технічної допомоги на
розвиток демократичних та суспільно–політичних інститутів в Україні доби
незалежності. В процесі дослідження встановлено, що реалізація проектів
міжнародної технічної допомоги є досить важливими для проведення
реформ та реалізації програм соціально–економічного, суспільно–політичного
розвитку України. Проаналізовано такі важливі аспекти залучення
міжнародної технічної допомоги як політична стабільність, визначений
курс реформ, дотримання курсу європейської інтеграції та відповідність
нормативно–правової бази. Визначено залучення допомоги з розвитку як
важливого допоміжного інструмента у сприянні розвитку демократії та
громадянського суспільства.
Ключові слова: міжнародна технічна допомога, допомога з розвитку,
донор, бенефіціар, реципієнт, громадянське суспільство, демократія.
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Поняття міжнародної технічної допомоги як певного
виду допомоги з розвитку почало формуватися ще з
часів колоніальної епохи і мало вигляд виділення коштів
на розвиток залежних територій. У першій половині ХХ
століття розвинені країни, такі як Німеччина, Франція
і Велика Британія надавали регулярну допомогу
своїм колоніям в Африці, Латинській Америці та Азії.
Колоніальні держави використовували свої гроші на
будівництво інфраструктури, порти, дороги, залізниці
тощо [1, с. 32]. Наступним етапом у формуванні системи
міжнародної технічної допомоги можна вважати
впровадження плану Маршалла для відбудови повоєнної
Європи.
Для України системне залучання допомоги з
розвитку розпочалося після розпаду Радянського
союзу та утворення низки незалежних держав, серед
яких була й Україна. Цей факт міжнародної співпраці
можна розглядати не лише як бажання поширення
демократичних ідей, а скільки як визнання України
окремим суб’єктом на політичні арені світу.
Метою даної розвідки є визначення ролі міжнародної
технічної допомоги у розвитку демократичних та
суспільно–політичних інститутів в Україні доби
незалежності.
Останнім часом тематика залучення та використання
міжнародної технічної допомоги в Україні стала
об’єктом багатьох досліджень, зокрема в економічній,
юридичній, політичній сферах. Серед вітчизняних
науковців дане питання розкривали Л. Кістерський,
К. Плоский, Т. Липова, Г. Макота, Р. Войтович, О. Палюх,
О. Лозовицький та інші. З історичної точки зору, питання
особливостей надання та реалізації допомоги з розвитку
питання залишається відкритим.
За даними міжнародної неурядової організації
Freedom House, показники розвитку громадянського
суспільства в Україні протягом періоду незалежності
були не надто високими: від 4,75 бали у 1998 до 3 балів у
2005 році та 2,75 у 2006–2011 рр. (за шкалою від 7 балів –
«найгірше»). За тими ж даними, показники різко зросли
до 4,93 у 2013 році після революційних подій на Майдані
[9, с. 3].
Відсутність необхідних знань у політичному управлінні та політичної культури як такої, не могла не
позначитися на подальшому розвитку країни в цілому.
За таких обставин, важливу роль у трансформаційних
процесах грає міжнародна співпраця у вигляді надання
міжнародної технічної допомоги. Необхідність здійснення
відповідних реформ ще більше актуалізувалася із
окресленням європейського вектору політики, а саме після
підписання Угоди про партнерство та співробітництво у
1994 році, ухвалення Спільної стратегії ЄС до України у
1999 році та означення отримання статусу члена ЄС як
стратегічної мети у 2005 році.
Допомога з розвитку надається Україні на безоплатній
та безповоротній основі розвиненими країнами–
донорами та міжнародними організаціями з 1992 року.
Найбільшими донорами протягом багатьох років для
України залишаються Сполучені Штати Америки
(близько 3 млрд. доларів США станом на 2012 р.) та
Європейський Союз (понад 1,3 млрд. євро станом на
2012 р.) [13, с. 16]. Іншими постійними донорами є
Канада, Німеччина, Швеція, Швейцарія, Японія, Данія,
Туреччина, якщо ж говорити про міжнародні організації,
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то це ООН, Світовий банк, Організація економічного
співробітництва та розвитку та Європейський банк
реконструкції та розвитку. За усі роки співробітництва
донорами було виділено понад 9 млрд. доларів США, а
це понад 3 тисячі реалізованих проектів.
Технічна допомога надається Україні переважно у
формі консультацій іноземних експертів, фінансування
витрат на проведення аналітичних досліджень,
навчання та підвищення кваліфікації кадрів, постачання
необхідного технічного обладнання та надання
грантів на здійснення діяльності у сферах розвитку,
які є актуальними та необхідними [12, с. 3]. Загалом,
метою більшості проектів є сприяння у впровадженні
системних та інституційних реформ [4, с. 2].
В українському законодавстві одним із основоположних документів, що дають визначення, окреслюють
сфери діяльності та на підставі яких міжнародна технічна
допомога є легальною – це Постанова №153 Кабінету
міністрів України «Про створення єдиної системи
залучення, використання, моніторингу міжнародної
технічної допомоги» від 15 лютого 2012 року [11].
Окремого закону щодо залучення та використання
міжнародної технічної допомоги наразі немає.
Станом на 1 вересня 2015 року в Україні
впроваджувалося 343 проекти загальною контрактною
вартістю близько 3 млрд. доларів США, що дорівнювало
майже 47 млрд. гривень (за курсом 15 грн. 57 коп. станом
на 1.01.2015 р.), і становило близько 10% від бюджету
України (державний бюджет України на 2015 рік
дорівнював трішки більше ніж 516 млрд. гривень) [3].
Важливою умовою залучення міжнародної технічної
допомоги є політична стабільність, визначений курс
реформ, дотримання курсу європейської інтеграції
та відповідність нормативно–правової бази [7, с. 24].
Підтвердженням цього є дані Міністерства економічного
розвитку та торгівлі, наприклад, якщо у 2003 році проектів
міжнародної технічної допомоги було зареєстровано 162,
то після подій Помаранчевої революції – у 2005 році –
191 проект, наступного 2006 – 220 [10]. Фактично, після
подій 2004 року, довіра до України як до надійної сторони
співпраці зросла, проте вже у 2010 році з приходом
адміністрації В. Ф. Януковича кількість проектів з
розвитку знизилась до 67. Дана статистика говорить про
залежність політичної ситуації та сприйняття країни–
реципієнта міжнародною спільнотою.
Також притаманним фактором залучення іноземної
допомоги є також наявність інституцій громадянського
суспільства, які і стають фундаментом для ефективного
використання міжнародно–технічної допомоги. Саме
тому акцент міжнародної технічної допомоги гостро
стоїть для української держави в плані демократичних
перетворень та розвитку громадського суспільства.
Однією з основних умов надання матеріально–технічної
підтримки також є відповідне правове регулювання
надання допомоги в цілях розвитку.
Одним із пріоритетних напрямів надання технічної
допомоги є розвиток громадянського суспільства,
місцевого самоврядування, забезпечення верховенства
права, боротьба з корупцією, підтримка ЗМІ,
регіональний розвиток тощо. Такі проекти та програми
здійснюються з метою наближення українських реалій
до європейських стандартів, створюючи підґрунтя
для інтеграції України до ЄС. Зокрема, за даними
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Національної індикативної програми Європейського
Союзу (2007–2010 рр.) пріоритетними напрямками
допомоги за цей 2007–2010 рр. були підтримка розвитку
демократії і належного управління (30%), підтримка
реформи системи регулювання та нарощування
адміністративного
потенціалу
(30%),
натомість
фінансування в період з 2011–2013 рр. було націлене на
належне управління та верховенство права (20–30%),
сприяння реалізації Угоди між Україною та ЄС про
асоціацію (25–35%), сталий розвиток (45–55%) [5].
Вплив допомоги з розвитку є надзвичайно важливою
та впливовою, оскільки внутрішніх фінансових ресурсів
не вистачає. Проте варто зазначити, що ефективність
надання міжнародної технічної допомоги залишається
низькою, перш за все тому, що пріоритети донорів
досить часто визначаються не з запитів українського
суспільства, а з власної наявної пропозиції. Досвід
показує, що найбільш ефективними та успішними
проектами є такі, в яких українська сторона бере участь
у визначенні пріоритетних сфер залучення донорської
допомоги.
Успішні проекти міжнародної технічної допомоги є
важливими для проведення реформ та реалізації програм
соціально–економічного, суспільно–політичного розвитку України, оскільки вони значно зменшують
навантаження на Державний бюджет України і в той же
час сприяють активним інституційним змінам, розбудові
інфраструктури та створюють основи для створення
та діяльності громадського сектору, який у свій час
здійснює зрушення у формування політично активного
та суспільно свідомого громадянина.
Незважаючи на позитивні сторони міжнародного
сприяння інституціям громадянського суспільства в
Україні з’являється побічна проблема – залежність
громадського сектору від іноземного фінансування. В
більшості країн ЄС основним джерелом фінансування
громадського сектору є продаж їх послуг та фінансова
підтримка від держави (до 85% в цілому), а донорські
кошти складають не більше 20%. На відміну від цього в
Україні дохід від продажу послуг та фінансова підтримка
від держави складає менше 30% загального доходу. Якщо
неурядові організації (НУО) з центральноєвропейських
країн здатні отримати 47% (Чеська Республіка) та
60% (Польща) свого доходу від продажу послуг, то в
Україні ця частка складає 18,7%. Благодійні пожертви,
в свою чергу, громадським організаціям від українських
підприємств в 2010 році склали 15,1%, хоча ще в 2009
році вони складали 20,7% обсягу фондів НУО. Особливо
вражаючим є низький рівень державного фінансування
(центрального та місцевого), яке складає тільки 8%
загальних бюджетів НУО, на відміну від бюджетів
європейських НУО (починаючи від 24% в Польщі, до
27% – в Угорщині, та 39% – в Чеській Республіці). Таким
чином, іноземна підтримка, гранти, складають основне
джерело фінансування, особливо в регіонах України –
починаючи від 21.5% середнього бюджету НУО з Києва,
до 30.5% – по країні [8, с. 4–6].
Фактори говорять також і про те, що в Україні
громадські організації не мають потужної інституційної
спроможності, щоб використати усі надані грантодавцем
кошти. Тільки 8–9% зареєстрованих громадських
організацій були визначені діючими з досвідом
виконання більше одного проекту [6, с. 28].
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Міжнародна технічна допомога, яка надається у
сфері демократії, громадянського суспільства надається
інституціям державної влади, громадським організаціям,
державним установам, тощо з метою підтримання
та сприяння реалізації різноманітним проектам у
сфері демократичного врядування, електронного
документообігу, ґендерної рівності, боротьби з
корупцією тощо і неабияк розвантажує Державний
бюджет та забезпечує строгу звітність та відкритість у
використанні цих коштів.
Загалом, міжнародна технічна допомога, що
надається Україні з 1992 року є важливим допоміжним
інструментом у сприянні розвитку демократії та
громадянського суспільства. Близько четверті усіх
проектів, що здійснювалися в Україні – пов’язані із
даною сферою [10]. Як зазначив Європейський Комісар
з розширення і Європейської політики сусідства Штефан
Фюле – «Громадянське суспільство відіграє ключову
роль у процесі реформ» [2] – дана теза чітко окреслює
ту ключову роль, яку відіграє громадянське суспільство
у розбудові держави та суспільної свідомості загалом.
Програми допомоги з розвитку надають організаціям
громадянського суспільства пряме фінансування,
призначене для зміцнення їхньої спроможності у
проведенні аналізу реформ і таким чином дають
можливість громадським моніторити здійснення реформ
та брати активну участь у розробках нових суспільно
важливих процесів.
Список використаних джерел
1. Eyben R. Relationships for Aid. – London, 2006.
2. ЄС виділить Україні 10 млн євро для програм розвитку
громадянського суспільства [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://ua.112.ua/ekonomika/yes–vidilit–ukrayini–10–mln–yevro–dlya–
program–rozvitku–gromadyanskogo–suspilstva–115234.html
3. Закон України «Про державний бюджет України на 2015 рік»
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/
laws/show/80–19/page
4. Інформаційно–аналітичні матеріали до питань порядку
денного комітетських слухань «Механізми контролю для
забезпечення прозорості та ефективності використання міжнародної
допомоги» 20 травня 2015 р. – Київ, 2015.
5. Інформація про залучення міжнародної технічної допомоги у
ІІ півріччі 2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk–UA&tag=Informatsiino–
dovidkoviMaterialiSchodoMtd
6. Кажмиркевич П., Бекешкіна І. Підтримка громадянського
суспільства в Україні: різні перспективи [Електронний ресурс] /
П. Кажмиркевич, І. Бекешкіна. – Київ, 2012. – Режим доступу: http://
dif.org.ua/modules/pages/files/1342099990_1842.pdf
7. Кістерський Л. Міжнародна технічна допомога: шляхи підвищення ефективності / Л. Кістерський, Т. Липова. – Київ, 2010. –
240 с.
8. Красносільська A. Європейські мірки. Показники розвитку
громадянського суспільства України у європейському контексті /
А. Красносільська // Громадянське суспільство. – 2012. – Вип.1. –
С.4–6.
9. Nations in Transit: Eurasia`s Rupture with Democracy /
[Habdank–Kołaczkowska Sylvana] // Freedom House. – 2014.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// freedomhouse.org/
sites/default/files/NIT2014%20booklet_WEBSITE.pdf
10. Перелік проектів міжнародної технічної допомоги,
зареєстрованих в установленому законодавством порядку
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/
Documents/Detail?lang=uk–UA&title=PerelikProektivMizhnarodnoiT
ekhnichnoiDopomogiZareiestrovanikhVUstanovlenomuZakonodavstvo
mPoriadku
11. Постанова Кабінету міністрів України Про створення єдиної
системи залучення, використання та моніторингу міжнародної

99

Випуск 131

технічної допомоги [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/153–2002–п.
12. Проблеми координації міжнародної технічної допомоги в
Україні порівняно з польським досвідом. Звіт про дослідження. –
Київ, 2001.
13. Проект модернізації державних фінансів. Заключний звіт.
– Київ, 2012.
14. Указ Президента України Про міжнародну технічну
допомогу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.
rada.gov.ua/laws/show/596/99

References
1. Eyben R. Relationships for Aid. – London, 2006.
2. JeS vydilyt’ Ukrai’ni 10 mln jevro dlja program rozvytku
gromadjans’kogo suspil’stva [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu:
http://ua.112.ua/ekonomika/yes–vidilit–ukrayini–10–mln–yevro–dlya–
program–rozvitku–gromadyanskogo–suspilstva–115234.html
3. Zakon Ukrai’ny «Pro derzhavnyj bjudzhet Ukrai’ny na 2015 rik»
[Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/80–19/page
4. Informacijno–analitychni materialy do pytan’ porjadku dennogo
komitets’kyh sluhan’ «Mehanizmy kontrolju dlja zabezpechennja
prozorosti ta efektyvnosti vykorystannja mizhnarodnoi’ dopomogy» 20
travnja 2015 r. – Kyi’v, 2015.
5. Informacija pro zaluchennja mizhnarodnoi’ tehnichnoi’ dopomogy
u II pivrichchi 2014 roku [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://
www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk–UA&tag=Informatsiino–
dovidkoviMaterialiSchodoMtd
6. Kazhmyrkevych P., Bekeshkina I. Pidtrymka gromadjans’kogo
suspil’stva v Ukrai’ni: rizni perspektyvy [Elektronnyj resurs] / P.
Kazhmyrkevych, I. Bekeshkina. – Kyi’v, 2012. – Rezhym dostupu:
http://dif.org.ua/modules/pages/files/1342099990_1842.pdf
7. Kisters’kyj L. Mizhnarodna tehnichna dopomoga: shljahy
pidvyshhennja efektyvnosti / L. Kisters’kyj, T. Lypova. – Kyi’v, 2010.
– 240 s.
8. Krasnosil’s’ka A. Jevropejs’ki mirky. Pokaznyky rozvytku
gromadjans’kogo suspil’stva Ukrai’ny u jevropejs’komu konteksti / A.
Krasnosil’s’ka // Gromadjans’ke suspil’stvo. – 2012. – Vyp.1. – S.4–6.
9. Nations in Transit: Eurasia`s Rupture with Democracy /
[Habdank–Kołaczkowska Sylvana] // Freedom House. – 2014.
[Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https:// freedomhouse.org/sites/
default/files/NIT2014%20booklet_WEBSITE.pdf
10. Perelik proektiv mizhnarodnoi’ tehnichnoi’ dopomogy,
zarejestrovanyh v ustanovlenomu zakonodavstvom porjadku
[Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.me.gov.ua/
Documents/Detail?lang=uk–UA&title=PerelikProektivMizhnarodnoiT
ekhnichnoiDopomogiZareiestrovanikhVUstanovlenomuZakonodavstvo
mPoriadku
11. Postanova Kabinetu ministriv Ukrai’ny Pro stvorennja jedynoi’
systemy zaluchennja, vykorystannja ta monitoryngu mizhnarodnoi’
tehnichnoi’ dopomogy [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/153–2002–p.
12. Problemy koordynacii’ mizhnarodnoi’ tehnichnoi’ dopomogy v
Ukrai’ni porivnjano z pol’s’kym dosvidom. Zvit pro doslidzhennja. –
Kyi’v, 2001.
13. Proekt modernizacii’ derzhavnyh finansiv. Zakljuchnyj zvit. –
Kyi’v, 2012.
14. Ukaz Prezydenta Ukrai’ny Pro mizhnarodnu tehnichnu
dopomogu [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.
gov.ua/laws/show/596/99
Medvid V. O., postgraduate student, Institute of Ukrainian History
Ukrainian National Academy of Science (Ukraine, Kyiv),
medvidvika@gmail.com
International technical assistance as one of the tools for supporting
the development of democracy and civil society in Ukraine
The article deals with the concept of «international technical assistance» and
its involvement in Ukraine, the main directions of international cooperation and
the impact of the ITA on the socio–political processes. The list of main theoretical
and methodological works of scientists on this subject is given. The focus is on
identifying priority areas of the development assistance, identifying the largest
donors of technical assistance to Ukraine. The statistical information provided by
the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine regarding the activities
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of international technical assistance projects was provided. An attempt was made
to determine the impact of international technical assistance on the development
of democratic and socio–political institutions in Ukraine during the period of
independencece. The implementation of international technical assistance projects
is very important for supporting reforms and implementing programs of socio–
economic, socio–political development of Ukraine. The main regulations governing
the possibility of using the material, technical and financial support from donor
countries and the main problems concerning legal regulation of this issue were
characterized here. The following important aspects of attracting international
technical assistance as political stability, the course of reforms, compliance with
the course of European integration and the compliance of the legal and regulatory
framework have been analyzed. The involvement of development assistance as an
important complementary tool in promoting democracy and civil society development
has been identified. The article comprehensively described the conceptual apparatus
relating to the involvement of international aid, described the essence of the concept
of technical assistance, the peculiarities of legal regulation, analyzes the activities of
ITA and its impact on social and democratic reforms in Ukraine.
Keywords: international technical assistance, financial support, donor,
beneficiary, recipient, civil society, democracy.
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Збереження надбань держави:
пам’ятки архітектури доби бароко в Україні
Аналізується важливість популяризації пам’яток історії та культури
доби бароко в Україні. Автор підкреслює, що розвиток культури був одним з
чинників, які консолідували український народ у складних суспільно–політичних
умовах того часу, сприяли формуванню української нації. Це і визначає мету
дослідження. В методологічну основу дослідження покладено принципи
науковості, системності та об’єктивності. Виклад матеріалу здійснено за
тематично–хронологічним принципом.
Автор наголошує, що у другій половині XVII ст. – XVIII ст. у розвитку
української культури відбулись помітні зрушення. Стиль бароко значною
мірою відповідав ментальності українців. Підкреслено, що важливим є
насьогодні збереження пам’яток культури, адже багато з них потребують
відновлення та реставрації. Зроблено висновки про те, що покращити
становище можуть продумані екскурсійно–туристичні маршрути,
створення нових туристичних осередків та встановлення охоронних зон (зона
охорони пам’ятки, зона ландшафту, зона регулювання забудови, заповідної
території).
Ключові слова: архітектура, бароко, збереження, інтер’єр, культура,
композиція, пам’ятки, палац, період, популяризація, осередок, реконструкція,
стиль, століття, церква.

На
території
України
знаходиться
велика
кількість об’єктів культурної спадщини: пам’ятки
історії, архітектури, монументального мистецтва,
археології, садово–паркового мистецтва та ландшафтів.
Збереження, відновлення та відповідне використання
культурної спадщини вимагає розуміння проблеми
органами місцевої влади, громадськості та крім того
потребує наукового підходу. Все це має позитивний
вплив на міжнародний імідж. Також виховання
майбутнього покоління, формування у них гордості
за країну, патріотизму неможливе без збереження та
ефективного використання надбань минулого. Нажаль,
досить часто не розуміння проблем, що виникають в
культурному житті призводить до непоправних втрат.
Ряд проблем актуалізують наукові дослідження особливо
щодо взаємозв’язку збереження надбань держави та
регіонів з туристичною діяльністю. У квітні 2017 року
Європейський парламент прийняв рішення відзначити
2018 рік як рік Культурної Спадщини в Європі. Він
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офіційно розпочався 7 грудня в Мілані під гаслом «Наша
спадщина: де минуле зустрічається з майбутнім». Метою
Європейського року культурної спадщини є заохочення
більшості людей до відкриття та взаємодії з культурною
спадщиною Європи. Кабінет міністрів підтримав проект
указу Президента України про оголошення 2018 року
Роком охорони культурної спадщини. Це дозволить
передбачити у державному бюджеті кошти на оновлення
музеїв, заповідників, палаців, навіть пам’яток місцевого
значення. Україна багата архітектурними пам’ятками,
які були епіцентром історичних подій. Зокрема, це
пам’ятки архітектури періоду бароко, які мають велику
історичну цінність.
Проблемам становлення української національної
культури в епоху бароко у контексті європейських
художніх течій, його ідейній спрямованості присвячена
праця О. К. Федорука [4]. Автор досліджує художні
явища архітектури, образотворчого мистецтва, театральної культури, музики. Дослідник чітко вказує на їх
зв’язок з народною творчістю.
Цікаві праці молодих дослідників із «свіжим
поглядом», які намагаються привернути увагу до
різноманіття культурних стилів України, зокрема,
бароко. Так, Ян Томашук, намагається розібратись в
етимології цього терміну, показати його особливості
[3]. Г. Гаврилюк, А. Михальчук розглядають стиль
бароко як самоствердження української національної
самобутності в європейському культурному просторі [1].
Праці В. Д. Холодок присвячені факторам актуалізації
державного управління розвитком палацово–паркових
комплексів [5]. О. Худолей у своїх працях наголошує
на вирішенні актуальних питань збереження пам’яток
історії та культури на регіональному рівні і в подальшому
перспектив їх розвитку [6].
На сайті «Електронна бібліотека» міститься колекція
досліджень, присвячених історії української культури.
У матеріалах розділу «Історія України» розглядається
становлення та розвиток культурологічної думки у
контексті певних історичних реалій, а також подаються
результати сучасного вивчення старовинних культурних
об’єктів (елементи храмової архітектури, фортифікаційні
споруди, залишки стародавніх міст тощо).
Не можна не згадати сайт «Наша парафія» та
розділ «Українська церковна архітектура». Автори
та учасники сайту намагаються зберегти традиційну
українську церковну архітектуру, подолати невігластво
пам’яткоохоронців.
Однак, у вітчизняній науковій літературі ще
недостатньо досліджень саме з питань важливості
збереження та популяризації пам’яток історії та культури
доби бароко в Україні. Також потрібно працювати
над методами впливу на туристичну привабливість
України за допомогою застосування органами місцевого
самоврядування інформаційно–рекламних засобів.
Автор ставить мету довести важливість популяризації пам’яток історії та культури доби бароко в
Україні та підкреслити, що розвиток культури був
одним з чинників, які консолідували український народ
у складних суспільно–політичних умовах того часу,
сприяли формуванню української нації.
Бароко як стиль найкраще розкриває мистецтво.
Художню культуру України цього періоду прийнято
поділяти на три періоди: ранній – друга половина
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XVII ст. (поєднання ренесансних і барокових мотивів);
зрілий – кінець XVII – перша половина XVIII ст.; пізній–
друга половина XVIII ст. (поєднання бароко і рококо)
[4, с. 14]. Ряд дослідників виводять «козацьке бароко»
від спорудження на хуторі Б. Хмельницького Суботів
церкви.
Культурними осередками «козацького бароко» були
Київ, Чернігів, Ніжин, Полтава, Лубин, Стародуб, Харків,
Батурин. До пам’яток бароко в архітектурі відносились
родові маєтки Б. Хмельницького в Суботові, Мазепи в
Батурині, Скоропадського в Глухові, К. Розумовського в
Козельці та Батурині, які були зруйновані.
Вражає Георгієвська церква у Седневі (Чернігівська
область), розташована на піднесенні урочища Коронний
Замок, в центрі стародавнього городища Сновськ [4,
с. 15]. Вона та ще близько 100 унікальних пам’яток,
що знаходяться під загрозою швидкої руйнації внесені
до «Червоної книги пам’яток», яку започаткувало
Українське товариство охорони пам’яток історії та
культури. Слід зазначити, що зусиллями Всеукраїнського
фонду відтворення видатних пам’яток історико–
архітектурної спадщини ім. О. Гончара, (створеного
Указом Президента України від 12 червня 1996 р.),
ведеться програма по відтворенню 56 пам’яток Х–
ХІХ ст. практично в усіх регіонах України.
Серед трибанних храмів з яскраво вираженою
вертикальністю і стриманим декором найвидатнішим є
харківський двоповерховий Покровський собор (1689 р).
У конструктивній системі використано восьмикутники,
що зменшуючись поставлені один на одній [2, с. 134–135].
У містах і селах України XVII ст. багато будували
з дерева – від великих складних фортець та храмів до
простих господарських будинків. Елементи дерев’яної
палацової архітектури можна бачити в дерев’яних
трапезних Києво–Печерської лаври та Межигірського
монастиря під Києвом, якщо звернути увагу на їхні дахи з
трьома–чотирма фронтонами та низькими прибудовами,
а також в цікавій пам’ятці XVII ст. що збереглася до
наших днів у Ясениці–Замковій в Галичині. Найбільш
визначними спорудами, де найповніше і найяскравіше
сконцентрувались творчі досягнення народних майстрів
галицького дерев’яного будівництва, є церква св. Юра та
Воздвиженська церква в Дрогобичі. Вони належать до
кращих надбань дерев’яної архітектури.
На Придніпров’ї сформувався новий тип культової
архітектури центрично–вертикальної композиції. Видатна дерев’яна споруда XVII ст. цього типу – це Успенська
церква в Переяславі. Про церкву відомо з описів
П. Аллепського.
Найбільшою дерев’яною будовою XVIII ст. –
заввишки близько 65 метрів, що мала своєрідну
просторову композицію з дев’ятьма банями, був
Троїцький собор у місті Новомосковську. Спорудив його
в 1773–1779 роках народний майстер Яким Погребняк
з Нової Водолаги, який за переказами, перед тим як
будувати церкву, зробив її модель з ситняку.
Вплив
архітектури
Києво–Печерської
лаври
особливо яскраво виявився в одній з найвидатніших
пам’яток українського дерев’яного зодчества – церкві
Покрови в Ромнах (1764 р.).
Винятково стильового виразу епохи бароко
досягла мурована архітектура. Складними спорудами
другої половини XVII ст. були храми, хрещаті у плані.
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Вони виглядають центричними (як монументи),
оскільки споруджувались на честь славетних подій
(Благовіщенський собор у Ніжині, Катерининська
церква у Чернігові) [2, с. 135–136; 4, с. 13].
Монументальніше розвинена хрещата п’ятибанна
композиція дев’ятикамерної споруди Миколаївського
собору в Ніжині (1668 р.). Вигляд собору вражає
ступінчастою пірамідальністю і гранчастістю. Подібні за
планом Троїцький собор Густинського монастиря (1674–
1676), фундатором якого був гетьман Іван Самойлович
та Преображенський собор в Ізюмі (1684). В останньому
збереглися фрагменти фрескового розпису високого
художнього рівня.
У період гетьманування І. Мазепи крім національних
мотивів, простежуються і західноєвропейські. У мазепинську добу спорудження відбувалося і у цивільній
ділянці: добудовано другий поверх Київської академії,
будинок київської ратуші, мур навколо Києво–
Печерської лаври з вежами і брамами. І. Мазепа власним
коштом у 1687–1706 рр. збудував Миколаївську на
Печерську, Троїцьку і Головну церкву Лаври, Братську
на Подолі, Всіх Святих над Економічною брамою
Лаври, Вознесенську в Переяславі. Крім того, гетьман
розбудував п’ять інших споруд старокняжої доби, які
втратили первісні стилістичні риси, та набули розкішних
барокових форм. Так, розширено розміри і зміцнено
Софію Київську, примхливе завершення отримав
Михайлівський Золотоверхий собор, розбудована
головна соборна церква Успіння Богородиці Києво–
Печерської лаври [2, с. 136–137].
У середині ХVІІІ ст. у Києві було збудовано два
палаци – Царський або Маріїнський (1755 р, архітектор
П. Неєлов) і Кловський (1754–1758 рр., архітектор
П. Неєлов і С. Ковнір).
Перлиною українського палацового будівництва
називають палац Кочубея – колишнього міністра
внутрішніх справ, голови державної ради царського
уряду й одного з найбагатших людей того часу. Палац
Кочубея був зведений наприкінці ХVІІІ ст. у Диканьці
за проектом італійського архітектора Джакомо Кваренгі.
Напроти палацу, за проектом запрошеного з Петербурга
архітектора, була споруджена Троїцька церква, що у
незмінному вигляді дійшла до наших днів. Широкої
популярності набула ця церква завдяки М. В. Гоголю і
його повісті «Ніч перед різдвом».
Водночас із цивільним будівництвом продовжується
культове будівництво. Коштом гетьмана Данила
Апостола у його резиденції у Великих Сорочинцях
збудована місцевими майстрами Преображенська
церква. Дев’ятидільна церква спочатку мала дев’ять
верхів, з– поміж них величиною виділялась центральна.
Пізніше верхи над невеликими камерами були зняті.
Преображенську церкву прикрашає іконостас шириною
в 20 м. і висотою 17 м. Це найвідоміший бароковий
іконостас в Україні. Він семиярусний і складається
більш ніж зі ста ікон. Фасади церкви пишно оздоблені
декоративними рельєфами.
До другої стилістичної групи пам’яток культового
будівництва України належать споруди другої половини
ХVІІІ ст. Києва, а також міст, що підтримували з ним
тісні стосунки. Їм властиві прямокутні чи напівкруглі
форми бічних відгалужень хреста, розміщення
бічних бань у п’ятибанних спорудах по діагоналі, як у
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давньоруських храмах, і введення в композицію фасадів
ордерної системи. Найкращими такими пам’ятками є:
Андріївська церква в Києві (1747–1753), Собор Різдва
Богородиці в Козельці (1752–1764), церква Антонія і
Феодосія в Василькові (1756–1758), Покровський собор
в Охтирці (1753–1762) і церква у селищі Вороніж на
Чернігівщині (1781).
Яскравими бароковими зразками архітектури є
пам’ятки кам’яного будівництва українських земель на
захід від Дніпра, що входили до Речі Посполитої. Після
другого поділу Польщі 1673 р. Правобережжя, Волинь
і Поділля відійшли до Російської імперії, а Галичина з
1772 р. перебувала у складі Австрії [2, с. 140–142].
Архітектура Галичини і Поділля дещо відмінна від
споруд Волині. Пояснюється це тим, що у ХVІІІ ст. на
Поділлі і Галичині монументальні споруди ставили з
місцевого каменю, кам’яними були і їхні основні деталі,
в той час як на Волині будували переважно з цегли і всі
деталі робили в штукатурці.
Один з кращих в Україні адміністративних будинків
‒ ратушу в Бучачі було споруджено близько 1750 року.
Над її створенням працювали архітектор Бернард
Меретин та скульптор Йоганн Пінзель. Фасади ратуші
оформлені корінфським орденом і великою кількістю
скульптур (спочатку їх налічувалось 30, збереглось 9).
Ратуша вражає зібраністю, витонченістю пропорцій і
закінченістю деталей.
Архітектурний стиль бароко знайшов різний вияв
у чотирьох шедеврах Галичини: церкві св. Юра та
Домініканському костелі у Львові, Домініканському
костелі у Тернополі й Успенському соборі Почаївської
лаври.
Одним з найяскравіших періодів розвитку української
скульптури, який засвідчує її європейський художній
рівень, вважається рококо (30‒70–ті роки XVIII ст.).
Якщо в скульптурі перехід від бароко до рококо чітко
визначався, то в архітектурі переважали форми бароко.
Декоративні прийоми рококо яскраво виявились лише в
уніатських костелах Галичини.
Змінилось співвідношення між архітектурою і
скульптурою. Скульптура стала невід’ємним елементом
архітектурного
середовища,
його
доповненням.
Рококова скульптура характеризується видовженими
пропорціями, динамікою, грандіозністю.
Етап пізнього рококо (60–ті – 70–ті роки XVIII ст.)
уособлюють троє митців: Себастіан Фесінгер, Антон
Осинський та Йоанн Пінзель.
Геніальним скульптором був Йоанн Пінзель – одна
з найзагадковіших і найменш вивчених фігур в історії
галицького мистецтва, оскільки про нього не залишилось
жодних бібліографічних відомостей [2, с. 151].
Мистецтвознавці стверджують, що після XVIII ст.
не було іншого періоду з такою кількістю декоративної
різьби, статурної кам’яної та дерев’яної пластики,
архітектурної екстер’єрної ліпнини.
Таким чином, у другій половині XVII ст. ‒ XVIII ст.
у розвитку української культури відбулись помітні
зрушення. Українські митці створили значний доробок
у різних сферах культури, характерними рисами якого
стали урізноманітнення форм культурного життя та
методів і засобів художнього самовиразу; підвищення
рівня освіти; перехід до нового етапу розвитку зі
світською і демократичною домінантою; помітний
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вплив європейських культурних процесів та тенденцій.
Стиль бароко значною мірою відповідав ментальності
українців. Українська культура того часу істотно
вплинула на всебічний розвиток інших слов’янських
народів. Важливим є насьогодні збереження пам’яток
культури, адже багато з них потребують відновлення та
реставрації. Брак фінансування призводить до руйнівних
наслідків. Інколи по тій же ж причині припиняються
реставраційні
роботи
пам’яток
архітектури
і
містобудування та проведення охоронних археологічних
досліджень. В умовах комерціалізації останнім часом
проходить забудова в історичних центрах міст. В Одесі,
Кам’янці–Подільському, Жовкві, Чернівцях розроблені
й застосовуються спеціальні правила забудови й
реставрації історичних та заповідних районів. Тільки
встановлення так званих охоронних зон (зона охорони
пам’ятки, зона ландшафту, зона регулювання забудови,
заповідної території) можуть покращити ситуацію.
Щодо фінансування то безумовно покращити становище
можуть продумані екскурсійно–туристичні маршрути та
створення нових туристичних осередків.
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Preservation of state gaining’s: architectural monuments
of baroque in Ukraine
The article analyzes the importance of popularizing baroque historical and
cultural monuments in Ukraine. The author emphasizes that the development of
culture was one of the factors that consolidated the Ukrainian people in the difficult
social and political conditions of that time, contributed to the formation of the
Ukrainian nation. This determines the purpose of the study. The methodological
basis of the research is based on the scientific, systematic and objective
principles. During writing, general scientific methods such as analysis, synthesis,
comparability, systematization, generalization were used. The presentation of the
material was carried out according to the thematic chronological principle.
The author stresses that in the second half of the XVII–XVIII centuries
significant progress was made in the development of Ukrainian culture. The
Baroque style was largely in line with the mentality of Ukrainians, as it organically
combined the sensation of the bright multicolored world with poetic philosophical
sentimentality. The preservation of cultural monuments today is very important,
as many of them need reconstruction and restoration. Thousands of sightseeing
tours, the creation of new tourist centers and the establishment of security zones
(sightseeing area, landscape zone, development zone, protected area) can improve
this situation.
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Розвиток друкарства у Європі
Аналізуються основні фактори розвитку друку. Досліджено зв’язок між
різними історичними та культурними традиціями.
Ключові слова: книжкова друкарня, книга, культура, релігія, освіта.

Передумовою розвитку книги був розвиток
писемності. Цей розвиток відбувався від предметів, що
символізують поняття, вузликів, мушлів та ін. Потім
виникає малюнкове письмо (піктографія, ідеографія,
ієрогліфи), що символізує не тільки предмет, а й дію і деякі
абстрактні поняття. Треба зазначити, що зародження
ідеографічного письма відбувається паралельно з
виникненням рабовласницьких форм правління (Давній
Єгипет, Межиріччя, Стародавня Греція та Китай (4–1 тис
років до н.е.)).
XV ст. до н.е. зародження фонетичної системи
письма у Фінікії, коли буква передає певний звук, та
розповсюдився її через Давню Грецію у Західну Європу
XI–VII ст. до н.е. Такий спосіб передачі інформації
дозволяє передавати більш складні абстрактні поняття
і недарма розвивається наука, поезія, філософія,
мистецтво та зароджується демократичний лад.
Перед тим як проводити культурно–історичний
аналіз розвитку європейської книги потрібно
зрозуміти
де
саме
відбувалося
зародження
писемності.
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Саме папірус у Стародавньому Єгипті, що
склеювався в сувої, тобто згорток, один з перших
дозволив більш масово обмінюватись інформацією та
зберігати її. Наступним значним технічним кроком стало
розповсюдження кодексу, або зшитого пергаменту, на
початку н.е. Це дозволило використовувати сторінки
аркуша з обох сторін тому рукописи стають більш
економічними.
Грамотність у Давньому Єгипті була дуже низькою
і писання практично повністю виконувалось писарями,
що працювали при дворі фараонів. Багато рукописів
було у сфері бюрократії та релігії. Покровителем писарів
у Давньому Єгипті вважався бог Тот.
В античний період відбувається знакові події –
відкриття Александрійської, Пергамської бібліотек
(III ст. до н.е.) та першої публічної бібліотеки в Гераклії
(IV ст. до н.е.). Також в добу Античності утворюється
спочатку давньогрецька абетка (VIII ст. до н.е.) на основі
фінікійської, а потім на її базі латинська (VII ст. до н.е.).
В античній Греції та Римі книга мала більш світський
характер ніж на Сході. Розвиток освіти, ораторського
мистецтва та створення академій надало поштовх до
розповсюдження книги у маси.
Основні матеріали для книги періоду античності
– папірус, пергамен і дерев’яні дошки, вкриті воском.
Особливістю використання книги в античні часи було
читання у голос слухачам. Перевагу надавали слову
проголошеному ніж написаному, і це одна з причин чому
в античній книзі не часто зустрічаються ілюстрації та
декоративне оформлення.
Нажаль до наших часів в основному дійшли лише
копії книг античних творів, зроблених багато пізніше.
У ранньосередньовічній Європі (V–X ст.) християнство домінувало у видавництві літератури. Тематика
книги в більшості носила релігійний зміст, а основними
місцями творення та переписування рукописів були
монастирські скрипторії. Це позначилося на оформленні
книги, де використовувалися відповідні елементи та
матеріали і звичайно шрифти. У XII ст. формується
готичний стиль (північна Франція, західна Німеччина).
У книжкових орнаментах з’являються деталі готичної
архітектури, шрифти стають загостреними.
У Середньовіччі пергамент поступово почав
витісняти папірус. На це були не тільки економічні, а
й культурні причини – розповсюдження християнства.
Використання ченцями пергаменту відрізняло їхні
тексти від поганських папірусів. З’являється цілий
штат майстрів, що працюють з рукописами, а саме:
копіювальники, каліграфи, коректори, художники,
ілюмінатори. Це практично сучасне видавництво. Книги
стають все більш масивними, а особливо коштовні
навіть прикріплювались до книжкової полиці. Тобто
книга вважалася ще важкодоступною.
Не дивлячись на пріоритет видань християнської
літератури у Середньовіччі виникають героїчні поеми,
любовні вірші, романи та поеми. Це говорить про те,
що людина середньовічної Європи шукала в світських
книгах відраду.
У Візантійській імперії, на відміну від Західної
Європи, крім монастирських існували державні та
приватні бібліотеки. Це говорить про те що візантійська
культура увібрала великий античний спадок, хоча
візантійська література переважно була богословська.
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Хочеться відмітити розквіт візантійської книги у
XI ст. Рослинний орнамент на полях, орнаментовані
заголовні літери–ініціали – все це робило візантійську
книгу справжнім твором мистецтва. Мініатюри
візантійських
рукописів
відрізняються
високою
майстерністю
виконання.
Необхідний
елемент
оформлення візантійської книги – чудова оправа. З
особливою розкішністю оправляли літургійні книги,
використовуючи золото та емаль [4].
У XIII ст. у Європі наступає доба Відродження, коли
наука та мистецтво стають не такі залежні від церкви,
а ще виникає світський характер літератури та культури
загалом. З розвитком університетів, та громадських
бібліотек попит на книги зростає.
Все більшого поширення у Європі набуває новий
носій інформації, а саме папір, що був винайдений у
Стародавньому Китаї ще до н.е., а потім через арабів
потрапив у Європу. У XIV ст. не менш важливим є
розповсюдження ще одного давньокитайського винаходу
– ксилографії. Це все впливає на зовнішній вигляд книг –
сторінки стають тонкішими та гарно оформленими.
У Європі поступово складається стандарт
редакційного оформлення видань, зокрема – титульного
аркуша, на який, особливо з кінця ХVІ ст., починають
виносити всі необхідні елементи: ім’я автора, назву
книги, імена друкаря та видавця, місце й рік видання.
З’являються в книжках розділові знаки, котрі вживаються
й сьогодні. Традиційно ще застосовують сигнатури та
кустоди, проте в середині ХVІ ст. з’являється пагінація
(нумерація сторінок), а фоліація (нумерація аркушів) у
ХVІІ ст. зникає [4].
Уся подальша еволюція конструкції книги до кінця
XX ст. виходила з того, що удосконалювала принцип
друкарської машини ще закладений Гутенбергом. У XVIII
ст. це парові друкарської машини, у XIX ст. – монотипні
та лінотипні преси, XX – офсетний та лазерний друк.
Звичайно на це потрібний більш детальний аналіз.
«Свобода слова» у Європі потребувала більших
тиражів, а конкуренція різних друкарень та видавництв
впливала на якість матеріалу та оформлення. Хоча
багато етапів вдалося автоматизувати, але створення
будь–якої книги залишалося цілим процесом у якому
брали участь на різних етапах багато спеціалістів –
від художника до брошурувальника. Якість паперу
та фарби, чіткість графічних елементів та шрифтів
стають все досконалішими, особливо коли починають
застосовувати цифрову техніку у другій половині XX ст.
Разом з цим відбувається нова революція
носіїв – а саме цифрові носії інформації все більше
розповсюджуються на початку XXI ст. Трансформація
цифрової книги відбувається дуже швидко від
неякісного «скану» на персональному комп’ютері до
мультимедійних книжок з вишуканими дизайнами у е–
книгах та смартфонах. Цей поворот у мистецтві книги
має свої переваги і недоліки.
Сучасна цифрова книга може включати в себе
електронні ссилки на різні джерела в Інтернеті,
анімацію та відео, звукові ефекти, елементи комп’ютерної гри, що можуть зацікавити дітей. Дизайн
електронної книги (особливо учбової) часто насичений
спеціальними довідковими віконцями, путівниками з
мапами зображень, таймерами та іншими елементами
інтерфейсу. Це може бути цілим мультимедійним
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комплексом. Якщо в розробці дизайну сучасної книги
традиційного дизайну беруть учать комп’ютерні
графічні дизайнери то у конструюванні цифрової
книги додаються ще спеціалісти у сфері UI дизайну
та програмісти. З’являються різні програми перегляду
форматів е–книг, журналів та газет. Вони теж мають
відповідне оформлення.
В електронний пристрій, будь то е–книга або планшет
можна завантажити сотні гігабайт цифрових книг і
це дуже економічно, але у той же час зникає естетика
насолоди від процесу читання книги, розглядання
ілюстрацій, дотику до палітурки та гортання сторінок.
І в цьому напрямку теж відбуваються експерименти.
Наприкінці XX ст. англійський дослідник Нік Шерідон
винайшов електронний папір, що імітував звичайний
папір та чорніла. Розробки у цьому напрямку ведуться
постійно, про що говорять перші тиражі підручників,
газет та журналів на електронному папері у Голландії,
Франції та Бельгії.
Можна зробити висновок, що еволюція мистецтва
книги можливо переживає нову революцію. Першою
була механічна революція, коли Гутенберг автоматизував
процес творення книги, а зараз наступила цифрова,
коли книга переходить у комп’ютерний формат. Процес
паралельного співіснування може зайняти не одне
десятиліття і ще остаточно не відомо в якому вигляді
стандартизується е–книга, бо комп’ютерний прогрес не
зупиняється останні півстоліття і стрімко продовжується.
Але можна вже зараз констатувати факт, що оформлення
комп’ютерної книги намагається увібрати у себе
максимально усе найкраще з традиційної книги.
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Участь церков і релігійних організацій
у законотворчому процесі в період
незалежності України

Аналізується участь церкви та релігійних організацій у законотворчому
процесі в Україні у період незалежності. У процесі дослідження були
застосовані ряд наукових методів: пошуковий, порівняльний, критичний,
узагальнення, систематизації та інші. Охарактеризовано, що церква та
релігійні організації через міжконфесійний діалог (передусім діяльність
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, Ради у справах
душпастирської опіки при Міністерстві оборони України) беруть участь у
законотворчому процесі, висловлюючи пропозиції вищим органам державної
влади. Вказано, що відповідна діяльність релігійної спільноти активізувалася
після Революції гідності. Установлено, що участь міжконфесійних об’єднань
у законотворчому процесі відбувається через висловлення пропозицій
удосконалення законодавства як не пов’язаного зі свободою совісті та
діяльністю релігійних організацій, так і щодо покращення останнього.
Ключові слова: церква, релігійна організація, законотворчий процес,
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, Рада у справах
душпастирської опіки.

У новітній період української історії церква (а також
релігійні організації), як стверджують дослідники, бере
участь у формуванні та функціонуванні політичної
системи, починає входити у соціальні структури держави
загалом [1, с. 292]. У рамках міжконфесійних відносин,
передусім через діяльність міжконфесійних органів, таких,
як Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій
(ВРЦіРО), Рада у справах душпастирської опіки (РСДО)
при Міністерстві оборони України, окремих конфесій,
важливою є участь церков і релігійних організацій через
висловлення власних пропозицій у законотворчому
процесі, у сприянні реформам. Ці тенденції особливо
активізувалися після подій Революції гідності.
На сьогодні окреслена тема не виступала предметом
окремого історичного аналізу. Лише принагідно, у
рамках ширшого предметного поля, до неї зверталися
представники Відділу гуманітарної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень В. В. Токман
та С. І. Здіорук [2; 3]; вона також лише епізодично
представлена у релігієзнавчих і соціологічних дослідженнях [4].
Метою пропонованої статті є дослідження участі
церков та релігійних організацій у законотворчому
процесі в період незалежності Україні.
Участь церков і релігійних організацій у законотворчому процесі в Україні через звернення до вищих
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органів державної влади проявляється у двох напрямках.
По–перше, це пропозиції удосконалення вітчизняного
законодавства, зокрема й при реалізації реформ, що не
пов’язане зі свободою совісті та діяльністю релігійних
організацій. І, по–друге, це рекомендації покращення
українського законодавства у сфері свободи совісті та
діяльності релігійних організацій.
Загалом, чи не найактивнішим напрямком діяльності
церков і релігійних організацій стали пропозиції
вдосконалення
вітчизняного
законодавства
про
захист суспільної моралі та запобігання й протидію
дискримінації в Україні. 24 червня 2005 р. у зверненні,
адресованому Президенту України, Верховній Раді
України, Кабінету Міністрів України, висловлювалася
пропозиція розробки та впроваджень законодавчих
механізмів обмеження пропагування (рекламування)
споживання алкоголю і тютюну, заборони вживання
алкоголю, у тому числі пива та слабоалкогольних напоїв,
та паління у публічних місцях [5]. Пропозиції релігійний
діячів щодо покращення національного законодавства
про захист суспільної моралі висловлювалися до вищих
органів державної влади в Україні й у подальшому.
А 9 листопада 2011 р. ВРЦіРО взяла участь у
парламентських слуханнях «Стан суспільної моралі
в Україні». У відповідному зверненні до учасників
парламентських слухань констатувалося про загальний
занепад суспільної моралі в Україні та наголошувалося
на ухваленні законодавчих актів, які б забезпечували
належний рівень суспільної моралі [6].
Активною була позиція релігійних діячів під час
обговорення урядового законопроекту №2342 «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні»
від 19 лютого 2013 р. Особливу тривогу у релігійної
спільноти викликали положення законопроекту, які,
на її думку, несли у собі загрозу звуження свободи
віросповідання та свободи вираження поглядів
через запровадження особливого правового захисту
прихильників одностатевих стосунків [7]. Урешті–решт,
законопроект був прийнятий в альтернативному варіанті.
Важливою стала позиція ВРЦіРО у прийнятті Закону
України №2229–VIII «Про запобігання та протидію
домашньому насильству» від 7 грудня 2017 р. У ході
обговорення цих законопроектів поставало питання їх
прив’язки до ратифікації Конвенції Ради Європи про
запобігання насильству стосовно жінок і домашньому
насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська
конвенція), прийнятої у Стамбулі в 2011 р. [8]. Від
імені України Стамбульська конвенція була підписана
у листопаді 2011 р. Відтак, постало питання про її
ратифікацію.
Проти ратифікації Стамбульської конвенції виступили представники українських церков та релігійних
організацій. Адже, на їх думку, запроваджені в національне
законодавство
унаслідок
ратифікації
документу
нові поняття («гендер», «гендерна ідентичність»,
«гендерна чутливість», «сексуальна орієнтація» та
інші) виходять за межі традиційного розуміння поняття
«стать» й спотворюють загальноприйняту гендерну
рівність як рівність прав жінок і чоловіків. 21 червня
2017 р. на засіданні ВРЦіРО, яке відбулося за участі
високопосадовців, зокрема Представника Президента
України у Верховній Раді України та Заступника Міністра
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соціальної політики України, релігійні діячі висловили
застереження щодо ратифікації Стамбульської конвенції
(проект закону №0119) [9].
У підсумку ВРЦіРО, виступивши проти ратифікації
Стамбульської конвенції, звернулася до керівництва
Верховної Ради України й парламентських фракцій з
проханням підтримати законопроекти №4952 та №5294 у
доопрацьованій редакції (із вилученням із тексту закону
понять «сексуальна орієнтація», «гендер» та похідних
від нього), які спрямовані на протидію домашньому
насильству. Пропозиції були враховані парламентарями.
7 грудня 2017 р. був прийнятий Закон України №2229–
VIII «Про запобігання та протидію домашньому
насильству» [10].
Свого часу через можливе введення до правового поля
понять «гендерна ідентичність» й «сексуальна орієнтація»
українське духовенство виступило проти внесення змін
до Кодексу законів про працю України [2, с. 4].
Однією із гострих проблем української дійсності
є проблема смертності та травматизму унаслідок
дорожньо–транспортних пригод. На думку релігійної
громади, одним зі шляхів вирішення цієї проблеми
є унормування чинного законодавства. 11 листопада
2009 р. ВРЦіРО звернулася до вищих органів державної
влади в Україні з проханням розробити та впровадити
законодавчі механізми, які б більш дієво вирішували
проблеми дорожнього руху [11].
В останні роки у зв’язку з бойовими діями на
Сході України активно обговорюється питання щодо
законодавчого забезпечення інституту капеланства.
Активну участь у його розробці через власні
рекомендації бере і релігійна спільнота, передусім
РСДО при Міністерстві оборони України. Зокрема,
перспективи вдосконалення законодавства України
у сфері військового капеланства обговорювалися на
засіданні Ради 21 січня 2016 р. За результатами зустрічі
було вирішено створити робочу групу з доопрацювання
розробленого Радою національної безпеки і оборони
України законопроекту із питань служби військового
духовенства (капеланської служби) у Збройних Силах
України [12]. 28 лютого 2018 р. під час чергового
засідання РСДО при Міністерстві оборони України
розглянула проект доопрацьованого закону про військове
капеланство [13].
Церква та релігійні організації долучилися до
підтримки проголошених державою реформ, які
почали реалізовуватися після Революції гідності.
У рамках втілення реформ представники церков та
релігійних організацій підтримали медичну реформу;
висловлювалися за необхідність реформи системи
пенсійного забезпечення в Україні [2, с. 4]; взяли участь
в обговоренні конституційної реформи [14].
Як зазначалося, окремий напрямок у діяльності
духовних осіб – висловлення пропозицій щодо
покращення чинного законодавства України про свободу
совісті та діяльність релігійних організацій. Передусім
відповідні дискусії точилися навколо базового Закону
України «Про свободу совісті та релігійні організації»,
прийнятого ще 23 квітня 1991 р. Релігійна спільнота
ще з початку 1990–х рр. намагалася подати власне
бачення шляхів реформування чинного законодавства
про свободу совісті та релігійні організації. Дискусії
активізувалися на початку 2010–х років.
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У підготовленому на ім’я Президента України листі
ВРЦіРО від 21 квітня 2011 р. (підписаному главами й
повноважними представниками Церков і релігійних
організацій під час зустрічі з Президентом України 21
березня 2012 р. [15, с. 42]) пропонувалося удосконалення
чинного законодавства про свободу совісті та релігійні
організації. У документі, зокрема, пропонувалося
ухвалити Концепцію державно–конфесійних відносин
в Україні, розробити та внести «точкові» зміни до
галузевого законодавства, що регламентує діяльність
релігійних організацій в окремих сферах суспільного
життя тощо [15, с. 43; 16].
20 вересня 2017 р. ВРЦіРО звернулася до Верховної
Ради України зі зверненням підтримати законопроекти
№6696 про скасування перереєстрації релігійних
організацій та №6642 про скасування нотаріального
посвідчення їх установчих документів. Адже перереєстрація релігійних організацій, за словами їх
представників, яка стала обтяжуючою для релігійних
громад, призвела до негативних наслідків як для
духовного й соціального служіння віруючих, так і для
державних органів, які повинні опрацьовувати значну
кількість статутів релігійних організацій [17]. Між
іншим, невнесення відповідних додаткових положень
до статутів релігійних організацій могло бути підставою
позбавлення їх неприбуткового статусу. 7 грудня 2017 р.
Верховна Рада України прийняла зміни до Податкового
кодексу України, якими була скасована перереєстрація
релігійних організацій [18].
Отже, в період незалежності України церква та
релігійні організації беруть досить активну участь у
законотворчому процесі. Як правило, це відбувається
у рамках міжконфесійного діалогу через висловлення
відповідних позицій вищим органам державної влади
України. Позиція духовенства у цьому відношенні, у
тому числі й у ході обговорення реформ, активізувалася
після Революції гідності. Діяльність міжконфесійних
об’єднань у законотворчому процесі відбувається
через висловлення ними пропозицій удосконалення
чинного законодавства як не пов’язаного зі свободою
совісті та діяльністю релігійних організацій, так і щодо
удосконалення останнього. Особливо активною стала
участь релігійної спільноти у висловленні пропозицій
щодо удосконалення законодавства про захист суспільної
моралі й запобігання та протидію дискримінації в
Україні. Водночас зазначимо, що окреслена тема
має перспективи подальших досліджень, зокрема в
умовах активізації церкви і релігійних організацій у
законотворчому процесі в Україні у подальшому.
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The article is devoted to the analysis of the participation of the church and
religious organizations in the lawmaking process in Ukraine during the period
of independence. In the process of research, a number of scientific methods were
applied: search, comparative, critical, generalization, systematization, and others.
It has been characterized that the church and religious organizations through
the inter–confessional dialogue (primarily the activities of the All–Ukrainian
Council of Churches and Religious Organizations, the Council for Pastoral
Care under the Ministry of Defense of Ukraine) participate in the lawmaking
process, expressing proposals to higher state authorities. It is indicated that the
corresponding activity of the religious community intensified after the Revolution of
Dignity. It is established that the participation of inter–confessional associations in
the law–making process takes place through the statement of proposals to improve
the legislation as not related to the freedom of conscience and the activities of
religious organizations, and to improve the latter.
Keywords: church, religious organization, lawmaking process, All–Ukrainian
Council of Churches and Religious Organizations, Council for Pastoral Care.
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Історико–культурологічні аспекти
оркестрового та хорового диригування
Розглядається феномен диригування, який береться як явище культури
у широкому сенсі цього слова, а не лише як об’єкт вузької сфери музичного
виконавства. Завдання даної розвідки – міждисциплінарне «препарування»
досліджуваного явища (зокрема, оркестрового та хорового диригування), що
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вимагає застосування як музикознавчої методології, так і культурологічної.
Мета статті реалізується через звертання до ґенези й еволюції професії
керівника музичного ансамблю, що розглядається через аналіз історичних
етапів розвитку майстерності диригента: від первіснообщинного
(доцивілізаційного) ладу, через давні цивілізації, середньовіччя та до Нового
часу й сучасності. Диригентська майстерність розвивається у зв’язку зі
становленням вокально–інструментальних жанрів музики. Наголошується
на важливості переходу від шумових засобів виразності до безшумних технік,
що відповідає зсуву від акустичних методик та стратегій диригування
до візуальних: жести, міміка, погляд, рухи корпусу, ніг та рук майстра. У
статті наводиться переконлива аргументація: досліджуваний феномен не
можна аналізувати як виключно замкнену систему, як деякий вакуум, що не
перетинається з іншими культурними інститутами.
Ключові слова: хорове диригування, оркестрове диригування,
вокально–інструментальний жанр музики, професійна підготовка, музичне
виконавство.

Диригентська майстерність таїть в собі багато
своєрідних складнощів, на яких систематично наголошують як самі професіонали та музичні педагоги,
так і критики та дослідники даної художньої діяльності.
Вона – особливий вид музичного мистецтва, головна
й принципова відмінність якого полягає в тому, що
диригент сам не відтворює жодного звуку, а втілює чутний
ним звуковий образ твору через колектив музикантів–
виконавців – його основний «інструмент», він також
направляє й передає оркестру чи хору ті чи інші творчі
накази. Відтак, необхідність у такій багатоплановій ролі –
керівника, очільника, вихователя, метра, медіума – виникає
при оформленні різних видів вокально–інструментальних
жанрів музики. Актуальність звертання до зазначеної
теми обумовлена багатофункціональністю ролі диригента,
який має бути не лише відмінним музикантом та знавцем
теорії, але також концертмейстером та хормейстером.
Неодноразово зазначалося, що цю професію може
опанувати далеко не кожен – все залежить від специфічних
рис або ж диригентських здібностей.
Характер даного дослідження вимагав звернення
не лише до оглядових та теоретичних робіт, але також
до праць, присвячених аналізові диригування як
явища культури, що розвивається історично. У ході
написання цієї наукової розвідки ми, таким чином,
зверталися до напрацювань та матеріалів Л. Гінзбурга,
Н. О. Колеснікової, К. А. Ольхова, А. В. Савадерової,
Б. Ф. Смірнова та Н. А. Соболєвої. Ці твори присвячені
теоретичним, практичним, педагогічно–методичним
аспектам диригування, проблемним питанням, історії
феномену, а також розкривають досвід відомих діячів
цієї сфери (наприклад, Лео Гінзбурга – радянського
диригента та теоретика).
Педагогічна та музикознавча література нараховує
великий обсяг праць, присвячених різним аспектам
диригування: його виконавській стороні, хоровому та
оркестровому різновидам даної художньої діяльності,
питанням інтерпретації, технологічним основам
майстерності, а також навчальним та педагогічним
моментам. Але зрозуміти саму сутність диригування
та усвідомити її зв’язок з сучасним соціокультурним
контекстом можна, лише занурившись у дослідження
вищезазначеного феномену з позиції синтезу культурологічних та музикознавчих методик, підходів,
що особливо актуально в умовах панування
інтердисциплінарності у науковій сфері.
Відтак, завданням даної розвідки виступає «препарування» диригування (зокрема, оркестрового та хорового) як феномена не лише музикознавчої області, але й
культурологічної.
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Диригування як самостійний різновид музичного
виконавства виник порівняно нещодавно – менше,
ніж 200 років тому. Фігура керівника, метра, на якого
може орієнтуватися ансамбль при виконанні вокально–
інструментальної музики, обумовлений рядом причин:
1) збільшення кількісного складу виконавців;
2) ускладнення змісту та музичної мови творів.
Тому ґенезу та еволюцію сучасного диригування
як культурного феномену неможливо розглядати без
прив’язки до історичного розвитку оркестру, змін у
його інструментальному складі. Важливе місце у такій
стратегії дослідження займає концертна практика та її
трансформація, а також загальне побутування музичного
мистецтва у різні періоди історії.
Суть досліджуваного різновиду творчої діяльності
полягає в організації колективного виконання музики,
у забезпеченні художнього ансамблю. Самостійна
роль диригентсько–виконавського мистецтва, як було
підкреслено вище, утвердилася в процесі його тривалої
історичної еволюції. Як самостійний вид музичного
виконавства диригування почало розглядатися лише
в другій чверті XIX століття, але витоки його сягають
давнини – це коріння прослідковується складно, а
спадкоємність даного культурного явища переривається
час від часу, що характерно, однак, для більшості
феноменів культури. Це пов’язано з тим, що саму суть
диригування можна окреслити як вираження музики
через жест, що відповідає витісненню акустичних
форм візуальними. Деякі дослідники притримуються
думки, що особливості диригентських жестів укорінені
у психофізіологічних особливостях людської природи
[4, с. 164]. Адже відомо, що музичні звуки стимулюють
виникнення в людині мимовільних рухових м’язових
реакцій (тобто міміки, жестів, рухів ніг, корпусу), на
вільному вираженні яких було засноване первісне
музичне мистецтво. Л. Гінзбург наголошує, що
досліджувати диригентське мистецтво у контексті
вокально–інструментальних музичних жанрів необхідно
починати з кола естетичних проблем. «Розуміння
специфічної сутності музичного мистецтва, засноване на
досягненнях близьких йому наук (фізіології, психології,
фізіологічної акустики, семіотики, лінгвістики тощо)
має визначити місце й значення виконавства як одного з
соціологічно важливих розділів музичної творчості» [1,
с. 300]. Серед визначних майстрів Л. Гінзбург називає,
наприклад, феномен Густава Малера [1, с. 9], Фелікса
Вейнгартнера [1, с. 16], Вільгельма Фуртвенглера [1,
с. 22], Германа Шерхена [1, с. 34] та інших. Надалі
розглянемо декілька етапів історичного розвитку
диригування.
Доцивілізаційний етап. Жанрово–змістовна основа
первісної музики – танець, який акцентує увагу на ритмі.
Танцювальні рухи первісної людини супроводжувалися
певним ритмом, який задавався підручними засобами –
«предками» майбутніх ударних інструментів. Так виник
базис, першооснова диригентського мистецтва. Людина
– істота, яка постійно відчуває потребу в естетичних
переживаннях, яка й штовхає суспільство до створення
того, що пізніше стане називатися ансамблем, а відтак, і
потребуватиме лідера, який буде скеровувати діяльність
такого об’єднання. Спершу управління виконавським
колективом здійснювалося за допомогою ударно–
шумового, тобто акустичного, способу: відбивання
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ритму руками, ногами, різноманітними палицями, з
використанням стуку та голосу. Можна сказати, що
так зародився темпоритм, мета якого – організація
процесу колективного виконання. Саме тут з’являється
метафора: хор чи оркестр (ансамбль) можна порівняти
з організмом, системи органів якого функціонують у
єдності, дотримуючись одного ритму. Інше порівняння з
біології – колонія вольвоксу, яка складається з множини
клітин, але діє як один цілісний організм. Таким чином,
той, хто стояв на чолі подібного первісного музичного
«ансамблю» і став прообразом диригента, а головним
способом керівництва музичною групою, поряд з
ударними інструментами, були також рухи тіла.
Етап давніх цивілізацій. Китай, Єгипет, Месопотамія,
Індія, Греція та Рим справедливо вважаються колисками
культури. Головна арена розвитку досліджуваного
нами культурного феномена – давньогрецький театр,
в якому одним з найважливіших компонентів був
хор, а керівник хору (корифей) виконував функції
диригента, перебуваючи на «сцені» (яка й носила
назву хора): ритм він задавав ударами котурни по
мідних предметах. Культурним надбанням цього етапу
стала також стратегія так званого «мнемотехнічного»
руху, яка дозволяла позначати висоту звуків, їхню
тривалість та силу [2, с. 43]. У цей період переважає
вже не танцювальне, а вокальне начало: на перший план
висуваються інтонаційно–мелодійні засоби виразності,
для передачі яких, відповідно, потрібні й нові техніки
диригування. Їхня функція – умовні знаки, введені
з метою інформування музичного колективу про ті
чи інші параметри звучання. Така система прийомів,
що використовувалися при управлінні колективними
видами музикування, отримала назву «хейрономіі».
Етимологічно прослідковується зв’язок даного терміну
з давньогрецьким словом «рука», що й відсилає нас
до диригентських алюзій. Користуючись комплексом
прийомів «хейрономії», корифей вказував виконавцям
темп, ритмічний малюнок, динамічні нюанси, візуально
відтворював мелодійний контур (рух мелодії).
Справедливо відзначити, що застосування «хейрономії»
знаменувало перехід від ударно–шумового диригування
до сучасного – умовно–жестового.
Середньовіччя. Диригентське мистецтво, як і всі інші
види професійної художньої культури, розвивалося під
егідою церкви, де музика вважалася супроводом для
богослужінь. Ієрархічний лад, який характеризував усі
сфери середньовічного життя, породив чітку систему
ранжування і в області диригування: наприклад,
головний диригент (який носив назву «пріміцеріус»)
мав право носити атрибут – важкий жезл – прообраз
сучасної диригентської палички, а тоді – знак пошани до
майстра. У цей час отримує нове життя «хейрономічна»
система, яка була ідеальна з огляду на особливості
григоріанського хоралу. Відтак, відбувся перехід від
шумового способу диригування до безшумному.
Новий час. XVII століття (Італія) – час, коли
складаються
основи
теоретичного
осмислення
диригентської майстерності, з’являються, наприклад,
описи схем тактування. Це уможливлюється через появу
сучасної системи нотації: головна ланка темпоральної
організації музики – такт. Така структура змушує майстрів
шукати засоби, здатні відображати кожну з долей такту,
об’єднуючи їх одночасно у цілісну метричну структуру.
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Винахід системи «генералбасу» знаменує початок нового
етапу у розвитку досліджуваного мистецтва. У XVIII
столітті формується явище подвійного диригування,
яке особливо було поширене в опері: суть у тому, що
тепер поряд з головним диригентом–клавесиністом
функцію керування ансамблем виконував скрипаль–
концертмейстер або ж хормейстер.
Ця традиція збереглася і в сучасній практиці як один
з прийомів репетиційної роботи. Подвійне диригування
сьогодні іноді зустрічається в музично–драматичних
жанрах (хор, що звучить за сценою, додатковий
оркестр на сцені тощо), а також у тих випадках, коли
виконавський склад настільки великий, що його складно
охопити одному диригентові.
Наприкінці XVIII століття «очільником» колективного інструментального виконавства стає скрипаль–
концертмейстер. Керування ансамблем за допомогою
гри на скрипці вплинуло й на техніку диригування,
збагативши її. Це означає, що з’являється деякий
комплекс умовних жестів, емоційно–смислове значення
яких зрозуміле всім учасникам ансамблю.
Починаючи з XIX століття, у моду входить
диригентська паличка (яка бере витоки ще в
середньовіччі). Система умовних жестів, невербаліка
керівника оркестру чи хору також набуває подальшого
розвитку, адже диригенту «необхідно бути і маяком,
і локатором одночасно» [3, с. 17]. Шумовий спосіб
остаточно витіснився технікою, побудованою на основі
тактування: така просторово–часова схема дозволяла
відтворювати різні співвідношення сильних і слабких
долей у такті при виконанні музичної фрази. При
ознайомленні з музичним твором керівник хору чи
оркестру спочатку створює мисленнєвий образ (модель),
який потім передає ансамблю [3, с. 13].
Диригентська майстерність не існує окремо від інших
соціокультурних інститутів. Наприклад, Б. Смірнов
доречно підкреслює, що засоби, використовувані
диригентом та критиком, – дуже споріднені між собою:
«Отже, диригент і критик як би говорять (один – диригує,
інший – пише) про одне й те ж – про музику, тільки
різними, хоча в чомусь і схожими, засобами. У першому
випадку – це технологічні й разом з тим художньо–образні
невербальні засоби. У другому – аналітичні й одночасно
художньо–образні вербальні засоби» [5, с. 159].
Диригування є своєрідною комунікацією: спілкуванням майстра з виконавцями, у якому процес передачі
інформації здійснюється за допомогою спеціальної мови
та неможливий без зворотного зв’язку. Але важливо
наголосити на особливості даних, які транслюються
диригентом хору чи оркестру: відбувається пересилання
«художньої інформації – відображення емоційного стану
диригента–виконавця, його ставлення до змісту даного
музичного твору, до його образу» [6, с. 151].
Тож, взаємодія майстра–керівника з хором чи
оркестром характеризується наступними факторами:
1) рівнем мануальної техніки: важливим тут є
комплекс професійних навичок диригента, який має
допомагати виконавцям підтримувати ансамбль, а не
заважати; складні моменти прояснюються для хору чи
оркестру жестами керівника;
2) майстерність репетиційної діяльності, методи,
прийоми, за допомогою яких майстер домагається від
ансамблю того чи іншого результату виконання;
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3) внутрішній стан диригента, особливості його
поведінки: психічний стан керівника грає іншу роль,
ніж аналогічний настрій для інструменталіста; майстер
одночасно пропускає крізь себе емоційно–чуттєву
інтерпретацію виконуваного твору, але при цьому має
залишатися спокійним та врівноваженим.
Часто диригентсько–виконавське мистецтво розглядається дослідниками у вакуумі, окремо від соціологічних, культурних (у вузькому сенсі) та інших подій.
Але, на прикладі цієї статті, ми побачили, що такий підхід
є у корні невірним, оскільки зазначене явище перетинає
так чи інакше всі сфери буття людини, особливий акцент
роблячи на ставленні музики до реальності.
Висновки з проведеного дослідження. У даній
науковій розвідці було логічно прослідковано ґенезу
диригування як культурного явища (у широкому сенсі
цього слова), його зв’язок з різними інститутами (у
статті наводився, зокрема, приклад критики), довівши,
що досліджуваний феномен не можна назвати належним
лише до вузької сфери музичного виконавства. Зазвичай,
цей вид художньої діяльності набув самостійності,
як вважають експерти, досить пізно, але його
спадкоємність прослідковується вглиб століть – аж до
первіснообщинного ладу. Диригентська майстерність
розвивається у зв’язку зі становленням вокально–
інструментальних жанрів музики. У процесі еволюції
це мистецтво пройшло шлях від шумових технік до
опанування керівником оркестру чи хору комплексу
міміки та жестів, тобто відбулося заміщення акустичних
практик візуальними. Звертання до даної проблематики
не втрачає актуальності, оскільки професія диригента
вимагає всебічної та ґрунтовної підготовки, а нюанси
універсального «рецепту» підготовки майстра все ще
залишаються багато в чому таємницею.
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Historical and cultural aspects of orchestral and choral conducting
The article devoted to the phenomenon of conducting, which is taken as a
phenomenon of culture in the broad sense of the word, and not only as an object
of a narrow sphere of musical performance. The task of this scientific research is
the interdisciplinary «preparation» of the investigated phenomenon (in particular,
orchestral and choral conducting), which requires the application of both a
musicology methodology and a culturological one. The purpose of the article is
realized by addressing the genesis and evolution of the profession of the head of
the musical ensemble. In this process, not the least role is played by the analysis
of the historical stages in the development of mastery of the conductor from the
primitive communal (pre–civilizational) system, through ancient civilizations,
the Middle Ages and up to the New Time and the present. The conductor’s skill
develops in connection with the development of vocal–instrumental genres of music.
The importance of the transition from noise means of expressiveness to noiseless
techniques is noted, which corresponds to a shift from acoustic techniques and
methods of conducting to the visual: gestures, facial expressions, look, movements
of the body, legs and hands of the master. The article cites convincing arguments:
the investigated phenomenon cannot be analyzed as an exclusively closed system, as
a kind of vacuum that does not intersect with other cultural institutions.
Keywords: choral conducting, orchestral conducting, vocal–instrumental
genre of music, professional training, musical performance.
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Специфіка та історичні етапи розвитку
хорової культури України
Метою статті є окреслення основних етапів становлення хорової
культури в контексті розвитку історії України, що передбачає виділення
специфічних рис хорового вітчизняного мистецтва та відзначення
його домінантної ролі серед інших форм музикування. Методологія
дослідження передбачає застосування міждисциплінарного підходу, а саме
історичного методу задля виділення віх у розвитку української культури,
музикознавчого, який дозволить визначити сутнісні та якісні риси у сфері
мистецької практики та культурологічного, використання якого сприятиме
усвідомленню ролі хорового співу в суспільному розвитку. Висновки. В процесі
культурно–мистецького розвитку наявною є трансформація функціонального
призначення хорового співу, який виступає домінантною сферою прояву
духовного життя народу. Попри жанрове різноманіття виділяються дві
традиції, які співіснують одночасно – це народне музикування, яке з часом
здобуває продовження у діяльності хорових аматорських народних колективів
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та «академічне» музикування, що стає основою для професійного хорового
мистецтва.
Ключові слова: українська культура, історія, хорова культура, народний
спів, фольклор.

Однією з найбільш давніх форм прояву людської
творчості – є спів, як сольний, так і гуртовий. Якщо ж
звернутись до історії розвитку української культури,
то виявляється, що саме вокальне мистецтво було
і залишається магістральним типом музикування.
Зауважимо, що становлення та розвиток вокальної
культури є репрезентантом процесів, пов’язаних з
розвитком державності, становленням національної ідеї
та визначником сучасного стану розвитку суспільства.
Чималу роль у культурі України відводилось хоровому
мистецтву, тому звернення до даної проблематики
вважається доцільним з огляду на висвітлення того
значення, яке воно мало для формування національно–
культурної ідентичності.
Серед робіт, наявних в сучасному науковому
просторі, чимала роль відводиться аналізу української
культури в контексті музикознавчого дискурсу. Ретельний
аналіз історії української музики з апеляцією до певних
історичних віх здійснює Л. Корній. Витоки слов’янської
народної музики окреслені В. Гошовським. Змалюванню
рис музичної спадщини Київської Русі присвячено
працю Т. Владишевської. В праці М. Скржинської
приділено увагу освіті та сфері дозвілля Південного
Причорномор`я часів існування грецьких колоній. В
роботах історико–культурологічного спрямування,
як–от в праці С. Безклубенка, змальовується значення
хрещення Русі для вітчизняної культури та її наслідки.
Дослідження історичних етапів розвитку української
культури здійснюється в праці М. Грушевського, яка
виступає відправним пунктом для дослідження. Попри
наявність низки робіт, де змальовуються аспекти
розвитку музичної культури, вони мають здебільшого
оглядовий характер та недостатньо повно розкривають
важливість хорового мистецтва та його ролі в житті
суспільства.
Метою статті є окреслення основних етапів
становлення хорової культури в контексті розвитку
історії України. Реалізація даної мети передбачає
виділення специфічних рис хорового вітчизняного
мистецтва та відзначення його домінантної ролі серед
інших форм музикування.
Розвиток перших форм гуртового музикування на
території України припадає на первісну добу та умовно
датується часом 40–30 тисяч років до н.е. Причому вже
на цьому етапі можна розділити певні типи музикування
за їх функціональним призначенням. Ймовірно частина
музичної практики була пов’язана з синкретичною
дією, яка поєднувала різні форми – спів, танок, гру на
музичних інструментах, метою якої було досягнення
певного результату шляхом проведення ритуалу.
«Існування племінної знаті, племінних богів і їх жерців,
наявність релігійних і общинно–трудових свят не могло
обійтися без музики і співу в синкретичному зв’язку з
танцем, пантомімою і грою. У цей період музика виконує
подвійну функцію: магічну і утилітарно–організаційну»
[3, с. 42]. Опосередковані відомості стосовно подальших
шляхів розвитку цього аспекту музичного виконавства
можна отримати з різних джерел. Так чималу роль
відіграють перші зображення, наявні на предметах
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побуту, так само джерелом інформації служать історичні
писемні пам’ятки та згадки про певні події з літописів.
Народне колективне музикування можна вважати
однією з перших форм хорового співу. «Наспіви
традиційних селянських пісень, а в першу чергу тих,
які належать до обрядових або трудових і виконуються
колективно, представляють надійний матеріал для
дослідження далекого минулого музичної культури
людства» [3, с. 14]. Ряд фольклорних жанрів передбачали
колективне виконання. Трудові та обрядові пісні
зазвичай виконувались не сольно, а гуртом. Подібна
практика мала глибоке коріння, передаючись в усній
формі вона збереглась до сьогодення. Її витоки лежали
у спільній трудовій діяльності, що була спрямована на
досягнення єдиної мети. Так обрядові пісні виконувались
у синкретичній єдності з певними діями, ціль яких
полягала у виконанні кожного етапу обряду, що призведе
до забезпечення досягнення практичної потреби народу
чи духовних запитів.
Приблизні відомості стосовно появи хорового співу,
який умовно можна віднести до більш «академічної»
традиції можна отримати, розглянувши грецьку культуру.
В 647 році до н.е. була заснована перша грецька колонія
на території сучасної України, а саме – Борисфен.
Більшість античних авторів відмічали у своїх працях
важливу роль, яку відігравала музика у житті громадян, в
тому числі й вокальна. М. Скржинська наводить у своїй
праці відомості про активну участь громадян у виступах
хорів. Розпочиналось це з дитинства, коли хоровий спів
міг супроводжувати урочисті події в житті полісу. Дитячі
хори змагалися за першість на музичних агонах. Крім
цього вцілілі тексти гімнів дають змогу казати про те, що
у Північному Причорномор’ї використовувались різні
типи хорового співу. Так у Борисфені співали на честь
Ахілла, а у Херсонесі – на честь Гермеса [7, с. 31].
Достеменно відомо, що в деяких грецьких колоніях,
які знаходились на території України, були збудовані
театри, де одним з головних учасників був хор. Хор
виступав у якості коментатора подій, які змальовувались
у трагедії. Скоріше за все це був унісонний спів,
де головний акцент припадав на вербальний текст.
Ймовірно певних етнічних особливостей в даному
музикуванні не існувало, адже закони побудови трагедії
в колоніях повністю відповідали тим, що були наявними
в метрополії. Цей тип хорового музикування можна
віднести до світської вокальної діяльності. «Про свята
Діоніса, що проходили в ольвійському театрі, відомо
з текстів чотирьох написів IV–III ст. до н.е… У них
йдеться про читання глашатаєм почесних декретів на
честь громадян Ольвії під час Діонісій в театрі» [7, с.
99]. Існували свідоцтва про театри в містах Боспору, що
датувались IV ст. до н.е. Джерелом інформації виступало
оповідання Поліена, який вказував наявність театру не
лише в Пантікапеї, але й в інших боспорських містах.
Можна зазначити, що перший етап розвитку
музичної хорової культури зумовлений рядом факторів.
Насамперед, це розвинена народна вокальна культура,
пов’язана з такими чинниками як «системи релігійних
уявлень, похоронних ритуалів, різних святкувань
(військових і культових), обрядів, пов’язаних з
обожнюванням сил природи, землеробським циклом
і шлюбом, і т.п.» [3, с. 45]. По–друге, це зачатки більш
академічної хорової традиції, що має скоріше не
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колективний характер творчості, а індивідуальний та
пов’язана зі складними жанрами, що мають театральну
природу чи, в подальшому релігійно–культову. В даному
випадку мова йде про вплив на вітчизняну музичну
практику музичної культури стародавніх держав –
насамперед Греції, а в подальшому й значну роль
Візантії. Розглянемо цю позицію більш детально.
Отже, наступний етап розвитку вокального гуртового
співу пов’язаний з етапом, який розпочинається після
прийняття християнства – в 988 році. Візантійська
традиція хорового співу, який використовувався під час
богослужінь, разом з іншими складовими компонентами
християнської релігії укорінюється в Київській Русі.
Ранньовізантійська духовна музика виконувалась
виключно чоловічим складом. Хорові твори були різних
жанрів, які багато в чому стали відображенням тих
культурних впливів, яких зазнала українська культура.
Т. Владишевська, надаючи перелік жанрів духовної музики,
прагне розкрити різноманітні культурні впливи, що
стали відображенням історичного розвитку вітчизняного
простору. «Хронологічний порядок виникнення жанрів (в
такий послідовності – псалми, тропарі, кондаки, стихири,
ірмоси) йшов від поетичної лірики давньоєврейських
псалмів крізь середньовічну візантійську гімнографію,
що відобразила еволюцію догматичних ідей і доктрин,
до південнослов’янської та давньоруської гімнографії,
пов’язаної з відтворенням національних традицій» [2, c.
56]. Візантійська духовна традиція вплинула не лише на
жанрове різноманіття, але й також на тип богослужіння
(вечірня, всеношна, ранкова служби та Літургії) та
кількість хорів, які використовувались під час служби.
«З Візантії прийшла й практика використання в Службі
трьох хорів: двох хорів співаків та хору прихожан» [5,
с. 64]. Після прийняття християнства значного розвитку
здобуває музика, утворена під впливом візантійської,
проте формується також і старокиївський монодичний
одноголосний спів. Вплив культури інших держав
на українську оцінюється дослідниками по–різному.
С. Безклубенко вказує на те, що запозичення багатьох
мистецьких явищ сприяло тому, що ті паростки, які мали
неповторний етнічно забарвлений характер не могли
розвинутися. «Завдяки фанатичному прагненню церкви
зберегти і нав’язати свою греко–римсько–юдейську
спадщину, спонтанні сили християнізованих народів не
тільки не отримували належного стимулу до вільного
розвитку, але глушились і придушувались, оскільки не
могли бути знищеними. І тому вже в нові, не такі вже й
далекі часи Петровської Русі, коли стала явно очевидною
недостатність ветхого візантійського багажу руського
народу, як і в достопам’ятні дні християнізації, знову
й знову доводилося позичатись: тепер уже з Європи
імпортувати знищені мистецтва – і скульптуру, і живопис,
і театр, і архітектуру, й музику...» [1, с. 77].
В другій половині XV століття розпочинаються
процеси, пов’язані з виникненням нових тенденцій, а
саме з культурним пробудженням. Період XVI–XVII
століття М. Грушевський називає першим українським
відродженням: «В історичних дослідах останніх
десятиліть головна увага зверталась на висвітлення в тім
русі XVI–XVII вв. елементів культурних і національних,
які дають йому право на назву «Першого українського
відродження». У цім напрямі зроблено чимало» [4,
с. 65]. Відомий історик звертає увагу на те, що можна
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прослідкувати інтерес до національного мистецтва. В цей
час не лише розвивається народна творчість, але й також
закладаються умови для формування освітніх закладів.
Саме в перших братських школах, де викладання музики
було однією з обов’язкових дисциплін, формуються
хорові колективи, які опановують мистецтво церковного
співу, адже багато з учнів–хористів забезпечували
вокальний супровід під час богослужінь. В XVI
столітті відбувається реформа церковного співу –
впроваджується багатоголосся. Подібна практика сприяє
тому, що починають висуватися більш високі вимоги
до вокального та технічного рівня виконавців. На
рубежі XVI–XVII століть хоровий спів починає також
використовуватись в театральних виставах, що свідчило
про розвиток професійної майстерності та охоплення
сфери світського музикування.
За доби бароко, коли в церковній практиці
поширюється багатоголосся, розвитку здобуває такий
жанр як партесний концерт. Достатньо високий рівень
хорового виконавства мали учні Київської братської та
Лаврської школи, а також Києво–Могилянської академії.
Крім цього було засновано хорову школу при Братському
монастирі. Студенти досить часто не лише співали у
офіційних хорах, але й також об’єднувались у невеликі
колективи та мандрували по містах. З поширенням
партесної музики починають виникати ряд творів
українських композиторів, з яких збереглись ноти Миколи
Дилецького та Симеона Пекалицького. Дослідники
вказують на те, що саме в партесних концертах
можна відзначити формування рис національного
музичного мистецтва, яке, спираючись на досягнення
західноєвропейської культури, змогло відкрити власний шлях розвитку. «Засвоївши композиторську
техніку «латинського» духовного концерту, українські
композитори написали оригінальні й самобутні твори,
які відрізняються від польської та західноєвропейської
музики і створилася українська композиторська школа в
галузі церковної музики» [5, с. 238].
У другій половині XVIII століття відбувається
активний розвиток світського та духовного музикування.
Досить поширеною стає практика функціонування
придворних театрів та капел (Придворна співацька
капела, Придворний театр в Петербурзі, капели у помісті
графів Шереметєвих), де на службі перебувало чимало
українських виконавців. Існували кріпосні капели та
театри, керівниками яких могли бути іноземні музиканти.
«У другій половині XVIII ст. в Україні розквітло музичне
життя і виконавство у двірцево–гетьманському, а також
у магнатському й поміщицькому осередках. У цих
осередках також були свої хори, оркестри і навіть театри,
де ставили опери» [6, с. 75]. В цей час формується
жанр хорового концерту, який стає найвищою
точкою у розвитку хорової майстерності провідних
композиторів – Д. Бортнянського, М. Березовського,
та А. Веделя. Варто відмітити, що хоча виконавський
рівень у співаків, що входили до хорових колективів був
надзвичайно високим, основою репертуару були твори
західноєвропейських композиторів та досить нечисельні
твори вітчизняних, в першу чергу духовні.
Принципова зміна діяльності в сфері музичної
культури наявна в XIX столітті, коли з поширенням
ідей романтизму виникає інтерес до сфери фольклору,
відбувається формування української національної
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композиторської
школи.
Виникає
ряд
збірок
М. Цертелєва, М. Максимовича, П. Лукашевича,
В. Залеського, в яких представлені пісні та думи. Інтерес
до них з боку композиторів призводить до появи творів
на народні тексти, обробок народних пісень, як камерних
інструментальних та вокально–інструментальних, так
і хорових. Протягом цього часу відбувається поступове
формування музичної освіти, яка представлена
музичними класами, згодом курсами РМТ, музичними
школами, училищами та консерваторіями. XIX століття
є надзвичайно важливим етапом у розвитку української
національної ідеї, відбувається відродження інтересу до
коренів, які реалізуються у розкритті потенціалу народної
творчості. Відзначимо, що протягом даного століття
можна спостерігати зародження «української ідеї».
Якщо ж спробувати окреслити здобутки у хоровій
культурі, то варто відзначити не лише художньо–
естетичну цінність творів, які пишуть українські
композитори у XIX столітті, але й також їх суспільно–
громадську функцію. До хорового жанру звертаються
практично всі композитори. Причому створюють багато
авторських творів (хорову лірику, хорові поеми), обробки
народних пісень (патріотичні, ліричні, жартівливі), не
втрачають своєї актуальності й церковні твори – літургії,
псалми. За даних умов зростає кількість професійних
колективів, які можна віднести до академічного
спрямування, а також аматорських хорів, які починають
відтворювати народну манеру співу, виконуючи
здебільшого фольклорні твори.
Подібна тенденція буде зберігатися в XX столітті.
Розвиток композиторської діяльності, сформована
національна школа, підкріплена професійною освітою
у сфері виконавства створює підґрунтя для становлення
академічних хорів, які виконують твори будь–якого рівня
складності, проте зорієнтовані на академічну манеру
співу. Разом з тим за радянських часів впроваджується
практика розвитку самодіяльних колективів, серед яких
найбільш поширеними є саме хорові склади. Їх манера
виконавства може включати як елементи народного
співу, так і академічного, проте репертуар частіше
пов’язаний з фольклором, його обробками та творами «у
народному дусі». Подібна дуалістичність національної
хорової культури, що базується на українському
фольклорі, традиціях західноєвропейської та вітчизняної
музичної спадщини є свідченням того вкрай важливого
значення, яке вона має в контексті історичного розвитку
та становлення державності.
Висновки. Однією з сутнісних ознак розвитку
української культури є значна роль в ній музичного
мистецтва. Історичний екскурс дозволяє казати про
наявність традиції у зверненні до хорового співу – від
первісних часів до сьогодення. В процесі культурно–
мистецького розвитку наявною є трансформація
функціонального призначення хорового співу, який
виступає домінантною сферою прояву духовного життя
народу. Попри жанрове різноманіття виділяються
дві традиції, які співіснують одночасно – це народне
музикування, яке з часом здобуває продовження у
діяльності хорових аматорських народних колективів
та «академічне» музикування, що стає основою для
професійного хорового мистецтва. Хорова культура
не втрачає своєї актуальності та має значний
культуротворчий потенціал.
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Specifics and historical stages of development of the choral culture
of Ukraine
The aim of the article is to define the main stages of the development of the
choral culture in the context of the development of Ukrainian history. This task
can be achieved through an analysis of the specific features of the choral native
art and its dominant role among other forms of music. The research methodology
presupposes the use of an interdisciplinary approach. The historical method is used
to highlight milestones in the development of Ukrainian culture. The musicological
approach has allowed defining essential and qualitative features in the field of
artistic practice. The application of the culturological approach promotes awareness
of the role of choral singing in social development. Conclusions. In the process of
cultural and artistic development there is a transformation of the functional purpose
of choral singing, which is the dominant sphere of manifestation of the spiritual life
of the people. In the choral culture there is a genre variety. There are two traditions
that exist simultaneously. Folk music is gradually acquiring a continuation in the
activities of amateur folk bands. And also «academic» music, on which professional
choral art was founded.
Keywords: Ukrainian culture, history, choral culture, folk singing, folklore.
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Роль польської національної меншини
Тернопільщини у налагодженні міжрегіональних
україно–польських відносин
Автор досліджує місце та роль польської національної меншини
Тернопільщини у налагодженні міжрегіональних зв’язків між Україною
та Польщею. Мета, застосувавши історико–генетичний та історико–
типологічний методи, окреслити динаміку налагодження співпраці окремих
адміністративно–територіальних утворень Тернопільщини з регіонами
Польщі та передбачити перспективу таких контактів. Стаття дає змогу
дослідити методи та форми сприяння тернопільських поляків, що були
вивезені в радянські часи до Польщі, налагодженню духовних та економічних
зв’язків між українськими та польськими регіонами. В дослідженні велика
увага приділяється діяльності польських національно–культурних товариств
Тернопільської області у сприянні міждержавному регіональному розвитку.
Підсумовуючи результати дослідження автор підкреслює позитивну роль
польської національної меншини у налагодженні культурно–господарських
зв’язків із регіонами Польщі.
Ключові слова: населення, національна структура, поляки, перепис
населення, Україна, Республіка Польща.

Відродження організованого життя польської
громади Тернопільщини сприяє розвитку духовних,
економічних та культурно–історичних зв’язків не лише
в межах громади, але й дає змогу налагодити діалог із
полонією усієї України та історичною Батьківщиною.
Створення національно–культурних товариств розширило можливості польської громади краю та сприяло
прокладанню культурного та господарського містка між
Тернопільщиною і регіонами Польщі на якісно вищому
рівні організації.
Після Другої світової війни в результаті обміну
населенням з Тернопільської області в Польщу було
вивезено кілька тисяч поляків. В той же час з Польщі в
Україну в ході операції «Вісла» переселено українців.
Провівши історичне порівняння ми бачимо, що
українці були зігнані з історичних земель, які ними були
заселені протягом багатьох століть. В той же час поляки
повертались на історичну Батьківщину, яку покинули їхні
предки в попередньому, а то й два три покоління тому.
Із проголошенням незалежності України та поваленням тоталітарного режиму в Польщі раніше
скривджені отримали можливість вільно відвідувати
насиджені раніше землі.
Дана тема вивчалась українськими науковцями
В. Сергійчуком, В. Струтинським, Г. Зеленько та ін. На
нашу увагу, в контексті дослідження Тернопільщини,
заслуговують праці О. Калакури [11] та Л. Алексієвець
[1], які широко використовують місцевий фактологічний
матеріал для висвітлення проблематики Україно–
Польських відносин.
В. Гевко [3] та О. Слободян [28] свою увагу
зосередили на широкому колі питань, що стоять перед
державами та висвітлюють діяльність в даному аспекті
польських національно–культурних товариств.
У нашому дослідженні ми відштовхуємось
від особливостей та значення співпраці окремого
регіону України (Тернопільщини) з адміністративно–
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територіальними суб’єктами Польщі в контексті
культурно–освітнього
діалогу
та
налагодження
господарських зв’язків.
Чисельність поляків в Тернопільській області
останніми роками скорочується. Згідно Всесоюзного
перепису населення 1989 року їх тут проживало 6704
особи [8], але Всеукраїнський перепис 2001 року
зафіксував 3856 осіб [9]. Не дивлячись на це число
польських товариств в області з кожним роком зростає.
Станом на кінець 2017 року в області зареєстровано та
діють 14 польських національно–культурних товариств.
Голова польського культурно–освітнього товариства
в Тернопільській області Генріх Стронський в інтерв’ю
газеті «Тернопіль вечірній» говорить, що польські
товариства відіграють важливу роль у налагодженні
україно–польських міждержавних стосунків [13, с.
2], адже товариства постійно організовують поїздки
в Польщу на різні форуми, де бувають представники
польських органів влади з якими можна вести певні
домовленості про співпрацю. «Я б сказав так: ми
заповнюємо певну нішу у цих стосунках. От наприклад,
26–30 травня (1999 рік) відбувся з’їзд тернополян із
Польщі. Поїхала і наша делегація. Восени така акція
пройде тут в Тернополі», – розповідає Г. Стронський.
Завдяки таким контактам місто Тернопіль за роки
незалежності сформувало добрі стосунки з багатьма
містами Польщі та налагодило зв’язки, які приносять
реальні результати. Ще в 1992 році була підписана
«Угода про співпрацю міста Ельблонг та Тернополя».
Ельблонг – це промисловий центр на півночі Польщі,
знаходиться у Вармінсько–Мазурському воєводстві [18].
А в 2015 році між Тернополем та Ельблонгом підписано
«Рамкову угоду про партнерську співпрацю між містом
Ельблонг та містом Тернопіль».
У 2005 році Тернопіль підписав договір про
партнерські стосунки з польським містом Радом що в
Мазовецькому воєводстві.
Особливо добрі стосунки у Тернополя склались
із польськими містами Хожув (Сілезьке воєводство)
з яким у 2009 році укладено «Присягу Близнючого
Партнерства» та Тарнув (Малопольське воєводство),
який у 2013 році підписав «Присягу про Побратимство».
За даними документами Хожув та Тарнув стали містами–
побратимами Тернополю.
У 2015–16 роках Тернополем укладено угоди про
партнерські стосунки з Нисою (Опольське воєводство),
Суленцінським повітом (Любуське воєводство) та Єленя
Гура (Нижньосілезьке воєводство).
В рамках транскордонного співробітництва Тернопіль долучився до підписання у Любліні «Договору
про партнерство в рамках Програми транскордонного
співробітництва Польща–Білорусь–Україна на 2007–
2013 роки щодо реалізації проекту «Інвестиції в
культуру. Системні заходи з метою сприяння культурній
освіті», що був підписаний у 2012 році [18].
Станом на кінець 2017 року на стадії переговорів
Тернопіль підтримує дружні відносини з Плонськом
(Мазовецьке воєводство), Сувалкі (Підляське воєводство), Ольштином (Вармінсько–Мазурське воєводство)
та Соколов–Подлянським повітом (Мазовецького
воєводства).
Зв’язки Заліщик із Битовою, що знаходиться в
Слупському воєводстві Польщі розпочались завдяки
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ініціативі колишнього мешканця села Товсте Володимира
Дрозда, який походить з української родини та виїхав на
проживання в Польщу. На початку 90–х років ХХ ст.
він, перебуваючи у Заліщиках, в ході зустрічі з мером
П. Лесюком запропонував налагодити стосунки з
польським містом, адже працював там представником
фірми з випуску пластикових вікон.
Перші контакти почали з культурного обміну між
ансамблем танцю Заліщицького радгоспу–технікуму
«Хлібодари» та ансамблем «Кошуби», які дали спільний
концерт у квітні 1996 року в Заліщиках в ході приїзду
делегації з Битови на чолі з бургомістром Станіславом
Мармоловським [4, с. 5], який провів переговори з міським
головою Заліщик Павлом Лесюком. На зустрічі польську
сторону представляли також шеф Ради м. Битова Єржі
Йорчик, секретар магістрату Казімір Керлін та директор
будинку культури Роман Шиманський. З української
сторони разом із міським головою Лесюком були його
заступники Мирослав Заполох та Михайло Григор.
В ході переговорів домовлено підписати договір про
партнерство під час візиту українців до Польщі.
У 1997 році делегація Заліщицької міської ради на
чолі із міським головою П. Лесюком та заступником
Мирославом Заполохом взяла участь в українському
фестивалі «Битовська ватра–97». Україну представляли
ансамбль пісні та танцю «Первоцвіт» Заліщицької
гімназії, заслужена артистка України Ольга Добрянська
та шоу–балет із Чернівців [12, с. 1]. Після молодіжного
форуму між містами Заліщики та Битов підписано договір
про співпрацю за яким передбачено як культурний
обмін так і створення спільного Україно–Польського
підприємства з виготовлення меблів у Заліщиках.
За сприяння Польсько–Українського культурно–
освітнього товариства ім. А. Міцкевича місто Чортків
налагодило партнерські стосунки із польськими містами
Добродзень (Опольське воєводство), гміною Завадське
(Опольське воєводство), Корчина (гміна Підкарпатського
воєводства) та Лежайськ (Підкарпатського воєводства)
[19]. Делегації з Польщі постійно відвідують Чортків
в напрямку культурного обміну. Допомагають місцевій
Суботній школі вивчення польської мови. У свою чергу
до Польщі на оздоровлення їдуть діти з Чортківщини.
8 лютого 2001 році між Бережанами та Ключборгом
(Опольське воєводство) підписано угоду про співпрацю
[22, с. 3]. Документ торкається різних галузей діяльності.
З 1999 року Бережани співпрацюють з польським містом
Глухолази (Опольське воєводство). Ведеться підготовка
щодо підписання угоди про співпрацю.
Місто Бучач налагодило співпрацю з польським
містом Казєміж Велький у 2005 році. Угода передбачає
співпрацю в різних сферах діяльності. Особливо
плідними стали відносини в галузі освіти та розвитку
сільського господарства. Традиційними стали обміни
культурними та навчальними програмами. У 2010
році 30 викладачів Бучацького коледжу відвідали
Центр фахового навчання молоді Казєміжа Велького
[24, с. 3]. Метою поїздки був обмін досвідом щодо
підготовки молодших спеціалістів для різних галузей
народного господарства. В ході семінару відбулись
візити української делегації до Чехії та Німеччини.
Організацією
поїздок
займались
віце–презес
навчального закладу в Кельцях (Польща) Лешек Буцькі
та презес Єжи Вонтробі.
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Уже традиційними для Бучацького агроколеджу
стали направлення студентів на аграрну практику до
Польщі [29, с. 4]. А в червні цього року студенти коледжу
давали в Кельцях концерт для своїх ровесників.
У 2013 році в Польщі зареєстровано Товариство
сприяння розвитку освіти в Україні на чолі з воєводою
Кєльц Божентиною Палкою–Курубо [30, с. 4], яка
відвідала Україно–Польський бал.
У грудні 2015 року в Бучачі відбулась міжнародна
конференція «Розвиток системи української освіти
та адаптація її до європейського простору» [5, с. 4].
Польську делегацію представляли працівники Центру
професійної освіти міста Кєльце Єжи Вантроба, Лешек
Буц, Станіслав Ковальські та депутат польського сейму
Яна Цедзурські. Офіційними особами з українського
боку був заступник голови Тернопільської обласної ради
Любомир Крупа, голова Бучацької районної адміністрації
Віталій Фреяк, міський голова Бучача Йосип Мосціпан
та директор Бучацького коледжу Ігор Леськів.
У червні 2008 року підписано Акт про партнерство
між Козівською селищною радою та гміною Бичина
Опольського воєводства [6, с. 4]. Ініціатором налагодження контактів був депутат польського Сейму,
колишній бургомістр Ключборга (Опольське воєводство)
Станіслав Ракочи, чия родина походить з Козівщини
(хутір Трибів, що біля села Вівся).
Польську делегацію з 8 осіб очолював бургомістр
Бичини Ришард Грунер та секретар Гміни Бичина Мацєй
Томащик. З українського боку – селищний голова Козови
Петро Вацлавський та секретар селищної ради Ігор
Скобляк.
На дев’ятій сесії Козівської селищної ради, що
відбулась 20 серпня 2008 року на виконання рішення
від 22 липня 2008 року №561 «Про затвердження Акту
партнерства між громадою Козова і гміною Бичина»,
де було ратифіковано угоду [25, с. 2], прийнято рішення
про організацію з 10 по 15 вересня 2008 року поїздки
делегації Козови на чолі з секретарем селищної ради
Ігорем Скобляком до Бичини [26, с. 2]. До складу
делегації було включено зразковий ансамбль танцю
«Росинка» Козівського будинку дитячої та юнацької
творчості.
Шумськ активно підтримує стосунки з польськими
містами Мшонув та Кобилка Мазовецького воєводства
[21]. З 2008 року між українцями та поляками з міста
Кобилка йдуть постійні обміни делегаціями. Мешканці
польського міста активно передавали допомогу для
Майдану Гідності та військову амуніцію воякам
української армії, що воюють на Сході України з
російськими окупаційними військами. У 2018 році
заплановано підписання договору «про побратимство».
З Мшонувом Шумськ налагодив стосунки через
міжнародні проекти у 2017 році. Польська делегація
осінню побувала з візитом у Шумську. На початок 2018
року міський голова Шумська В. Плетюк запрошений
для проведення попередніх консультацій до Польщі.
Кременець має підписані угоди про співпрацю з
польськими містами Констанцін–Єзьорна (Мазовецьке
воєводство), Томашув–Любельські (Люблінське воєводство), Свьонтніки–Гурне (Малопольське воєводство)
та Загуж (Підкарпатське воєводство) [20]. З якими
підтримуються культурні та господарські відносини.
Першим містом побратимом Кременцю стало місто
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Томашів Любельський [10]. А в 2017 році до списку
партнерів додалась ще Гміна Гац [7]. Договір підписано
в ході візиту до Підкарпатського воєводства 29 червня
того ж року.
У 2008 році до Констанціна Єзьорни на оздоровлення
з Кременця було відправлено 31 дитину, що позбавлено
батьківського піклування [15]. Супроводжували дітей
працівники районної служби у справах дітей та медичні
працівники.
У серпні 2014 року міський голова Кременця
Р. В. Ванжула запросив бургомістра Томашева Любельського Войцеха Жуковські на відкриття пам’ятника
герою Небесної сотні Олександру Капіносу [16].
Адже поляки активно допомагали кременчанам в часи
проведення Революції Гідності.
З Томашевом Любельськи традиційно проводяться
футбольні турніри, які присвячуються до різних свят. Так
у 2014 році на турнір до Польщі від Кременця поїхала
делегація в кількості 20 осіб [17]. З них троє представники
громадськості, що супроводжували команду.
Подібний турнір було проведено і в лютому 2016
року [14]. Змагання проводилось в спортзалі місцевої
школи №2.
Повоєнні події зблизили також Гусятин і Оборонки
Шльонські. Адже сюди після Другої світової війни
було переселено понад 500 поляків з Гусятинщини
[23]. У травні 2015 року Гусятин та польське місто
Оборонкі Шльонські підписали Угоду про дружбу
та співробітництво, яка передбачає економічну та
культурно–освітню співпрацю.
Діти з Гусятина їздили на екскурсію до Польщі
де ними опікувалась керівник Оборницького центру
волонтеріату Божена Магновська. В рамках заходу
було проведено зустрічі в мерії Оборонки Шльонські та
навчальних закладах міста. Проведено екскурсії в міста
Бжезно, Жмігрод та Вроцлав.
З ініціативи мешканців Збаража польського походження налагоджено зв’язки та підписано угоду про
партнерські відносини між Збаражем (мер Роман
Полікровський) та Болеславцем (президент Пьотр Роман)
[27, с. 2]. Місцеве польське товариство завдяки Барбарі
Смоленській, батько (Міхал Осіпа) якої народився
у Збаражі, активно співпрацює з Болеславським
відділенням Товариства любителів Львова та Південно–
Східних Кресів.
З 2012 року молодь із Болеславця допомагала
впорядковувати польські поховання в Збаражі та
околицях, а молодь зі Збаража вивчала у Болеславці
техніку роботи з керамікою. У 2015 році сюди за обміном
досвіду приїхали десять дівчат зі Збаража.
«Галицький кур’єр» у 2013 році надрукував
розгорнутий матеріал присвячений 500–літтю від часу
заснування міста Скалат [31]. Стаття має характер
екскурсу вулицями відбудованого містечка, будівлі
якого пам’ятають епоху Тараса Шевченка. Але особливу
увагу польського видання привернули замки та мури,
що стояли в часи Богдана Хмельницького. Особлива
заслуга, на думку видання, у відбудові міста мера Наталії
Станьковської, що має польське коріння.
28 серпня 2017 в рамках святкування Дня Борщева
було урочисто підписано акт про співпрацю між
українським районним центром та польським містом
Ястшембе–Здруй [2, с. 3]. З української сторони документ
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підписав міський голова Борщева Іван Кобилянський,
а з польської президент міста Ястшембе–Здруй Анна
Гетьман. Сторони домовились про пожвавлення
стосунків зі школами, громадськими об’єднаннями,
храмами, підприємствами та творчими спілками.
За підсумками нашого дослідження ми бачимо, що
поляки українського походження та українці польського
відіграли важливу роль у налагодженні культурно–
освітніх та господарських зв’язків між Тернопільщиною
та окремими регіонами Польщі. Результатом співпраці
стали традиційні обміни культурними програмами,
а головне налагодження економічної співпраці, яка
сприяла створенню філій польських підприємств в
Тернопільській області та вихід місцевих господарств
на європейські ринки. Не дивлячись на окремі дискусії
між Україною та Польщею на міждержавному рівні –
стосунки Тернопільщини та регіональних польських
партнерів лише поглиблюються.
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The role of Polish national minority of Ternopil region
inestablishing interregional Ukrainian–Polish relations
In this article the author investigates the place and role of the Polish national
minority of Ternopil region in establishing interregional relations between Ukraine
and Poland. The goal: using historical–genetic and historical–typological methods,
to outline the dynamics of establishing cooperation between certain administrative–
territorial formations of the Ternopil region and the regions of Poland and
foreseeing the prospect of such contacts. The investigation provides an opportunity
to explore the methods and forms of assistance for the Ternopil Poles, who were
shipped to Poland during the Soviet era, and the establishment of spiritual and
economic relations between the Ukrainian and Polish regions. The article focuses
on the activities of the Polish national–cultural associations of the Ternopil region
in promoting interstate regional development. Summarizing the results of the
research, the author emphasizes the positive role of the Polish national minority in
establishing cultural and economic relations with the regions of Poland.
Keywords: population, national structure, Poles, population census, Ukraine,
Republic of Poland.

***
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

УДК 174:341.76(045)

Чернищук Н. В.,
кандидат історичних наук, Вінницький
національний аграрний університет
(Україна, Вінниця), chernishhuk@ukr.net

Міжнародний етикет у веденні переговорів:
історичний та правовий аспект

Обґрунтовується розвиток проведення ділових переговорів у світі.
Досліджуються особливості ведення переговорів на різних етапах розвитку
суспільства, основи правового регулювання та етики ведення переговорів.
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За останні кілька років питання проведення
переговорів, все більше привертають увагу дослідників,
політиків, теоретиків… Тема є актуальною і для
сьогодення.
Міжнародні переговори – це спосіб вирішення
різнобічних питань міжнародного життя, розробки
міжнародно–правових норм, мирного врегулювання
суперечок, заснованих на безпосередньому контакті
відповідним чином уповноважених на те сторін, які
представляють інтереси суб’єктів міжнародного права
[4, с. 147]. Проте для того, щоб зрозуміти зміст та
значення міжнародних переговорів, необхідно дослідити
історію їх виникнення та основи правового регулювання
на різних етапах розвитку суспільства.
Актуальність теми полягає в тому, що вивчення
проблем міжнародного етикету у веденні переговорів
можливо зрозуміти та освоїти лише проаналізувавши
історію його розвитку, а також законодавство різних
країн.
Метою даної статті є вивчення особливостей міжнародного етикету, дослідження їх історичного та
правового аспекту.
Значний внесок в дослідження даного питання
внесли такі видатні вчені: К. Апель, Ю. Габермас,
Г. Йонас, В. Кульман, П. Ульріх, В. Гьосле, М. Блейкер,
Т. Чмут, Г. Чайка, В. Бакштановський, Л. Волченко,
Л. Воронкова, О. Даниленко, В. Гольдін, В. Селіванов,
О. Титаренко, Т. Цив’ян, Р. Вольф та інші.
Виходячи з поставленої мети в статті потрібно
вирішити наступні завдання:
– дослідити історію розвитку перших ділових
переговорів у світі;
– розглянути особливості ведення переговорів на
різних етапах розвитку суспільства;
– визначити основи правового регулювання та етики
ведення міжнародних переговорів у світі.
Появу дипломатії як діяльності пов’язують з
виникненням родового суспільства та утворення
перших племен. На певному етапі розвитку людства
інтереси окремих племен почали перетинатися,
виникли перші проблеми: розділення територій для
полювання, землеробства, рибальства та виокремлення
їх меж, перший обмін продуктами тощо. Ера дипломатії
починається тоді, коли люди прийшли до висновку про
очевидність переваг вирішення конфліктів мирним
шляхом, адже почали розуміти, що врегулювання
конфліктів за принципом «право сильнішого» часто
призводило до ще більшого їх загострення, а війна,в свою
чергу, згубно впливає на розвиток племені [1, c. 208].
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У зв’язку з цим, почали зароджуватися перші угоди
між племенами, що вже було ознакою впровадження
певної
примітивної
майбутньої
дипломатичної
діяльності.
Розглядаючи зародки дипломатії у Стародавньому
світі, можна зробити висновок, що вона виконувала
зовнішньополітичні завдання рабовласницьких держав.
Важливо також відмітити, що дипломатична діяльність
стародавніх держав Сходу здійснювалася верховною
владою, що також є особливістю сучасних ділових
переговорів (найважливіші зовнішньополітичні питання
вирішує не народ, а представники влади).
В першу чергу проаналізуємо особливості дипломатичної діяльності східних стародавніх держав: ще в
1296 р. до н.е. був укладений мир і підписаний договір
між єгипетським фараоном Рамзесом ІІ і хеттським
царем Хаттушілем ІІІ. Даний договір складався з трьох
частин: вступу (преамбули), власне тексту договірних
статей та завершальної частини. Мирним договором
укладався військовий союз. Він містив в собі статті, в
яких описувалося, що сторони зобов’язувалися надавати
взаємну допомогу. За своєю структурою та змістом договір
Рамзеса ІІ та Хаттушіля ІІІ є одним із прототипів сучасних
договорів, які підписуються в результаті домовленостей
між представниками країн Європи та світу.
Важливою
ознакою
етикету
дипломатичних
відносин того часу було листування. Листи писали
спеціально навчені люди, які володіли кількома
мовами та могли грамотно скласти лист та вдало
підібрати слова для відповіді. Приклади листів того
часу відшукали в Ель–Амарнському архіві (листування
фараонів Аменхотепа ІІІ і Аменхотепа ІV, 360 глиняних
табличок з листами від царів інших держав); архіві
хеттського царя Суппілуліуми І з Богаз–Кьой; бібліотеці
Саргонідів (близько 2000 дипломатичних документів
часів діяльності ассірійського царя Ашурбаніпала).
Дипломатичне листування як один із важливих етапів
ділових переговорів дійшло й до нашого часу. Проте,
окрім паперових листів, з’явилися також електронні,
перевагою яких є їх швидкість.
У XVI ст. до н.е. вождь кочового племені гіксосів
поставив царю Фів вимоги, які той не міг виконати,
погрожуючи у разі відмови розпочати воєнні дії.
Це найдавніший з усіх відомих історії міжнародних
відносин випадок оголошення ультиматуму. У наші
часи, ультиматум є не найкращим вирішенням
дипломатичних переговорів, проте від не заборонений.
Та сторона переговорів, яка має значні переваги перед
іншою, може використати ультиматум як надійний та
перевірений спосіб вирішення проблеми виключно на
свою користь, не враховуючи інтересів опонента. Проте,
якщо розглядати ультиматум з точки зору етики ведення
ділових переговорів, можна стверджувати, що це один
із найбільших проявів неповаги до думок та інтересів
протилежної сторони.
У Стародавні часи часто застосовувалася таємна
дипломатія (цар Ашурбаніпал у всіх містах Ассірії
мав своїх людей, які готували для нього таємні
повідомлення про стан справ у прикордонних областях
та сусідніх державах). Приклади застосування такого
виду дипломатії можна знайти чи не на кожному етапі
розвитку суспільства, проте в ХХІ ст. таємна дипломатія
– порушення світових стандартів ведення переговорів.
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Світовий суд може анулювати таку домовленість, якщо
вона шкодить інтересам третіх сторін, які не брали участі
в обговоренні проблемних питань, які безпосередньо їх
стосуються.
Наступним етапом ведення дипломатичної діяльності є поява перших державних органів, що її
здійснюють. В Єгипті існувала особлива державна
канцелярія закордонних справ, яка датується 1400 р.
до н.е. При царях династії Хань (Китай, 206 р. до н.е. –
220 р. н.е.) в китайських канцеляріях ретельно фіксували
всі найважливіші події внутрішнього та зовнішнього
політичного життя.
Згідно Законів Ману, успіхи дипломатичної діяльності держави залежать від особистих якостей і
здібностей дипломата:
– проникливість, всебічна освіченість і здатність
викликати довіру людей (ці якості дозволяють
отримувати достовірну інформацію в сусідніх державах
та наміри їх правителів);
– знання психології, вміння розпізнавати плани
іноземців не лише за словами та діями, але і за їх
жестами та виразом обличчя;
– зрілий вік, сміливість, відданість справі, хороша
пам’ять, ораторські здібності.
Згідно вчення Ману, суттю дипломатичної діяльності
було вміння відвернути загрозу війни і зміцнити мир.
Перейнявши досвід минулих поколінь, нині існує
безліч вимог не лише до особистих якостей, але й до
професійних навичок та вмінь дипломатів. Існують
спеціальні інститути, які виховують таких людей, проте
допуск до переговорів можна отримати лише довівши
свій професіоналізм та маючи значний досвід ведення
переговорів на різні теми [5, c. 310].
У І тис. до н.е. велика давньокитайська держава
розпалася на ряд дрібніших царств, які знаходилися
між собою у тісних взаємовідносинах, то ворогуючи, то
вступаючи у дружні переговори і укладаючи союзи.
Можна виокремити такі особливості давньокитайської дипломатії:
1. з метою захисту від ворожих нападів правителі
окремих китайських держав об’єднувалися в союзи;
2. в середині IV ст. до н.е. вони уклали договір, який
передбачав відмову від застосування військової сили
при вирішенні міждержавних суперечок; обов’язкове
звернення конфліктуючих сторін до третейського суду
(перший в історії дипломатії договір про ненапад);
3. скерування посольських місій (підтвердженням
повноважень керівника місії були посольські бунчуки);
4. керівники посольських місій повинні були
складати звіти про виконання своїх доручень.
Ці звіти зберігалися в китайських царських
канцеляріях.
Що стосується Стародавній Греції, то греки
дотримувалися системи відкритих договорів, що
укладалися в умовах повної гласності. Якщо переговори
завершувалися укладанням договору, його умови
висікалися аттичною мовою на кам’яних плитах і
виставлялися на всезагальний огляд. Їх ратифікація
відбувалася шляхом публічного обміну урочистими
клятвами. Під впливом Македонії зі зміною аттичного
діалекту на інші мови почала поширюватися практика
укладання секретних договорів (договір між Афінами і
царем Філіпом стосовно Амфіполя). Для забезпечення
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мирного вирішення міжнародних суперечок використовувався принцип арбітражу (фіксувався у статтях
договорів). В якості арбітра виступали певне місто,
видатний філософ, переможець Олімпійських змагань
тощо.
Сучасна міжнародна практика переважно орієнтована на партнерські відносини, сумісний пошук
рішень, які в максимальній мірі задовольняли б
інтереси обох сторін. Такий підхід до переговорів
передбачає більш високий рівень довіри між
партнерами, недопустимість застосування різного
роду нечистих прийомів (неправдива інформація,
ультиматум, вимагання) [2, с. 98].
Основні етичні принципи і норми ділових відносин
– це загальноприйняті у діловому світі принципи
поведінки. До них відносяться і такі: [4, с. 148]:
– свобода: невтручання в справи та інтереси
опонентів;
– пунктуальність: вчасне виконання умов договору,
правильний розподіл свого часу та часу свого співрозмовника чи ділового партнера;
– конфіденційність: таємна інформація установи,
корпорації або конкретної операції важливий етап
ведення ділових переговорів, адже опоненти часто
звертаються з проханням допомоги, не бажаючи
розголошення власних проблем. Особливо це стосується
ділових переговорів, адже «вилив» певної інформації
може погано вплинути не лише на подальшу співпрацю,
але й, наприклад, на економіку певної держави. В
свою чергу для тієї сторони, яка не змогла приховати
конфіденційну інформацію, це може мати ще більш
фатальні наслідки, оскільки її можуть визнати
ненадійним партнером у веденні певної дипломатичної
діяльності;
– люб’язність, ввічливість та увага до протилежної
сторони переговорів допомагають не лише спокійно
вирішувати ті чи інші питання, але й схиляють до вашого
боку співрозмовника, допомагають краще порозумітися;
– зовнішній вигляд: в етикеті є безліч суворих
вимог до людей, які збираються відвідати ту чи іншу
країну. Намагаючись справити враження при веденні
ділових переговорів з представниками інших країн
не рекомендується привертати увагу традиційними
костюмами чи зачісками. Завжди необхідно дотримуватися ділового стилю та виглядати охайно, в міру
користуватися косметикою та парфумами;
Таким чином, ми дослідивши історію розвитку
перших ділових переговорів у світі, розглянувши
особливості ведення переговорів на різних етапах
розвитку суспільства, визначили основи правового
регулювання та етики ведення міжнародних переговорів
у світі.
Отже, ділові переговори є основою ведення міжнародної діяльності країни з метою покращення
свого політично–економічного, соціально–духовного
розвитку. Переговори є невід’ємним етапом підписання
найважливіших світових договорів. Для того, щоб
досягти певної домовленості, необхідно не лише володіти
всією необхідною інформацією, але й керуватися
власним досвідом, кваліфікацією, особистими якостями.
Гарна підготовка та дотримання всіх норм етики ведення
ділових переговорів – запорука успіху в найскладніших
ситуаціях.
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Релігійна обрядовість як фактор
політичної боротьби у Пізній Римській республіці
(60–50–і роки першого ст. до Р.Х.)
Досліджується проблема релігійності римського суспільства середини
І століття до Р.Х. Зосереджено увагу на можливостях та конкретних
прикладах використання релігійних обрядів у політичній боротьбі, зокрема
для припинення коміцій. Досліджено проблему знаків і знамень, що часто
згадуються в джерелах з історії Пізньої республіки. Акцентовано увагу
на ставленні Цицерона, Клодія та Цезаря до обрядовості і можливості
використання її у власних політичних інтересах. Серед ряду джерел про
республіканський період використано працю Юлія Обсеквенса, присвячену
релігійним знаменням в історії Риму. Зясовано, що в період Пізньої
республіки обовязкові для магістратів обряди поступово перетворювалися у
формальність. Трактування знамень могло використовуватися і у політичних
мотивах. Тим не менш, це явище стало вагомим чинником політичної
боротьби та зловживань в інтересах Першого Тріумвірату.
Ключові слова: Пізня Римська республіка, обрядовість, політична
боротьба, Юлій Обсеквенс, Цицерон, Клодій, коміції.

Історія Пізньої Римської республіки тривалий час
є об’єктом детального дослідження антикознавців.
Особливу цінність представляють свідчення про
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політичну боротьбу середини І ст. до Р.Х., адже вони
дозволяють комплексно розглянути процес занепаду
республіки та політичної культури римлян. У наявних
джерелах неодноразово згадується, як несприятливі
знаки чи гадання впливали на розгляд суперечливих
законопроектів чи рішень. Відповідно, постає питання:
наскільки обрядовість впливала на політичне життя
Риму і чи використовувалися релігійні чинники в
політичній боротьбі Республіки?
Тож актуальність теми полягає у розгляді релігійного
фактору як одного з важливих чинників політичного
життя Риму І ст. до Р.Х. Варто також розглянути
потенційну можливість використання трактування
знамень у політичних цілях. Наукова новизна полягає
у комплексному аналізі різноманітних методів
політичної боротьби і розгляді обрядовості як одного
з її компонентів, а також використанні праці Юлія
Обсеквенса, що присвячена несприятливим знаменням
часів Римської республіки.
Серед важливих для нашого дослідження джерел
превалюють писемні джерела. Листи і промови Марка
Туллія Цицерона дають можливість аналізу на предмет
релігійності самого Цицерона і його друзів. У біографіях
Плутарха згадується про вдалі і невдалі знаки, що
супроводжували життєвий шлях видатних діячів. Поема
Лукана «Фарсалія» містить важливі згадки про процес
гадання і ряд обрядів. Історичні праці Аппіана, Тацита,
Веллея Патеркула і особливо Діона Кассія дозволяють
поглянути на релігійні чинники в контексті політичної
історії. Важливим джерелом є також праця автора
IV ст. Юлія Обсеквенса Prodigiorum Liber («Книга
про знамення»), яка заснована на втрачених книгах
«Римської історії» Тіта Лівія і подає хронологічний
перелік знамень, які траплялись у Римській республіці з
акцентом на І ст. до Р.Х.
Дана тема була важливим об’єктом дослідження
ряду істориків. Комплексний аналіз римських чеснот
і традицій здійснила А. Кларк у своїй монографії [3].
Робота К. Андо детально ілюструє особливості римської
релігії [1]. Нещодавня монографія Й. Рюпке детально
аналізує зміни в римських віруваннях за доби Августа
[8]. Один із найдетальніших описів римських свят та
фестивалів, а також їх датування здійснив Г. Скуллард,
який також описав трансформацію впливів релігії
на політичне життя, зазначаючи про все частіше
ставлення до обрядів як до формальності [9]. Акцент
на політичне життя зі згадками про релігійні чинники
наявний у роботах Г. Свейн та М. Девіса, Г. Моурітсена,
В. Екка, А. Коваля [10; 5; 7; 12]. Серед дослідників
республіканської доби, які вивчають аспекти римської
релігії, варто згадати роботи Б. Макбейна, В. Гончарова,
Ф. Сини та А. Сморчкова [6; 11; 13; 14; 15; 16].
Методи дослідження включали в себе історико–
порівняльний, аналізу, індукції та дедукції, а також
ретроспективний метод.
Ми визначили наступні цілі нашої статті: з’ясувати
висвітлення у джерелах можливості використання
обрядів та інших релігійних чинників як чинника у
політичній боротьбі; розглянути основні приклади
використання релігійних приводів для скасування
голосувань чи їх припинення; піддати аналізу тезу про
ставлення до виконання обрядів римськими магістратами
як до формальності.
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Римська релігія вирізнялася кількома особливостями:
публічністю ритуалів, суворим порядком їх проведення,
відсутністю єдиної доктрини та суттєвим впливом релігії
на щоденне життя. Здійснення обрядів було обов’язковою
частиною будь–яких виборів чи голосування, які
супроводжувалась спостереженнями за знаменнями (Cic.
Div.I.95) [9, p. 54; 15, с. 160–161]. Обрядовість залишалася
вагомим чинником при виборах магістратів, наданні їм
імперія, відправленні військ на війну і проведенні судових
процесів (Lucan.Phars.I.600–690,II.1–6).
Найяскравіше обрядові чинники проявилися в
політичній боротьбі за допомогою обструкції. Завдяки
цьому можна було затягнути проведення зборів, взагалі
скасувати їх і перенести на іншу дату, яка через свята і
несприятливі дні могла бути призначена через тривалий
проміжок (Dio.37,25.1–2). Коміції могли бути скасовані у
випадку, якщо магістрат спостерігав у день їх проведення
«несприятливі» знаки (грім, блискавки, затьмарення
сонця) або ж оголошував nuntiatio – спостереження за
знаменнями [14, с. 163].
Подібні заяви або скарги на «неправильність»
порядку проведення обрядів частіше фіксуються в
джерелах під час особливого напруження політичної
боротьби в Римі. Про те, що обрядовість у Пізній
республіці стала «більше формальністю або ж зброєю
політичних інтриг», зазначав і Г. Скуллард [9, p. 27].
Це, зокрема, можна було використати завдяки системі
«першості» консулів, адже кожного місяця один із двох
консулів мав перевагу у праві ауспіцій, скликанні сенату
і представленні законопроектів. Варто згадати і про
велику кількість свят у пізньореспубліканському Римі, в
дні яких народні збори чи сенат не могли збиратися для
прийняття рішень.
З іншого боку, саме «неправильне» проведення
обрядів стало приводом для публічних атак на Публія
Клодія у 61 р. до Р.Х. (Dio.37,46.1). Аналогічно у своїй
промові 57 р. до Р.Х. Цицерон, який був авгуром,
акцентував увагу на необхідності дотримання обрядів
і пошані не тільки до богів, а й до понтифіків (Cic.
Dom.I.2,XII.33,XV.39–41). Відомою є згадка про спуск
авгуром і претором Метеллом Целером військового
прапора на Янікулі під час центуріатних коміцій і суду
над Рабірієм під приводом суперечності традиціям
(Dio.37,27.3,28.1–4). Важливий момент полягає також у
тому, що багато хто з сенаторів одночасно міг як бути
магістратом, так і авгуром, як це було у випадку згаданих
Метелла Целера і Цицерона. Звідси виникає логічне
питання про можливість використання свого статусу
авгура у політичних цілях.
Найяскравіше використання релігійних причин для
припинення процесу голосування як методу боротьби
спостерігається за часів законодавства тріумвірів на
початку 50–х років І ст. до Р.Х. Невдалі спроби консула
59 р. до Р.Х. Бібула оголосити будь–які рішення Цезаря
незаконними не мали впливу на політичні події того року
(Dio.38,6.5–6). Можливо, цим пояснюється подальша
заборона Клодія стежити магістратам за знаменнями
в дні, коли мало пройти голосування з будь–якого
питання, що мало б нівелювати практику скасування
коміцій (Dio.38,13.5–6). Водночас, Цезар мав юридичну
перевагу над Бібулом: Цезар був верховним понтифіком
і maior consul, а Бібул оголошував «священний період»
не виходячи з дому, що було порушенням [9, p. 54].
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Вже після початку голосування за кандидатуру Катона
Молодшого на посаду претора в 56 р. до Р.Х. Помпей
розпустив народні збори «під приводом несприятливих
знамень», хоча насправді все пояснюється готовністю
народу проголосувати за Катона (Plut.Pomp.52). Зібравши
згодом вже підкуплені тріумвірами коміції, претором
обрали Ватінія (Plut.Cato Min.42). Очевидно, була
застосовано формула alio die, яку розглянув А. Сморчков
[14, с. 164]. Цей же метод взяв на озброєння Катон
одразу після вищезгаданих подій – перед прийняттям
закону Требонія про поділ провінцій між тріумвірами
Катон почав «кричати, що прогримів грім», тож будь–яке
рішення буде вважатися незаконним, проте його було
силою виведено з Форуму (Plut.Cato Min.42).
Одне з небагатьох вичерпних епістолярних джерел
середини І ст. до Р.Х. – листування Марка Туллія
Цицерона із його друзями та колегами. Цікаво, що в
приватному листуванні, на відміну від промов, Цицерон
хоча і звертається до згадок для богів, проте не про їх
сприяння певним подіям (Cic.Fam.XIII,42;Att.II,18;Att.
IV,1;Att.IV,2;Att.IV,7). Ймовірно, що апеляція до дій
божеств і шанування релігії застосовувалась ним
для впливу на плебс, для якого ці речі залишались
важливою складовою їх щоденного життя (Cic.Div.
II.70) [2]. У джерелах так само часто згадується про
серйозне ставлення Цезаря під час військових кампаній
і планів до знаків (omina), які тим не менш, він
проігнорував напередодні березневих ід (Dio.38,55.2;
Plut.Caes.26.4,43.2–3,47.1,63.2–7). Той факт, що римська
релігія була державною і обов’язковою, згодом посприяв
впровадженню культів Юлія Цезаря і Августа.
Хронологічний перелік згадок знамень і катастроф
наводить Юлій Обсеквенс, описавши ряд характерних
знаків, що супроводжували події 63–46 рр. до Р.Х.
(Obs.61–66) [6, p. 102–104]. Так, змові Катіліни
передували удари блискавок, руйнація памятника
Римської вовчиці, знаку Юпітера з колонами: «…
biennio ante in Capitolio lupam Remi et Romuli fulmine
ictam, signumque Iovis cum columna disiectum, aruspicum
responso in foro repositum» (Obs.61). Логічним наслідком
цих знаків став початок «мерзенної змови Катіліни»: «ab
his prodigiis Catilinae nefaria conspiratio coepta» (Obs.61).
Військовим поразкам Антонія Гібриди, Красса, Помпея
Магна також передували різноманітні знаки, про що
свідчать і інші джерела (Obs.61a–65;App.BC.II.18,36,58).
Одноосібне консульство Помпея в 52 р. до Р.Х.
супроводжував ряд інших знаків: блискавки, що руйнували
статуї та вбивали мешканців, виття собак, поява вовків у
Римі, потіння статуї Марса (Obs.63). Водночас, цей період
Обсеквенс описує як диктатуру, цим самим натякаючи на
логічність знамень і наслідків діяльності Помпея: «propter
dictaturam Pompeii» (Obs.63). На жаль, автор більше
зосередився на знаках, що передували громадянській війні
та окремим військовим поразкам, а не їх використанню
в політичному житті. Тим не менш, наявність подібного
опису свідчить, що більшість суперечливих моментів
політичного і військового життя Риму в 60–50–х роках
І ст. до Р.Х. супроводжувалися подібними знаменнями.
Врешті–решт, доволі символічно у контексті подій
середини І ст. до Р.Х. лунає згадка Цезарем Августом
у Res Gestae Divi Augusti («Діяннях божественного
Августа») реконструкції «за постановою сенату 82
храмів» у Римі впродовж 28 р. до Р.Х. (RGDA,20.4) [4,
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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p. 194–195]. Постійно підкреслюючи своє прагнення
повернути традиції республіканської доби Август
радше звертається не до періоду громадянських війн,
а до «золотої доби» республіки в ІІІ–ІІ ст. до Р.Х. [9,
p. 60]. Навмисне підкреслена релігійність Августа
є символічною для визначення рівня релігійності
римського суспільства в часи падіння Республіки та
становлення Принципату [9, p. 27].
Підсумовуючи, сформулюємо власну тезу, що
потребує подальшої наукової розробки: впродовж І ст. до
Р.Х. поєднання «несприятливих» знамень та застосування
сили часто призводило до успіхів на політичній арені.
Варто погодитися із висновком А. Сморчкова про те, що
«…Касація політичного акту на сакральних підставах
– доволі ефективна, а тому небезпечна зброя, що
загрожувала стійкості всієї політичної системи» [14, c.
170–171]. Поєднуючи це із падінням політичної культури
римського суспільства в І ст. до Р.Х. та використанням
сили на Форумі, релігійні знамення і їх трактування
стають одним із видів нелегітимних політичних практик
в Пізній Республіці.
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Religious ritualism as a factor of political struggle in the Late
Roman Republic (60–50–s years of I century BC)
In the article is researched the problem of religiosity of Roman society in
the middle of I century BC. The focus is given to the opportunities and concrete
examples of use of religious ceremonies in political struggle, particularly for the
termination of assemblies. The issue of signs and especially signs from heaven
that are often mentioned in the sources of history of Late Republic is explored. The
accent is given to the attitude of Cicero, Clodius and Caesar towards the ritualism
and opportunities of using it in their own political interests. Among different
sources about the republican period the one by Julius Obsequens, dedicated to
religious signs in the history of Rome is used. It was found that during the period
of the Late republic the mandatory rituals for the magistrates gradually were being
transformed into formalities. The interpretation of the signs could be also used for
political reasons. Nevertheless, it became a significant point of political struggle
and abuse in the benefit of the First Triumvirate.
Keywords: Late Roman republic, ritualism, political struggle, Julius
Obsequens, Cicero, Clodius, assemblies.
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Формирование национально–демократической
платформы в Азербайджане после февральской
революции 1917 года (на основе материалов
газеты «Ачыг сёз»)
На основе сравнительного анализа материалов газеты «Ачыг сёз»
и «Каспий» рассматривается общественно–политическая ситуация,
сложившая в Баку в первые месяцы после февральской революции 1917 года
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в России. В статье также рассматривается роль Общекавказского съезда
мусульман в Баку (15–20 апреля 1917 г.) в формировании национальной
революционно–демократической платформы на основе материалов
официального органа газеты партии «Мусават».
Ключевые слова: «Ачыг сёз», «Мусават», национальное движение,
революция, демократия.

(стаття друкується мовою оригіналу)
С Февральской революции 1917 года и падения
монархии Романовых в России начинается III
период национально–освободительного движения в
Азербайджане, завершившегося независимостью и
созданием национального государства 28 мая 1918 г.,
которое привлекло внимание исследователей.
6 марта 1917 года Временное Правительство в своем
обращении к народу обещало демократические свободы
и созыв Учредительного Собрания, после чего должны
были принять конституцию. Распоряжением Временного
правительства освобождались все политические
заключенные.
Это вызвало огромную радость азербайджанской
политической элиты. В передовице газеты «Ачыг
сёз» «Перед свободой» М. Э. Расулзаде определяет ее
ближайшие задачи в новых политических условиях:
«Созданное благодаря усилиям исстрадавшихся
народностей, жаждущих свободы рабочих и героев–
воинов учредительное собрание, создаст новые условия
для всех народностей, населяющих свободную Россию»
[1, 7.03.1917].
В 420–м номере газеты «Ачыг сёз», в статье под
заголовком «Новруз», М. Э. Расулзаде выражает двойную
радость азербайджанского народа в те праздничные дни,
когда «вся Россия… освободилась от колониального
гнета и вышла из темноты, гнета и насилия…» [1,
8.03.1917]. Перепечатавшая краткое содержание этой
статьи газета «Каспий» в конце добавила: «Гражданин
свободной России! Радостно и восторженно поздравляем
тебя» [2, 9.03.1917].
В традиционной новрузской встрече, состоявшейся
9 марта в здании Исмаилийе Ф. Х. Хойский, огласил
текст телеграммы от имени 30–ти мусульманских
общественных организаций г. Баку в адрес Родзянко и
председателя Мусульманской фракции, где говорилось:
«возвращенные Временным правительством основы гражданской, политической, национальной и
религиозной свободы и равенства всех граждан
государства Российского будут отныне незыблемы» [2,
8.03.1917].
Официальное отношение вышедшей из подполья
партии «Мусават» к Февральской революции 1917 года
в России было напечатано 15 марта в газете «Ачыг
сёз». Резолюция партии начиналась с приветствия
свержения колониального режима, создания Временного
революционного правительства и обещания ими
проведения выборов в Учредительное собрание, с
целью принятия закона о демократических свободах,
где говорилось: «Мусульмане! Нам нужна свободная
Россия! … В Учредительном Собрании будут не
просто представители, а более 100 депутатов 30–ти
миллионного мусульманского населения России. Да
здравствует Республика!» [1, 15.03.1917].
9 марта Временное правительство отстранило от
должности Кавказского наместника ‒ великого князя
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Николая Николаевича, назначив для управления краем
Особый Закавказский комитет (ОЗАКОМ) во главе с
членом IV Государственной Думы ‒ русским кадетом
А. Харламовым. В его состав вошел также думский
депутат ‒ азербайджанский кадет М. Ю. Джафаров.
Февральская революция привела в движение
широкие мусульманские массы. Началось формирование
национальных комитетов в провинциях Азербайджана.
Наибольшая активность проявлялось в Гяндже. 16
марта по инициативе Х. П. б. Султанова был проведен
мусульманский съезд с участием двоих представителя
из провинциальных центров Кавказа. В статье «Съезд
мусульман в Гяндже» Идрис Ахундзаде дает полную
информацию об организации и заседаний съезда, о
программе и принятых решениях в Гяндже [1, 29.03.1917].
Для определения программы съезда было создано
организационное бюро, куда входили А. М. Топчибашев,
Н. б. Юсифбейли, Х. П. Султанов, Ш. б. Рустамбеков.
Председателем съезда был избран А. М. Топчибашев,
его помощниками стали Э. Султанов, Ш. б. Рустамбеков,
М. М. Ахунд–заде. Съезд открылся с приветствием
представителей Карса, Батума, Тифлиса и Дагестана.
В Гянджинском медресе прошли три заседания, где
обсуждалось отношение мусульман к февральской
революции и их тактика. На первом заседании в
основном обсуждался вопрос о месте проведения
Общекавказского съезда мусульман. По этому вопросу
возникли разногласия. А. б. Рафибеков, А. б. Хасмамедов,
М. МАхундзаде, Г. б. Агаев и др. выступили за
проведение съезда в Гяндже. А. б. Сафикюрдский,
Дж. б. Гаджинский, А. М. Топчибашев, Э. Султанов и
др. считали необходимым проведение съезда в Баку.
Позже было принято решение о проведении съезда
5 апреля 1917 г. в Баку [1, 27.03.1917]. Для уточнения
вопросов на съезде была создана комиссия в составе
5–ти человек: А. М. Топчибашев, Ф. Х. Хойский,
М. Р. б. Векилов, М. Э. Расул–заде и М. Асадуллаев [1,
21.03.1917]. Одним из вопросов повестки дня съезда
мусульман в Гяндже была подготовка к проведению
Общекавказского съезда. С этой целью было принято
решение провести мусульманские собрания на местах и
избирать своих представителей. Таким образом, Гянджа
продолжала играть очень важную роль в формировании
политической платформы национального движения в
Азербайджане [1, 27.03.1917].
Газеты «Ачыг сёз» и др. в своих рубриках
«Мусульмане и революция» держали в центре
внимания общемусульманское движение, деятельность
национальных комитетов всех мусульманских народов
России. Поддержка нового правительства мусульманской
общественностью была связана с тем, что в первые дни
революции ими было принято ряд мер, отвечающих
потребностям 30–ти миллионного мусульманского
населения России [2, 17.03.1917].
В рубрике «Мусульмане и революция» газеты «Ачыг
сёз» даются сведения о краевом собрании представителей
мусульман, проходившем с 18 по 20 марта в Тифлисе
под председательством А. М. Топчибашева, где шли
дебаты по поводу избрания постоянного мусульманского
бюро при Закавказском Комиссариате, но принятие
конкретного решения по этому вопросу было перенесено
на общекавказский съезд в Баку. По выражению
У. б. Гаджибекова «впервые «в восточном зале» дворца
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наместника представители мусульманского населения
края обсуждали свои национальные проблемы, когда до
сегодняшнего дня принятые здесь законы носили только
унизительный и колониальный по отношению к ним
характер» [1, 2.04.1917; 1, 27.03.1917].
27 марта в помещении Бакинского мусульманского
благотворительного общества «Ниджат» под председательством Ф. Х. Хойского состоялось делегатское
собрание мусульманских общественных и экономических организаций для выбора национального
бюро и с участием 30 делегатов тайным голосованием
был утвержден состав Временного исполнительного
комитета Совета Бакинских мусульманских организаций
[2, 29.03.1917]. Прослеживался многопартийный состав
комитета, что видно из списка избранных членов:
М. Э. Расулзаде, А. М. Топчибашев, Ф. Х. Хойский,
А. б. Амирджанов, Н. Нариманов, М. Асадуллаев,
Й. Велиев, М. Чыханов, М. Ага–Али–заде, Б. Х. Джаваншир, И. б. Габулов, М. Г. Гаджинский, И. б. Гейдаров,
С. б. Ахундов, А. Г. Тагиев [1, 31.03.1917].
29 марта 1917 года в помещении Бакинского
мусульманского
благотворительного
общества
состоялось первое заседание Временного Исполнительного Комитета Совета Бакинских мусульманских
организаций, ставшего первым филиалом Всероссийского Совета. Председателем его был избран
юрист М. Г. Гаджинский, товарищем председателя ‒
М. Э. Расулзаде, – члены партии «Мусават». В адрес
комитета были получены телеграммы из Петрограда,
Ставрополя, Харькова, Казани, Киева и т.д. [2,
31.03.1917]. Программа предстоящего всероссийского
мусульманского съезда в виде брошюр была отправлена
во все города Дагестана и Закавказья, где выражалось
желание путем тайного голосования избирать делегатов.
Каждый делегат должен был провести обсуждение
программы с избирателями и сформулировать единую
точку зрения, чтобы принятые решения съезда отражали
интересы народа [1, 2.04.1917].
В «Воззвании к мусульманам» Временного
Исполнительного
Комитета
Совета
Бакинских
мусульманских общественных организаций комитет
обращается к своим единоверцам и единоплеменникам
с горячим призывом: «Братья, объединяйтесь! Дайте
друг другу руку, забудьте личные обиды и разногласия,
станьте выше личных интересов, сгруппируйтесь
вокруг национально–политических лозунгов, дабы в
Учредительном Собрании наши депутаты, чувствуя
за собой организованную народную силу, могли бы
смело выставить в чистом виде наши национально–
политические идеалы» [1, 6.04.1917].
Активное участие в работе комитета и совета
принимали члены, вышедшей из подполья партии
«Мусават», о чем свидетельствует тот факт, что
официальным печатным органом Совета стала газета
«Ачыг сёз» [3, с. 314]. Деятельность «Мусавата» с
марта по июнь 1917 года сводилась к работе в Комитете
бакинских мусульманских общественных организаций,
к подготовке и проведению Общекавказского и
Всероссийского мусульманского съездов мусульман,
в которых видную роль сыграл ее лидер. В статье
«Как будет работать бюро» М. Э. Расулзаде, главной
задачей созданного Временного Бюро Бакинских
мусульманских общественных организаций счиЗбірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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тает подготовку мусульманских масс к созыву
Учредительного Собрания. С этой целью необходимо
проведение мусульманских съездов с участием всех
слоев населения и формирование общенациональной
платформы по вопросам самоопределения нации в
области образования, культуры, религии и соотношение
национального вопроса с будущим государственным
устройством страны, – говорит автор [1, 29.03.1917].
В новых демократических условиях легализовалась
деятельность национальных партий и организаций, по
всей стране появились десятки новых политических,
культурных и образовательных организаций национальной ориентации. Газета «Ачыг сёз» в 440–м
номере сообщает о создании национальной партии
«Иршад» в Иревани «с членами более 150 человек»
[1, 03.04.1917]. Джаббар Аскерзаде в своей статье под
названием «Что делать» говорит о том, что эта партия
создана общими усилиями Иреванской интеллигенции
и целью партии является сплочение всех сил для
прогресса, просвещения, религиозно–правовой и
национальной свободы Кавказских мусульман вместе
с другими партиями мусульманского общества России.
Для реализации этих задач планировалось создать
комитеты партии в крупных городах России и готовиться
к выборам в Учредительное Собрание [1, 3.04.1917].
Таким образом, с победой Февральской революции
азербайджанские тюрки вступили в стадию политической
мобилизации. Мусульманская и русскоязычная печать
Баку известила общество повесткой дня съезда, а
мусульманское благотворительное общество снабжало
гостей общежитием [1, 30.03.1917]. В этом номере газеты
«о предстоящем I Общекавказском мусульманском
съезде с 15 по 21 апреля в Баку» говорилось: «Предметы
заседаний следующие: 1) отношение к моменту:
а) тактика действий, б) национально–политические
идеалы; 2) организация национальных сил: организация
комитетов на местах и центрального национального
совета кавказских мусульман; 3) реформа духовных
учреждений и вопрос вакуфный; 4) вопрос школьный:
а) школы духовные и светские, б) язык преподавания,
в) типы школ и их взаимоотношения; 5) образование
национального фонда; 6) текущие вопросы» [1,
30.03.1917].
В бурные апрельские дни мусульманская фракция
Думы продолжала свою деятельность для объединения
мусульманских народностей России и сыграла
важную роль в создании мусульманских комитетов в
крупных национальных центрах, в том числе в Баку и
Гяндже, скоординировала свои действия с ведущими
национальными
политическими
партиями,
что
нашло свое отражение на страницах местной печати,
являлась организатором проведения съезда студентов–
мусульман и учителей–мусульман в Москве. Во всех
городах Кавказа, в том числе в Баку началось избрание
представителей в национальный совет. Как сообщалось
в 439–м номере газеты «Ачыг сёз» от квартала Гаджи
Касимбековской Мечети был избран Ага Ашуров, от
квартала Гаджи Имамели Мечети были избраны Мешади
Азизбеков и Наджаф Амирасланов [1, 2.04.1917].
5 апреля в статье «Где должен состояться
всероссийский съезд мусульман» М. Э. Расулзаде
на страницах «Ачыг сёз» сообщает о подготовке
проведения всероссийского съезда мусульман в Москве,
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который «в условиях настоящего времени является
самым подходящим местом для созыва съезда как по
общественно–политическим, так и по национальным
соображениям» [1, 5.04.1917]. Окончательно организованный к тому времени мусульманский комитет
функционировал в доме Асадуллаева в Москве
(Татарский переулок, дом №8) и ставил своей основной
задачей решение вопроса о представительстве
в учредительном собрании, отстаивать принцип
равномерного избрания от отдельных национальностей
в рамках демократической республики» [2, 7.04.1917].
В 445–м номере «Ачыг сёз» в рубрике «Революция
и мусульмане» дается сообщение об учредительном
съезде в Гяндже партии Тюркских федералистов.
2 апреля по приглашению Н. Юсифбейли прошло
собрание мусульман в мечети Шах Аббаса, где
была объявлена программа партии. На заседании
в Гянджинской медресе были повешены лозунги
с требованием «Да здравствует Демократическая
Республика!», «Да здравствует Автономия Туркестана,
Крыма, Татарыстана!» «Да здравствует Автономный
Азербайджан!». Председателем съезда был Насиб бек
Юсифбейли, заместителями ‒ Алекпер бек Рафибейли,
Гасан бек Агаев, Алескер бек Хасмамедов, секретарями
‒ Магомед Ахунд–заде, Магомед Ахунд оглу. В течение
двух часов 500 человек записались в новообразованную
партию [1, 21.03.1917]. Русский вариант программы
партии Тюркских федералистов по частям был напечатан
в грузинской газете «Возрождение» и в Известиях
Комитета мусульманских общественных организаций
[2, 20, 21, 24.05.1917]. Это является подтверждением
того, что в апрельские дни главной политической силой
азербайджанского общества была партия Мусават и
партия Тюркских федералистов в Гяндже. Созданная
под руководством А. М. б. Топчибашева из бывших
либералов «демократическая группа» примкнула к
либеральному течению [4, с. 55].
Еще накануне открытия М. Э. Расулзаде, определив
главное направление съезда, писал: «Долгие годы
мусульмане мечтали, свободно собираясь обсуждать
свое отношение к определению собственной судьбы.
Нам не по пути с кадетами, которые продолжают свои
имперские амбиции. Нам выгодно устроение России на
демократических началах» [1, 7.04.1917].
14 апреля в «Ачыг сёз» была печатана статья
М. Э. Расулзаде «Кавказский съезд», где он выражал
надежду на то, что «завтра будут определять собственную
национальную программу и объявлять свои главные
политические, национальные идеалы» [1, 14.04.1917].
«Не колеблясь, могу утверждать, что те голоса, которые
будут раздаваться в здании «Исмаилие», будут выражать
собою общественную мысль всей нации [2, 15.04.1917].
После торжественного шествия учащихся мусульман
со знаменами и оркестром, съезд открылся в 11 часов 30
минут в здании «Исмаилие». На съезде 300 делегатов, из
них ‒ двое женщин, более 700 зрителей. Съезд открылся
с поздравительной речью председателя Временного
Комитета бакинских мусульманских общественных
организаций М. Г. Гаджинского. С открытым голосованием
А. М. Топчибашев, Н. Нариманов, Ф. Х. Хойский,
И. б. Гейдаров, Н. б. Юсифбейли, М. Г. Гаджинский были
избраны в президиум, М. Э. Расулзаде, И. б. Кабулов,
М. М. Ахундов, Н. б. Агаев и М. Мехтиев в секретариат
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[1, 16.04.1917]. Первое выступление на съезде сделал
А. М. Топчибашев, характеризуя национальную политику
старого правительства как «политику разъединения
и натравливания одного народа на другой», автор
«исторические недоразумения, которые произошли
между армянами и мусульманами назвал результатом
этой зловредной политики человеконенавистничества»
[2, 18.04.1917].
В поздравительной речи тюркской писательницы
Шафиги ханум Эфендизаде, от имени Бакинского
благотворительного мусульманского общества, внимание делегатов привлекалось на тяжелое положение
женщин, выражалась надежда мусульманок Кавказа,
наконец, «разобьются цепи, которыми были скованны
до сего времени, их руки и свободная мысль». Как
отмечала периодическая печать, «появление на трибуне
мусульманки с открытым лицом встретилось бурной
овацией». От имени мусульманского учительства города
Тифлис выступила Сара ханум Талышханова, сказала
о необходимости введения свободного обучения на
тюркском языке [2, 16.04.1917].
Председатель Исполнительного Комитета Бакинских общественных организаций ‒ В. И. Фролов,
Бакинский градоначальник ‒ Я. Н. Смирнов, губернатор
Баку ‒ П. О. Ильюшкин, представители армянских
общественных организаций ‒ Х. А. Вермишев, еврейских
организаций ‒ М. Я. Шор, польских организаций
‒ С. А. Вонсович и др. выступили в солидарность
с мусульманами в деле укрепления завоеванной
революцией свободы [2, 18.04.1917].
Председателем политической комиссии был
избран М. Э. Расулзаде, по организации живых сил
на местах ‒ А. М. б. Топчибашев, по духовным делам
‒ А. б. Рафибеков, школьной комиссией ‒ Ф. б. Кочарлинский, комиссией национального фонда ‒
А. б. Амирджанов, комиссией по рабочему и аграрному
вопросам ‒ Х. б. Султанов. Потом были послушаны
два доклада о политическом устройстве Кавказа. Право
первым выступить с докладом по политическому
устройству Кавказа и всей страны, было предоставлено
М. Э. Расулзаде. Второй доклад на эту тему сделал
комиссар Дагестанской области И. б. Гейдаров. В основу
доклада М. Э. Расулзаде была положена идея федерации.
По убеждению докладчика только федеративная и
демократическая республика может обеспечить России
могущество и силу. Централизацию государственной
власти в таком обширном и разнородном в этническом
отношении государстве как Россия, докладчик считал
не соответствующим началам свободного общежития
отдельных народностей и «в основу федерации должно
быть положено этнографическое начало».
Выступивший от совета рабочих депутатов рабочий
Заргарян, известил делегатов о том, что председатель
совета Шаумян по болезни не мог присутствовать на
съезде и заявил, что лозунг установления в России
отдельных автономных территорий и федераций,
должны быть признаны лозунгами, противоречащими
идее единения рабочего класса и крестьян [1, 17.04.1917].
Далее был выслушан доклад комиссии по духовным
делам М. Дж. Юсиф–заде. Доклад содержал следующие
основные положения: 1) должно быть установлено
выборное начало при определении духовных лиц на
должности; 2) приходские имамы должны выбираться
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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прихожанами; 3) Помимо приходских мулл, избираются
магальные кази; 4) для урегулирования духовно–
приходских дел всего уезда должны функционировать
духовные меджлисы в составе одного председателя
и двух членов по выбору; 5) суннитское и шиитское
духовное правление должны быть соединены в одно.
Был создан Национальный фонд для удовлетворения
всех национальных нужд мусульман, очередной же
задачей его являлось способствование осуществлению
общественно–политических
задач
мусульман
[1, 20.04.1917]. Надо сказать, что самое крупное
пожертвование в адрес фонда после Г. З. Тагиева
сделал А. М. Нагиев тоже в размере 50.000 рублей.
На 6–м заседании съезда докладчик комиссии по
школьным делам ‒ учитель М. Э. Эфендизаде требовал
введение по всему Кавказу общего, обязательного,
бесплатного обучения на тюркском языке; открытие
высших начальных школ и средних учебных заведений,
специальных сельскохозяйственных, технических и
других профессиональных школ; открытие учительских
институтов, и временных педагогических курсов
для подготовки учителей и учительниц; открытие
университета с преподаванием на тюркском языке [1,
20.04.1917].
В вечернем заседании 19–го апреля съездом был
обсужден вопрос об определении мусульманами
Кавказа своих национально–политических идеалов.
После продолжительных и горячих прений съезд
почти единогласно вынес следующие постановления:
а) «признать, что формой государственного устройства
России,
наиболее
обеспечивающей
интересы
мусульманских народностей, является демократическая
республика на территориально–федеративных началах»;
б) признавая, что все народности, исповедующие
ислам, имеют между собой неразрывную связь по
духовно–культурным вопросам, мусульманский съезд
считает необходимым создание одного центрального
общемусульманского органа для всей России с
законодательными функциями для обслуживания
указанных интересов [1, 21.04.1917; 7, 21.04.1917].
В дневном заседании 20 апреля съезд по отношению
мусульман к временному правительству и войне,
вынес следующие постановления: а) поддерживать
Временное Правительство в той степени, в которой оно
будет последовательно проводить в жизнь принципы
декларации 6 марта; б) в вопросах войны и мира съезд
занял радикальную позицию, всецело присоединился
к российской демократии, потребовав немедленного
прекращения войны и заключения мира без аннексий и
контрибуций [2, 21.04.1917; 1, 20.04.1917].
Здесь уместно было бы вспомнить статью
М. Э. Расулзаде под названием «В середине двух
взглядов», разъясняя платформу либералов и левых
по отношению к войне, автор объективно приходит к
такому мнению: «Среди либералов есть представители
социальных верхов, продолжение войны которым
очень выгодно, так как принесло немалых прибылей
им. Левые же придерживается позиции прекращения
войны, и заключения мира без аннексии и контрибуции.
Мусульмане немедленно должны определить своих
союзников в этом вопросе, считаем, что позиция
революционно–демократических сил является более
приемлемой для них» [1, 27.03.1917].
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По земельному и рабочему вопросу съезд вынес
постановление о том, что они должны решиться только
законодательным путем в Учредительном Собрании.
Вопреки сопротивлению бывшего бакинского казия
Ага Мирмамед Керима и исламистов, в принятой
большинством голосов по женскому вопросу резолюции
отмечалось, что политическая комиссия устанавливает
необходимость уравнения азербайджанок с мужчинами
в политических и гражданских правах [2, 21.04.1917].
Подводя итог работе съезда, М. Э. Расулзаде отметил,
что «своей работоспособностью и своим умением
разбираться в самых тонких вопросах государственной
политики, съезд рассеял предубеждения противников,
которые отрицали у мусульман Кавказа политическую
зрелость» [1, 25–26.04.1917].
Как видно из вышеизложенного материала,
благодаря деятельности партии «Мусават» и партии
«Тюркских федералистов» решения съезда стали носить
национально–демократический характер и с апреля
1917 года требование национально–территориальной
автономии стало главной целью национального
движения.
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Formation of national–democratic platform in Azerbaijan after
the February Revolution of 1917 (based on the materials
of newspaper «Achig Soz»)
In the present article based on a comparative analysis of the materials of the
newspaper «Achig soz» and «Kaspi» social and political circumstances, occurred
in Baku at the first months after February Revolution of 1917 in Russia is examined.
The article also discusses the role of the All–Caucasian Congress of Muslims in
Baku (April 15–20, 1917) in the formation of a national revolutionary–democratic
platform on the basis of materials of the official organ of the newspaper of the
Musavat Party.
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Формування національно–демократичної платформи
в Азербайджані після лютневої революції 1917 року
(на основі матеріалів газети «Ачиг соз»)
На основі порівняльного аналізу матеріалів газети «Ачиг соз» і
«Каспій» розглядається суспільно–політична ситуація, що склалася в Баку в
перші місяці після лютневої революції 1917 року в Росії. У статті також
розглядається роль загальнокавказького з’їзду мусульман в Баку (15–20 квітня
1917 р.) у формуванні національної революційно–демократичної платформи
на основі матеріалів офіційного органу газети партії «Мусават».
Ключові слова: «Ачиг соз», «Мусават», національний рух, революція,
демократія.
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Glass decorative items found in Barda
During archeological excavations in Barda large quantities of glass products
have been discovered, and their research suggests an existence of glassware
production in this ancient city of Azerbaijan. Among these things the decorative
glassware items, especially bracelets, rings and beads comprise the majority. The
glass beads found in Barda were similar to those beads discovered in Kiev. The item
and mold found among the archaeological monuments in Kiev, with the name of
Barda master (jeweller) and place) confirms extensive economic and trade relations
of Barda with the surrounding cities. It is known that Barda was the capital of
Albania (Azerbaijan) in the Middle Ages (V–X centuries) and located at the center
of highways connecting East–West routes.
Keywords: Azerbaijan, Barda, art, archeology, glass, rings, ornaments.

(стаття друкується мовою оригіналу)
During the archeological excavations in Barda, which
was the capital of Albania (Azerbaijan) in the Middle
Ages (V–X centuries), large quantities of glass items were
discovered. The study of this archeological glass material
allows studying the history of the formation and development
of glassware production in this ancient city of Azerbaijan. It
is a glass decorative items that are of great interest among
glassware.
During the archeological excavations conducted in
Barda, glass decorations from the antique period to the
late Middle Ages were discovered in all cultural strata –
bracelets, rings and beads [1]. Study of those glass samples
suggests that the production of glass decorations in Barda
began in ancient times [2]. Glass decorations discovered
during archaeological excavations at and around the city of
Barda, including the «Shortepe» Monument, were dated to
ancient and early medieval ages (from the 3rd century BC to
the 7th century AD) with other archaeological evidence [3].
The study of these glassware products confirms the fact that
decorative items made of different types and sort of glass
(bracelets, rings and beads) are one of the main symbols of
urban life [4]. The extensive development of craft of glass
decorations in Barda is confirmed by numerous material
remains of that period discovered from archaeological
monuments. This is clearly visible in the objects discovered
during archaeological excavations. Large quantities of glass
decorations discovered in Barda recently allow to determine
the place and role of the glass in the economic life of the
urban population [5].
The bracelets, which are of great interest among glass
decorations found in Barda’s discoveries, are very different
in shape and color. Quantitative analysis of glass bracelets
shows that they are one of the most common types of
decorative items. It was used not only by the youth, but
also by the elders, too. Similarities of Barda glass bracelets
have been also found in Azerbaijani cities such as Ganja,
Shamakhi, Shabran, Nakhchivan, Baku and in ancient and
medieval cities of neighboring countries. Glass bracelets
found in Barda differ according to shape, size, color and
other components. This is due to the fact that there were
several craftsmen entities in Barda with its own special style.
Speaking about the production technology of glass bracelets,
we can say that there was no specialization between the
masters for the production of glass bracelets (for making
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smooth–circular, costiform, twisted, etc. forms). It seems to
us that the color and shape of the glass bracelets depended on
the customer. They basically ordered black colored bracelets.
Their shape depended on the purpose of producing those
grass bracelets. If the purpose of this item was decoration,
then a master used to bring glass stick to the necessary form.
If it were related to any symbolic meaning, then color had
played a major role here. While watching the chronology of
the different types of Barda bracelets, it turns out that starting
from the first Middle Ages, three types of glass bracelets have
been spread: the body is circular, smooth–flat and twisted.
The remaining bracelets have emerged in the middle ages,
but not widely spread. Rings also occupy special place among
Barda glass decorations. Various sized and colored glass rings
were a favorite decorative item. However, glass rings are not
widespread compared to other types of glass decorations
(beads and bracelets). Whereas a total of 31 glass rings
were found during archaeological excavations conducted
in Beylagan, Baku, Ganja, Nakhchivan, Shamakhi, Gabala,
Shabran, only 3 glass rings were found in Barda. The Barda
glass rings, which are few in number, do not allow them to be
characterized technologically. These are generally the same,
i.e. made of transparent and colorless glass. These rings were
found from the IX–XII century’s stratum. The diameter of one
of them is 11 mm. Therefore, we think that it had been used
not as a ring, but as other decorative item. Glass rings with
normal dimensions (18–22 mm) had also been discovered
from Barda excavations [6].
One of the most widespread types of decorative items
found in Barda is the beads. They bear completely different
information from the morphological and technological
aspects. Up to now, more than 300 glass beads have been
discovered from Barda excavations. It is possible to divide
them morphologically into several groups. This glass beads
have round, rhombic, tubular, helical, costiform and conical
forms. Two small glass beads found in VIII–XI century’s
stratum are different from others due to a number of signs.
These beads are made of cone–shaped dark gray color semi–
transparent glass. These decorative items belonging to the
amulet (eye–shaped bead) group are usually decorated with
one–colored eye picture. It is worth noting that one sample,
found in the Middle Ages stratum, is more interesting when
speaking about the amulet (eye–shaped bead). This is the
only example found in Barda. It is spherical form and made
of light gray glass. All eye–shaped glass beads are relatively
dark–blue.
3 costiform glass beads were found in Barda, which
differ sharply from the shape. This bead is made of
transparent red color quality glass. Other glass beads are
costiform, circular, ball–shaped and multi–sided. They are
made of high quality blue glass in mold. Similar beads
have been found from other archaeological monuments
of Azerbaijan (VIII–IX centuries). Such glassware beads
are mainly distinguished by their size and color. Its other
parameters, i.e. form and production methods are the same.
Because of its shape, the costiform glass beads are very
interesting. They were trapeze–form and made by molding.
The widespread use of these beads refers to the period of the
initial feudalism. In Azerbaijan, such glassware beads were
first discovered in Mingechevir from the 3rd settlement of
the III–VIII centuries. It should be noted that such glassware
beads are not widely spread in subsequent years. In scientific
literature, this kind of glassware beads are called differently.
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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For example, V. Diopik called them «multilateral» beads in
his article on the classification of South–Eastern European
beads of VI–IX century [7].
It should be noted that Barda glass beads have different
properties for its shape and even the method of production.
First, Barda glass beads are rounded and produced in gray–
transparent colors. Secondly, their formation has different
technical methods. It seems to us that the master carefully
pressed the glass with a stick made of some material and
gave it an interesting form. 2 bow–shaped glass beads
made of blue colored semi–transparent glass have found
from Barda archeological excavations, which have many
similarities with discoveries found in the Kiev monuments
and belong to the X–XI centuries [8]. It should be noted
here that finding of such imported beads in Barda, as well
as item and the mold found in the archaeological monument
of the city of Kiev, with the name and place of the Barda
master (jeweler) confirms Barda’s extensive economic and
trade relations with the city of Kiev [9, р. 186]. It is known
that Barda, the capital of Albania (Azerbaijan) in the Middle
Ages (V–X centuries), was located in the center of highways
connecting East–West routes [10].
Thus, by summarizing the picture of glass decorative
items found in Barda, we come to a general conclusion: the
first is that most of the glass decorative items found in Barda
are products of locally made beads. Secondly, imported glass
decorations have been discovered in Barda, which has resulted
in a quantitative increase in those products. Thirdly, it is
possible to state on the basis of glass decorations that after the
9th century Barda had close relations not only with the cities
of Caucasus, but also with the cities of the West and East.
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Скляні декоративні вироби, знайдені в Барді
Під час археологічних розкопок у Барді було виявлено велику кількість
виробів зі скла, і їх дослідження припускають існування виробництва скляного

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

посуду в цьому стародавньому місті Азербайджану. Серед них елементи
декоративного посуду, особливо браслети, кільця і намистини, складають
більшість. Скляні намистинки, знайдені в Барді, були схожі на ті намиста,
які були виявлені в Києві. Предмет і цвіль, знайдені серед археологічних
пам’яток в Києві, з ім’ям майстра Барди (ювеліра) і місця) підтверджують
великі економічні і торговельні відносини Барди з оточуючими містами.
Відомо, що Барда був столицею Албанії (Азербайджан) в середні віки
(V–X ст.) І розташований в центрі автомагістралей, що сполучають
маршрути Схід–Захід.
Ключові слова: Азербайджан, Барда, мистецтво, археологія, скло,
кільця, прикраси.

***
УДК 94(429:24)

Аскерова З. М.,
научный сотрудник отдела
«Азербайджанская Диаспора», Институт
Истории им. А. А. Бакыханова НАНА
(Азербайджан), matlabm@yandex.com

Азербайджанская диаспора в Турции
в 20–30 годах ХХ века
Рассматриваются некоторые вопросы деятельности азербайджанской
диаспоры. Отмечается, что она возникла в результате длительных
исторических процессов. В формировании азербайджанской диаспоры
Турция занимает особое место. Так как в 20–м веке Азербайджан пережил
нескольких миграций.
Также, прослеживается процесс формирования азербайджанской
диаспоры в Турции после распада ADR, созданных в это время их организаций,
органов прессы и их проблем.
Ключевые слова: история страны, диаспора, эмиграция.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Крах Азербайджанской Демократической Республики
в 1920 году привело к притоку образованных граждан в
зарубежные страны. Большинство иммигрантов нашли
убежище в братской Турции, эта страна, стало центром
азербайджанских беженцев разбросанных по всему миру.
После распада Народного фронта представитель
партии Мусават М. Э. Расулзаде был арестован, а затем
был освобожден Сталиным и отправлен в Москву. С
помощью тайной организации Мусават М. Э. Расулзаде
был вынужден эмигрировать за границу. В 1922 году
он отправился из Финляндии во Францию, а оттуда
в Турцию. Один из представителей партии Мусават
Мирза Бала Мамедзаде в своем труде «Национальное
движение», писал, что до приезда М. Э. Расулзаде
представители азербайджанской миграции в Стамбуле
были недисциплинированны и в жалком состоянии [7,
с. 177].
Приехав в Турцию в 1922 году, М. Э. Расулзаде в
качестве лидера и представителя партии создал «Бюро
Иностранных Государств» (Бюро Зарубежных Стран)
[4, с. 177]. Иностранное Бюро был органом, который
осуществлял надзор над деятельностью партии
Мусават. Состав Центрального Комитета Бюро был
относительно большим, из–за этого ключевые вопросы
решались в Президиуме, в состав которого входили трое
– М. Э. Расулзаде, Халил Хасмамедов и Мамед Садик
Ахундзаде.
Существовало необходимость в создании новой
организации помимо Иностранного Бюро который,
был создан представителями партии Мусават.
Наши соотечественники хорошо понимали, что для
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организации азербайджанцев и создание тесных связей
между ними необходимо было публикации национальной
прессы. Учитывая эту потребность, представители
Азербайджанской диаспоры с июня 1923 года начали
выпускать газету «Новый Кавказ» («Yeni Qafqasya»).
Считая прессу мощным инструментом, М. Э. Расулзаде
еще в 1910 году в Иране опубликовал статью «Свобода
Прессе», в котором писал: «Пресса имеет очень большую
и важную роль. Она одна из национальных сил».
В результате этой идеи с 1920 года представители
Азербайджанской диаспоры в Турции смогли ввести
свои дела в систематической форме.
Таким образом, в 1922 году, первая организация,
учрежденная М. Э. Расулзаде и его товарищами
по партии, «Бюро зарубежных стран» и сборник
«Новый Кавказ» («Yeni Qafqasya») заложили основу
организации Азербайджанской диаспоры в Турции.
Для организации наших соотечественников живущих в
зарубежных странах и особенно в Европы и в Турции
и для пропаганды национальных идей журнал «Новый
Кавказ» («Yeni Qafqasya») имеет большие заслуги.
Журнал «Новый Кавказ» не случайно был так
именован. По статьям опубликованным на страницах
журнала понятно что, журнал пытался, объединит
не только азербайджанцев но и всех представителей
народов Кавказа и призвал их бороться за Южный
Кавказ.
«Новый Кавказ» распространялся не только в
Турции, но и в Иране, Египте, Афганистане и вызывал
широкий интерес.
Талантливый исследователь азербайджанской культуры и прессы в Турции Сабахаддин Шимшир в своей
книге под названием «Политическая и культурная
деятельность азербайджанцев в Турции (1920–1991)»
дает обширную информацию об издание, программе и
деятельности журнала «Новый Кавказ». Автор писал:
«Новый Кавказ» националистический, радикальный и
демократический [9, с. 45].
«Новый Кавказ» был, официальным средством
пропаганда национально–освободительной борьбы
Азербайджана в эмиграции и его главной целью была
независимость Азербайджана.
На самом деле, журнал ставил перед собой цель,
борьбу за независимость не только азербайджанского
народа, но и всех турецких народов находящиеся под
русским гнетом и начала серьезную борьбу против
советского режима. Понимая шаткое положение журнала
«Новый Кавказ», в конце 1927 руководство СССР по
дипломатическим каналам обратилось Турецкому
правительству о прекращение существование журнала.
И, к сожалению, добился желаемого.
М. Б. Мамедзаде высоко ценит журнал «Новый
Кавказ», который прошел почетный путь борьбы,
и считает его главным документом для будущих
поколений который рассказывает о борьбе национального суверенитета: «журнал «Новый Кавказ»
будет историческим документом нашей борьбы за
национальный суверенитет и будущие поколение будет
изучать историю нашего народ который страдал в
рабстве золотых завоевании» [7, с. 185].
М. Э. Расулзаде, М. Б. Мамедзаде, С. Рустамбейли,
А. Джафароглы, Х. Хасмамедов, Мустафа Векили,
Сеид Исламзаде, А. Шейхлисламзаде, Абдулкадир
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Али Мансур, Али Камал, Джафар Садик, Али Мардан
и другие имели великую роль выпуске этого журнала.
Благодаря их богатыми объективными фактами статьям
журнал стал более читабельным.
Многие другие национальные средства массовой
информации в Турции рассматривали «Новый Кавказ» в
качестве примера и позаимствовали эго опытом работы.
М. Э. Расулзаде было ясно, что не Иностранное
Бюро партии Мусават, который собрал вокруг себя
азербайджанских эмигранты в Стамбуле и не эго
первый журнал «Новый Кавказ» не достаточно для
восстановления и укрепление партии «Мусават». Была
необходимость создать дополнительную организацию
кроме Иностранное Бюро в составе, которого в
основном были члены партии Мусават. Нужно отметит,
что значительную часть азербайджанских мигрантов
составляли люди из разных классов. Была потребность
в централизованном управлении всех азербайджанцев
работавших в Турции и в других странах. Осознав
эту необходимость, М. Э. Расулзаде в 1924 году в
Стамбуле создал Национальный центр Азербайджанцев
(НЦА) тем самым объединив различные тенденции
Азербайджанской эмиграции, обшей платформе в одной
организации [7, с. 178].
Национальный центр Азербайджан ввел нелегальную деятельность в Турции, собирая вокруг себя
интеллигенцию. Это организация действовало в тесном
контакте с Иностранным Бюро партии Мусават.
В 1924 году по решению «Иностранного Бюро» при
Комиссии культуры был создан «Союз Азербайджанской
Молодежи» (САМ). М. С. Ахундзаде был назначен
Председателем ассоциации, а членами были С. Рустамбейли, С. Агасибейли, М. Агаоглы, Ниязи Юсуббеков,
Искандер Хан Хойский, М. Гаджизаде, Г. Джамалбеков
и другие.
Основная цель ассоциации была собрат молодых
людей и помогать членам ассоциации, которые
материально нуждались [9, с. 42].
Но, несмотря на все усилия, члены Азербайджанской
диаспоры не смогли объединиться вокруг единого органа.
К сожалению, этот процесс шел очень медленно среди
политических беженцев. Несмотря на то, что в тех годах
в Европе азербайджанские иммигранты сформировали
«Азербайджанский Комитет независимости» (1924), в
Турции скрытый «Национальный центр Азербайджан»
(1924), «Союз Азербайджанской Молодежи» (1924)
и другие такие организации и политические партии
они так и не смогли достичь желаемого результата.
Для реализации идей объединение вокруг единого
центра азербайджанских иммигрантов М. Э. Расулзаде,
А. М. Топчибашев, М. Б. Мамедзаде и десятки других
влиятельных соотечественников делали все что от них
зависело.
Следует отметить, что в этот период, то ест в середине
20–х, советские власти были обеспокоены появлением
этих организаций. По этой причине, улучшение турецко–
советских отношений вызвало серьезные проблемы для
деятельности политической эмиграции азербайджанцев.
Так как активная деятельность «Национальный центр»
партии Мусават который возглавлял М. Э. Расулзаде
мешало сближению Анкары с Москвой. Поэтому, в конце
1926 года, Турецкое правительство остановила помощь
для публикации журнала «Новый Кавказ» а также
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«Национальный центр» чтобы не обострят отношения с
Советским Союзом.
Но эти препятствия не смогли оторвать Азербайджанскую иммиграцию от борьбы за собственные идеи.
В 1928 году в Стамбуле Азербайджанская диаспора,
начало издание нового журнала «Азери тюрк».
Известно, что в начале 1928, имя журнал «Новый
Кавказ» изменен на имя «Азери тюрк». Журнал
«Азери тюрк» опубликовался по той же программе.
В 1929 году, в 6–7 номерах журнала говорилось о том
что, «Союза молодежи Азери Тюрк» в течение 5 лет
своего существование оказало финансовое помощь
39 нуждающимся студентам, а также способствовало
многим молодым людей поступить в высшее учебное
заведение. Кроме того, за это время было организовано
32 исторических, и общественных конференции и
7 особых встреч [9, с. 54].
Турецкий исследователь Сабахаддин Шимшир в
своем труде «Политическая и культурная деятельность
азербайджанцев в Турции (1920–1991)» дает подробную
информацию о работе деятелей Азербайджанской
диаспоры в Турции. А также об органах Азербайджанской диаспоры «Иностранное Бюро», «Новый
Кавказ», «Национальный центр Азербайджан», «Союз
молодежи Азербайджана», журнал «Азери тюрк» об
их деятельности, цели и программах. Исследователь
следующим образом описывает план действий журнала
«Азери тюрк»:
1. «Азери тюрк» защитник борьбы Азербайджанской
независимости.
2. Он за освобождение Кавказских народов от
Российского ига и за то чтобы они объединились против
Российского вторжения [9, с. 51].
Журнал играл важную роль в информировании
Турецкой общественности о событиях, происходящих в
Азербайджане.
С. Шимшир перечисляет имена представителей
Азербайджанской диаспоры работавших в журнале
«Азери тюрк»:
«Ахмед Джафароглы, М. Э. Расулзаде, Мамед Садик,
Р. Амирджанлы, Мирза Бала Мамедзаде, Искендер
Азери, Ниязи Юсифбейли, Хамза Азери и.д. [9, с. 52].
Однако, вскоре, в феврале 1930 года по требованию
турецких властей, остановилось публикация журнал.
Тем не менее, необходимо учитывать, что 1 марта 1929
года, под редакцией М. Э. Расулзаде вышел первый
номер нового журнала партии Мусават «Одлу юрд».
Кроме того, с августа 1930 года Азербайджанские
иммигранты Турции стали опубликовать недельную
газету «Уведомление».
Газета возглавляемая Аббасгулу Казымзаде давала
информацию о событиях происходящих на ближнем и
дальнем Востоке.
Надо отметит тот факт что журнал «Одлу юрд» под
редакцией М. Э. Расулзаде в отличие от предыдущих
журналов был первый журнал, издаваемый в латинском
алфавите. На страницах журнала занимали важное
место проблемы связанные с Азербайджаном, Кавказом
и Турецким миром, а также в международные вопросы.
Журнал «Одлу юрд» имел особое место и роль в
борьбе за независимость Азербайджана. На старицах
журнала особое место занимали статьи политического
характера, а также статьи о науке, литературе и прессе.
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Главными авторами статей на политическую тему
опубликованных в журнале были М. Э. Расулзаде и
М. Б. Мамедзаде.
Кроме этого, важную роль в борьбе за независимость
Азербайджана играл еженедельник «Уведомление»,
выпускаемый с 1930 года членами Азербайджанской
диаспоры в Турции.
В 1931 году под давлением со стороны Советского
Союза, азербайджанские политические беженце
проживавшие в Турции были вынуждении покинут
страну, что привело к длительному перерыву в
деятельности средств массовой информации. Несмотря
на то, что продолжительность жизни этих публикаций не
было так долго, но они внесли большой вклад в борьбу
за независимость Азербайджана, и внесли неоценимый
вклад в сохранение и развитие национальных идей в
условиях Российских завоеваний.
В 1931 году по требованию Советский Союза и по
приказу турецкого правительства М. Э. Расулзаде и его
соратники были вынуждены покинуть Стамбул. Они
продолжали свою деятельность в Европе.
М. Б. Мамедзаде в своей книге «Азербайджанское
Национальное Движение» отметил: «В результате
вмешательство
Советского
правительства
и
приостановление публикации национальных газет был
завершен Стамбульский период наших работ, с 1932 года
начался Европейский период» [7, с. 194].
С 1931 года центрами представителей азербайджанской диаспоры в Европе, была Германия,
Франция и Польша. Так как этих странах было
относительно удовлетворительных условий для их
деятельности.
Но после Второй мировой войны (1939–1945) в
результате ухудшения отношений между Турцией и
Советским Союзом способствовало возвращению
политических эмигрантов Турцию. В сентябре 1947
года Турецкое правительство приняло положительное
решение по этому вопросу, и в конце того же года
М. Э. Расулзаде и его товарищи после 16 лет разлуки
вернулись в Турцию и вновь продолжали деятельность
в этой стране.
Путь борьбы представителей Азербайджанской
Диаспоры, которые жили в братской Турции, чтобы
избегать преследования после распада Азербайджанской
Демократической Республики был тяжелым, полон
социальных и политических противоречий, трудным и
достойным.
Организации, созданные членами Азербайджанской
иммиграции «Бюро зарубежных стран» (1922),
«Азербайджанский Национальный центр» (1923), «Союз
молодежи Азербайджан» (1924) был большим событием
в истории становления и образования диаспоре. Эти
организации были центрами, где собирались наши
соотечественники, проживающие в Турции и в других
зарубежных странах.
Журнал «Новый Кавказ» выпускаемый в сентябре
1923 действительно сыграла историческую роль и
объединила Азербайджанскую иммиграцию. Средства
массовой информации созданные, до конца 30–х
годов ХХ века были наиболее ценными примерами
Азербайджанской публикации («Новый Кавказ», «Азери
Тюрк» (1928), «Одлу юрд» (1929–1931), «Уведомление»
(1930)) имели большое историческое значение.
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В этом периоде представители азербайджанской
диаспоры в своей работе особое место выделяли
пропаганде истории и национальной культуры, прошли
славный путь борьбы и оставили богатое наследие.
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Azerbaijani Diaspora in Turkey in the 20–30s if the XX century
The article considers some issues of the activity of the Azerbaijani Diaspora.
It is noted that it arose as a result of long historical processes. Turkey has a
special place in the formation of the Azerbaijani Diaspora. As in the 20th century
Azerbaijan experienced several migrations.
Also, the formation of the Azerbaijani Diaspora in Turkey is traced after the
collapse of the ADR, created at that time by their organizations, press bodies and
their problems.
Keywords: native history, Diaspora, migration.
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Азербайджанська діаспора в Туреччині в 20–30 роках
ХХ століття
Розглядаються деякі питання діяльності азербайджанської діаспори.
Відзначається, що вона виникла в результаті тривалих історичних процесів.
У формуванні азербайджанської діаспори Туреччина займає особливе місце.
Так як в 20–м столітті Азербайджан пережив кількох міграцій.
Також, простежується процес формування азербайджанської діаспори
в Туреччині після розпаду ADR, створених в цей час їх організацій, органів
преси і їх проблем.
Ключові слова: історія країни, діаспора, еміграція.
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Усиление политики дискриминации
азербайджанцев Гокчинской области
Армянской ССР во второй половине XX века
После оккупации северной части Азербайджана Российской
империей (1828 г.) в результате политики этнической чистки и геноцида,
целенаправленно осуществленного против азербайджанских тюрков
на Южном Кавказе, азербайджанцы подверглись тяжким лишениям,
национальной трагедии и мучениям.
В результате поэтапной реализации такой нечеловеческой политики
азербайджанцы были изгнаны из родных очагов с территории ныне так
называемой Армении, на протяжении тысячи лет своих родных историко–
этнических земель, подверглись массовым убийствам и погромам, разрушены
принадлежащие нашему народу тысячи исторических и культурных
памятников и населенных пунктов.
В 60–е годы XX века в Армянской ССР вновь началась яростная
антимусульманская, антитюркская пропаганда, в результате чего тысячи
азербайджанских тюрок столкнулись с тяжелыми трагедиями.
Ключевые слова: вторая половина ХХ века, Армянская ССР,
азербайджанские тюрки, политика геноцида, вымышленный «армянский
геноцид»

(стаття друкується мовою оригіналу)
В Армянской ССР антитюркская, антимусульманская пропаганда была возобновлена в 60–е годы XX века.
В последние годы правления Хрущева по инициативе
А. И. Микояна идея «Великой Армении» была включена
на повестку дня советского аппарата правления.
Микоян, воспользовавшись аграрной политикой
Н. Хрущева – политикой разделения СССР на
экономические регионы, предложил ему объединить
Нахчыванскую АССР с Армянскую ССР, якобы для
благоприятного развития экономики как Армянской ССР
и так и Нахчыванской АССР.
Хрущев передал этот вопрос на обсуждение азербайджанской интеллигенции. В конечном счете, эта
бредовая идея провалилась.
В эти годы уже наблюдалась определенная
стабильность в отношении азербайджанцев, проживающих в Армении.
Это обусловливалось проводимыми на местах
жесткими и справедливыми мерами в отношении
руководителей сталинского периода, что повышало
чувство ответственности, и пресекало на корню любые
экстремистские начинания.
Но с приближением 50–летия событий 1915
года, называемых армянами «мец егерни» («великая
резня»), вновь начинают проявляться территориальные
требования, враждебное отношение к тюркам.
В 1962–1963–х годах в бюро ЦК КП Армении в
секретных разговорах во время обсуждения вопросов,
связанных с письмами направленными в Москву по
поводу территориальных претензий к Азербайджану
и Турции, был оглашен факт, будто председатель
Президиума Верховного Совета СССР А.И.Микоян
обсудил с Н. Хрущевым вопрос присоединения
Нагорно–Карабахской Автономной Области в состав
Армянской ССР, на что Хрущев ответил готовностью
отдать приказ о выделении достаточного количества
военных автомашин для переселения армян из Нагорного
Карабаха в Армению в течение одной ночи [1, с. 74].
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Однако отстранение от власти Н. Хрущева в 1964
году нарушило временное спокойствие.
В Армении расширилась подготовка к 50–летней
годовщине события, называемого «мец егерни» –
«великая резня».
В проведении мероприятий по этому поводу цели
дашнакской и других реакционно–националистических
армянских партий и групп совпадали с целями
руководства Армянской ССР, проводимая обеими
сторонами агитационная деятельность была направлена
на это.
Таким образом, они утверждали, что как
будто за «резню» ответственность несет Турецкое
государство и турецкий народ, а для воссоединения
«древнеармянских» земель должна быть создана
«Великая Армения» [2, с. 112].
Начиная еще с 1960 годов в Армянской ССР
большинство азербайджанцев, занимающие руководящие должности были отстранены от своих должностей
и заменены армянами.
В Басаркечарском, Красносельском, а также
Гарабагларском, Зангибасарском, Вединском районах
Гейчинского магала (75–90% населения в этих
регионах составляли азербайджанцы) первый и второй
секретари районных комитетов партии без каких–либо
оснований были уволены по причине того, что они были
азербайджанцами [3, с. 54].
В 1964 году с согласия Москвы официальные круги
Армянской ССР приняли решение о проведении 50–
летия вымышленного «армянского геноцида».
В феврале 1965 года армянские националисты
торжественно отметили 100 летие со дня рождения
палача Андраника Озаняна.
В этот период вновь был создан так называемый
«Комитет Воссоединения Армении».
Этим движением в тайном порядке руководили
тогдашний первый секретарь ЦК КП Армении
Я. Н. Заробян, второй секретарь Х. Багдасарян, президент
Академии наук Армянской ССР В. Амбарцумян и др. [4,
с. 123].
Об этом можно судить по докладу первого секретаря
ЦК Компартии Армении Я. Н. Заробяна в 1964 году:
«…Дальнейшей задачей является расширение связей с
прогрессивными организациями зарубежных стран…
Новость о массовом возвращении армян за рубежом
в Советскую Армению с большим энтузиазмом была
воспринята нашими соотечественниками.
В 1962–1963 годах из Ирана, Кипра, Объединенной
Арабской Республики, Греции и других стран к нам
прибыло более трех тысяч армян.
Следует отметить достойную работу республиканской, партийной, советской и комсомольской
организаций, которые проделали большую работу по
образцовому приему и размещению армян…» [5].
В этот период руководство Армянской ССР для
внушения молодежи армянского шовинизма широко
использовало идеологическую пропаганду.
Логическим продолжением этого также было
установление памятника вымышленному «геноциду
армян» 1915 года в городе Иреван.
Решением Совета Министров Армянской ССР от
18 марта 1965 года для увековечения памяти армян,
ставших вымышленными жертвами в событиях 1915
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 131

года, было принято решение установить каменный
памятник в городе Иреван.
В этом решении говорилось: «В связи с 50–
летием годовщины армянской резни, организованной
правителями султанской Турции, учитывая пожелания
трудящихся республики, Совет Министров Армянской
ССР для увековечения памяти армян, ставших жертвами
резни 1915 года, решил воздвигнуть каменный памятник
в городе Иреван» [6].
Проведенные с 23 по 25 апреля 1965 года мероприятия
в городе Иреван, достигли кульминации.
В Иревани 400 тысяч армян выйдя на улицы, стали
стекаться к мемориальному строению, возведенному в
память о «жертвах геноцида».
Вместе с армянским католикосом впереди толпы
шли руководители республики.
Митингующие несли над головой символический
гроб, завернутый черной материей, а также плакаты
с надписями «Великая Армения», «Верните Армении
отнятые территории!», «Месть!».
После этих событий азербайджанское население
Армянской ССР стало подвергаться притеснениям,
особенно ярко это проявлялось в Иреване, Гойче,
Ленинакане, Кировокане, Гафане, где азербайджанцев
унижали и избивали в автобусах, на рынках, в
общественных местах [2, с. 113; 3, с. 55].
В 60–е годы XX века в результате национальной
дискриминационной политики, проводимой в Армянской
ССР тысячи семей из Иревана и прилегающих районов
были вынуждены переселиться в Азербайджан.
Еще в 1961 году правительство СССР приняло
решение о принятии новой группы армян, проживающих
за рубежом.
В октябре 1961 года на пленуме ЦК КП Армении
было принято решение о том, что основываясь на опыте,
приобретенном во время переселения армян в 1946–
1948 годах, выделением им жилищного фонда, путем
организации школ, социальных объектов и т.д. начать
развертывание репатриации.
С начала 1962 года началась новая волна переселения
армян из Кипра, Египта, Ирана, США, Турции, Уругвая,
Аргентины.
В 1962–1965 годах из зарубежных стран в Армянскую
ССР было переселено 7 тысяч армян.
А в целом, в 1962–1973 годах здесь было размещено
26 тысяч армян, прибывших из–за рубежа [4, с. 124].
Факты переселения армян, проживающих за рубежом
в Армянскую ССР в тот период можно увидеть из статей,
опубликованных в газете «Советская Армения».
В номере этой газеты от 3 октября 1964 года была
опубликована статья «Египетские армяне прибыли
в Ленинакан», в которой написано: «Министр
Иностранных Дел Армянской ССР товарищ Б. Мартиросян приветствовал и поздравил новую группу армян,
прибывших из Египта в Советскую Армению… Новые
граждане Советской Армении, состоящие из 41 семей,
прибывших из Египта, расположились в приемлемых и
светлых квартирах» [5, 3.X.1964].
В 133–м номере той же газеты от 10 ноября 1964
года в статье под названием «Второй караван армян,
вернувшихся из Сирии на родину, прибыл в Советскую
Армению» говорилось: «Второй караван армян,
вернувшихся на родину из Сирии 9 ноября специальным
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поездом прибыл из Батума в Советскую Армению. 329
армян навсегда обосновались на армянской земле…
Только за последние два года 1200 армян, вернувшихся
из Кипра, Объединенной Арабской Республики, Ирана,
Сирии поселились в Кировакане…» [5, 10.XI.1964].
В 31–м номере газеты «Советская Армения»
от 13 марта 1965 года пенсионер Ншан Ованнесян,
выступавший на республиканском собрании от имени
новых граждан Советской Армении, говорил: «Сразу
после возвращения в Армению нам были предоставлены
как квартиры, так и рабочие места. Теперь только 682
человека из репатриантов получают государственную
пенсию в Кировакане. За последние два года в Кировакан
переселилось 1187 репатриантов…» [6, 13.III.1965].
В результате политики дискриминации, осуществленной также в этот период, продолжался массовый
поток азербайджанцев из Армянской ССР в Азербайджан.
Если в 1918 году на долю азербайджанцев в Армении
приходилось 45 процентов населения (575 тыс. человек),
то согласно Всесоюзной переписи 1979 года, общее
число азербайджанцев в Армянской ССР составило
160 841 человек или 5,3 процента от общего числа
населения Армении (3037259 человек).
Известно, что в 1926 году число тюрок в Армянской
ССР составляло 84,6 тысяч человек.
По сравнению с тем периодом число азербайджанцев
увеличилось всего на 89 процента или в 1,9 раза.
За сопоставимый период число армян от 743,6 тыс.
возросло до 2725000 человек.
Их прирост составил 280 процентов или 3,7 раза.
Эти цифры являются наглядным примером того, в
какой степени азербайджанцы подвергались репрессии
и дискриминации в Армении [4, с. 125; 3, с. 56].
Это, по сути, являлось ничем иным, как новым видом
скрытого геноцида.
Выводы. Начиная с начала XIX века оккупация
Царской Россией Южного Кавказа, в первую очередь,
Северного Азербайджана, начатой властью романовых, в
дальнейшем была продолжена советским большевистско–
коммунистическим режимом в более изощренными и
жестокими методами посягнула на территориальную
целостность Азербайджана, растоптана национальные
интересы, также целенаправленно, последовательно и
планомерно были грубо изменены наши исторические
границы в Западном Азербайджане – в Эриванской
области и других регионах было депортировано
азербайджанское тюркское население с исконных
исторических мест проживания, а также по отношение к
ним была проведена жестокая политика геноцида.
Эта политика была продолжена и в 60–е годы XX века.
В 60 годах XX века, в результате проведенной в
Армении политики национальной дискриминации,
тысячи семей из Иревана и его окрестных районов были
вынуждены переселиться в Азербайджан.
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Strengthening the policy of the discrimination of Azerbaijans
of the Gokchyan region of the Armenian SSR in the second half
of the XX century
After the occupation of the northern part of Azerbaijan by the Russian Empire
(1828), as a result of the policy of ethnic cleansing and genocide, purposefully
carried out against the Azerbaijani Turks in the South Caucasus, Azerbaijanis
suffered severe hardship, national tragedy and torment.
As a result of the phased implementation of such inhuman policies, the
Azerbaijanis were driven from their homes – from the territory of now so–called
Armenia – for thousands of years of their native historical and ethnic lands, were
massacred and pogroms, thousands of historical and cultural monuments and
settlements belonging to our people.
In the 60s of the XX century in the Armenian SSR fierce anti–Muslim, anti–
Türkic propaganda began again, as a result of which thousands of Azerbaijani Turks
faced severe tragedies.
Keywords: second half of the 20th century, Armenian SSR, Azerbaijani Turks,
genocide policy, fictional «Armenian genocide».

Ахмедов Б., співробітник, Інститут Історії НАНА
(Азербайджан), elmarmaharram@mail.ru
Посилення політики дискримінації азербайджанців
Гокчінської області Вірменської РСР у другій половині
XX століття
Після окупації північній частині Азербайджану Російською імперією
(1828 г.) в результаті політики етнічних чисток і геноциду, цілеспрямовано
здійсненого проти азербайджанських тюрків на Південному Кавказі,
азербайджанці зазнали тяжких поневірянь, національної трагедії і мукам.
В результаті поетапної реалізації такої нелюдської політики
азербайджанці були вигнані з рідних вогнищ – з території нині так званої
Вірменії – на протязі тисячі років своїх рідних історико–етнічних земель,
зазнали масових вбивств і погромів, зруйновані належать нашому народові
тисячі історичних і культурних пам’ятників і населених пунктів.
У 60–і роки XX століття в Вірменської РСР знову почалася люта
антимусульманська, антітюркская пропаганда, в результаті чого тисячі
азербайджанських тюрків зіткнулися з важкими трагедіями.
Ключові слова: друга половина ХХ століття, Вірменська РСР,
азербайджанські тюрки, політика геноциду, вигаданий «вірменський геноцид».
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Особенности формирования документально–
информационной базы по наследию
Гейдара Алиева в библиотеках
Азербайджанской Республики

Рассматривается деятельность библиотек по пропаганде и сохранению
духовного наследия Г. Алиева. Исследован опыт работы Азербайджанской
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Национальной библиотеки им. М. Ф. Ахундова, Центральной Научной
библиотеки Национальной Академии Наук Азербайджана, Президентской
библиотеки при Управлении Делами Президента Азербайджанской
Республики. Изучены в отдельности первоисточники по проблеме
систематизации и сохранения духовного наследия Г. Алиева.
Ключевые слова: Г. Алиев, библиотеки, информация, библиография,
электронные ресурсы.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Библиотека является для народа, нации, общества
священным местом, источником духовности, знаний, разума.
Именно поэтому постоянное уважение к библиотеке является
фактором, демонстрирующим духовность нашего народа…
Гейдар Алиев

Известно, что библиотека представляет собой
социальный институт, который собирает и защищает
печатные работы и другие информационные носители
относительно науки, информации, культуры, образования
и воспитания, организует их систематическое
общественное использование и способствует тем самым
развитию интеллектуального и духовного потенциала
общества [15].
Общенациональный лидер Гейдар Алиев высоко
оценил работу библиотеки на презентации книги «Клятва
верности родине, государству, народу», состоявшейся в
Национальной библиотеке. Он сказал перед коллективом
библиотеки: «Книгоиздание занимает видное место
в культуре каждой страны, нации и в ее культурной и
общественной жизни. Каждый из нас в первую очередь
готов учиться, получать знания, жить и работать через
книгу. Вот почему каждый из нас многим должен книге»
[16, с. 161].
Говоря о системе информационных ресурсов в
библиотеках, связанной с наследием Гейдара Алиева
в годы независимости, в первую очередь необходимо
упомянуть
первоисточники.
Примерами
таких
первичных источников являются публикации Института
истории Национальной академии наук Азербайджана,
которые играют важную роль в сохранении и пропаганде
наследия национального лидера Азербайджана.
Институтом истории, по указу президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 21 января
2013 года о праздновании 90–летия со дня рождения
национального лидера Гейдара Алиева был опубликован
труд в двух томах под названием «Гейдар Алиев: на
страже азербайджанской науки». Коллектив института
подготовил и опубликовал набор документов за короткий
период времени. В качестве продолжения этой работы
Институт истории завершил также выпуск двухтомной
фундаментальной научной монографии «Гейдар Алиев»,
посвященной жизни и деятельности национального
лидера. После необходимой редакционной работы она
была опубликована в 2013 году.
Руководителем проекта, научным редактором книг,
автором вступительных статей является заслуженный
деятель науки, лауреат Государственной премии
Азербайджанской Республики, член–корреспондент
НАНА, доктор исторических наук, профессор Ягуб
Махмудов.
Одним из источников, которые имеют большое
значение для изучения наследия Гейдара Алиева,
является «История Азербайджанской Республики»,
опубликованная решением Ученого совета Института
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истории. Акад. А. Ализаде является научным руководителем работы, посвященной двадцать пятой годовщине
восстановления нашей независимости, а научным
редактором – проф. Я. Махмудов. Публикация этой
книги основана на результатах научных исследований
Института истории.
После второго обретения Азербайджаном независимости в XX веке Национальный лидер Гейдар Алиев
высоко ценил работу библиотек и называл их священным
местом для народа, нации, общества, духовности, знаний
и интеллекта. Он подчеркивал, что работа библиотеки
– это государственное дело, и «постоянное уважение к
библиотеке является одним из факторов, демонстрирующих духовность нашего народа» [16, с. 162].
Обращаясь к опыту библиотек, работающих в сфере
исследования наследия Гейдара Алиева, следует особо
подчеркнуть здесь деятельность Азербайджанской
национальной библиотеки им. М. Ф. Ахундова. Библиотека
является государственным книгохранилищем, которое
поддерживает государственную политику в области
библиотечной работы в Азербайджане, собирает и
публикует национальные публикации об Азербайджане
в зарубежных странах, произведения азербайджанских
авторов, публикации авторов мирового значения,
в том числе на иностранных языках [3, с. 156].
Одним из ключевых показателей, характеризующих
интеллектуальный уровень каждого государства в наше
время, является его национальная библиотека, которая
собирает, поддерживает и эффективно использует свои
информационные ресурсы [17, с. 12].
Как и во всех областях, в официальных документах,
принятых в области библиотечной работы, особое
внимание уделяется пропаганде наследия национального
лидера Гейдара Алиева и национальной идеологии.
В отдельных пунктах «Государственной программы
развития библиотечно–информационного пространства
в Азербайджанской Республике на 2008–2013 гг.»,
утвержденной Указом Президента Азербайджана от 6
октября 2008 года, указаны, к примеру, такие разделы,
как анализ уникального опыта государственного
и культурного строительства Гейдара Алиева, его
интеллектуальный и духовный вклад в развитие
страны (2.2.2), библиографический указатель и
электронная публикация многотомного труда Г. Алиева
«Независимость вечна» (2.6.9), перевод на электронные
носители информации самых популярных книг
общенационального лидера (2.6.12).
Предполагалось также проведение необходимой
работы по выявлению литературы (в том числе
периодических изданий) по изучению страны (азербайджановедение, регионоведение), хранящихся в
Российской государственной библиотеке, Российской
национальной библиотеке, в Казани, Тбилиси и других
национальных библиотеках и по реализации проектов
по их доставке в Азербайджанскую Республику (2.1.6).
В частности, упоминается необходимость сбора
коллекции ценных и редких книг (первоисточник,
копия, или электронная версия), характеризующие
азербайджанцев, в крупнейших библиотечных центрах
мира в центре Гейдара Алиева (2.2.47) [1].
На основе материалов об общенациональном лидере
Г. Алиеве, его работе по строительству азербайджанской
государственности и повышению благосостояния
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населения, развитию нашей культуры, национальных и
духовных ценностей создан специальный электронный
фонд библиотеки, который включает электронные
ресурсы – электронные книги, статьи, аудио– и
видеоматериалы.
Создана специальная электронно–информационная
база, которая называется «Гейдар Алиев. Попечитель
нашей культуры». Здесь есть такие разделы, как
«Главная страница», «Распоряжения Президента»,
«Общенациональный лидер азербайджанского народа»,
«Гейдар Алиев в национальной библиотеке», «Этап
Гейдара Алиева в развитии культуры», «Образ Гейдара
Алиева в художественной литературе и искусстве»,
«Увековечение памяти», «Фотогалерея» [18].
Одна из библиотек, работающих в изучении
наследия Гейдара Алиева, связана с Центральной
научной библиотекой Национальной академии наук
Азербайджана. Одним из величайших достижений
автоматизации библиографических и информационных
процессов в Центральной научной библиотеке
Национальной академии наук Азербайджана стало
создание Отдела по содействию изучения наследия
общественно–политического деятеля Г. Алиева. Департамент «Пропаганда наследия Гейдара Алиева»,
созданный в 2002 году как научный отдел с 2010 года,
собирает книги о деятельности Г. Алиева на пути
развития науки, образования и здравоохранения,
формирования демократического общества в Азербайджане Эти книги собираются, идеи, заключенные
в них, пропагандируются. Департамент по содействию
наследию Гейдара Алиева собрал и систематизировал
богатую литературу по вопросам государственности,
демократии, ускоренного развития, внутренней и
внешней политики и стратегии в нашей стране.
Одним из достижений отдела является созданный
библиографический указатель «Гейдар Алиев и
азербайджанская наука» и передача его в пользование
потребителям.
«Одним из величайших достижений азербайджанского народа в ХХ веке является тот факт, что наука
и образование в стране быстро развиваются», говорил в
связи с этим Гейдар Алиев [11, с. 1].
Библиографический материал, подготовленный
Национальной академией наук Азербайджана, был
опубликован в типографии «Восток–Запад» в 2010
году по решению Президиума Национальной академии
наук Азербайджана и посвящен 40–летию прихода к
власти Г. Алиева в Азербайджане. Библиографический
указатель был подготовлен под общим руководством
акад. М. Керимова.
Цель библиографического указателя – информировать
общественность о развитии науки в Азербайджане, об
оценке, данной учеными Азербайджана и мира наследию
Г. Алиева, дать информацию о международных связях
азербайджанской науки. Библиографический указатель
предназначен для аналитиков, которые исследуют
богатое наследие Гейдара Алиева.
Автор–составитель библиографического указателя –
доктор филологических наук Айбениз Алиева–Кенгерли,
научный редактор – заслуженный деятель науки, доктор
исторических наук, проф. А. Халафов.
Библиографическое описание 1522 источников
приведено в библиографическом указателе. Объем
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средств составляет 424 страницы. Подробную
информацию о библиографическом индикаторе можно
найти в статье «От составителя», которая включена
в библиографический указатель. Она состоит из 6
разделов и 16 подразделов. Автором статьи «Гейдар
Алиев и стратегия развития азербайджанской науки»
является акад. М. Керимов.
Алфавитный указатель автора предоставляется на
азербайджанском, турецком, русском, английском и
французском языках для облегчения использования
библиографического указателя. Материалы каталогизированы в алфавитном порядке.
Библиографический материал – отличный источник
информации для экспертов, изучающих богатое наследие
Г. Алиева.
Одна из библиотек, которая играет важную роль в
изучении наследия Гейдара Алиева, – это Библиотека
управделами Президента Азербайджанской Республики,
которая 23 января 2003 года по указу Президента
Азербайджанской Республики Гейдара Алиева была
переименована в указанный высокий статус [6, с. 35].
Со дня основания Президентская библиотека
проводит систематическую работу по сбору документов
и подготовке электронных версий всех аспектов жизни и
деятельности Г. Алиева.
«Гейдар Алиев: Сборник электронных документов»
– это комплексная информационная система для
использования широкого круга читателей, сбора и
защиты документов в цифровом формате.
Структура электронного сборника очень проста.
Материалы сгруппированы в 10 основных разделов.
Основные разделы подразделяются на подразделы,
главы
и
хронологические
последовательности,
чтобы помочь пользователям. Пользователь может
перемещаться по главному меню и находить окно,
в котором находится документ, открыть документ,
прочитать его, скопировать или отправить на другой
адрес. Доступ к коллекции документов можно получить
как через сайт Президентской библиотеки (www.preslib.
az), так и отдельное подразделение (http://heydaraliyev.
preslib.az/) [8].
Данный сборник был введен в эксплуатацию
8 мая 2007 года. Были собраны материалы о жизни и
деятельности Гейдара Алиева. Он состоит из 7 глав,
библиографии и фотогалереи. Периодически в комплект
добавляется новый материал. Исходные тексты
находятся в файле pdf, а фотографии – в формате html.
В результате кропотливой работы сотрудников
библиотеки на протяжении многих лет были
осуществлены определенные различия в структуре
электронного сборника.
Выводы. И сегодня есть важные задачи в
области пропаганды наследия Г. Алиева. Прежде
всего, независимо от типа и вида, основой всего
фонда библиотечных документов должно быть
наследие Г. Алиева, а информационные потребности
читателей должны систематически удовлетворяться.
В целях повышения качества информационных услуг
аналитическая и синтетическая обработка наследия
Г. Алиева должна проводиться правильно, а документы
по этому наследию должны быть полностью отражены
как в традиционных, так и в электронных информационных ресурсах.
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

Випуск 131

ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Список использованных источников

1. Об утверждении Государственной программы развития
библиотечно–информационного сектора в Азербайджанской
Республике на 2008–2013 годы: Указ Президента Азербайджанской
Республики от 6 октября 2008 года.
2. Постановление Президента Ильхама Алиева к 90–летию
со дня рождения национального лидера азербайджанского народа
Гейдара Алиева // Азербайджан, 2013, 22 января.
3. Устав Национальной библиотеки Азербайджанской
Республики / Утвержден Указом №30 Кабинета Министров
Азербайджанской Республики от 6 марта 2000 года // Официальные
документы о библиотечной работе: (Сборник нормативно–правовых
документов) / 3–е изд. – Баку, 2015. – 200 с.
4. История Азербайджанской Республики (1991–2003): посвящается 25–летию независимого Азербайджана / Руководитель
проекта Я. Махмудов; научный консультант А. Ализаде. Т.1. – Баку,
2016. – 702 с.
5. История Азербайджанской Республики: (2003–2016): посвящается 25–летию Независимого Азербайджана / Руководитель
проекта Я. Махмудов; научный консультант А. Ализаде Т.2. – Баку,
2016. – 715 с.
6. Президентская библиотека Администрации Президента
Азербайджанской Республики. – Баку, 2013. – 87 с.
7. Центральная научная библиотека Национальной академии
наук Азербайджана. Отчет за 2010 г.
8. Ахмедов М. Гейдар Алиев. Сбор электронных документов //
AzerTac. – 6 мая.
9. Алиев Г. В защиту азербайджанской науки: документы и
материалы / НАНА Институт истории имени Бакиханова. I том:
1969–1982. – Баку: Турхан НПБ, 2013. – 668 с.
10. Алиев Г. В защиту азербайджанской науки: документы и
материалы. Том II: 1993–2003 годы. – Баку: Турхан НПБ, 2013. –
640 с.
11. Алиев З., Садыгова С. Библиографический указатель
«Гейдар Алиев и азербайджанская наука» – важный источник в библиографической информации о социальных и политических науках
// Библиотековедение и библиография. – 2010. – №2. – С.138–143.
12. Гейдар Алиев: В двух томах. Т.1. – Баку: Туран, 2013. – 498 с.
13. Гейдар Алиев: в двух томах. Т.2. – Баку: Туран, 2013. – 700 с.
14. Гейдар Алиев и азербайджанская наука: библиографический
указатель / состав.: А. Алиева–Кенгерли; Научный ред. А. Халафов.
– Б.: Восток–Запад, 2010. – 424 ч., 45–68.
15. Закон Азербайджанской Республики «О библиотечной
работе» // Азербайджан, 1999, 14 марта.
16. Халафов А. А. Гейдар Алиев и библиотечное дело в
Азербайджане. – Баку: Азернешр, 2006. – 316 с.
17. Тахиров К. Новый этап // Азербайджанская национальная
библиотека. – Баку: Тахсил, 2013. – 176 с.
18. http://anl.az/el/emb/H.Eliyev/index.htm
19. http://heydaraliyev.preslib.az

References
1. Ob utverzhdenii Gosudarstvennoj programmy razvitija bibliotechno–informacionnogo sektora v Azerbajdzhanskoj Respublike na
2008–2013 gody: Ukaz Prezidenta Azerbajdzhanskoj Respubliki ot
6 oktjabrja 2008 goda.
2. Postanovlenie Prezidenta Il’hama Alieva k 90–letiju so dnja
rozhdenija nacional’nogo lidera azerbajdzhanskogo naroda Gejdara
Alieva // Azerbajdzhan, 2013, 22 janvarja.
3. Ustav Nacional’noj biblioteki Azerbajdzhanskoj Respubliki
/ Utverzhden Ukazom №30 Kabineta Ministrov Azerbajdzhanskoj
Respubliki ot 6 marta 2000 goda // Oficial’nye dokumenty o bibliotechnoj
rabote: (Sbornik normativno–pravovyh dokumentov) / 3–e izd. – Baku,
2015. – 200 s.
4. Istorija Azerbajdzhanskoj Respubliki (1991–2003): posvjashhaetsja 25–letiju nezavisimogo Azerbajdzhana / Rukovoditel’ proekta
Ja. Mahmudov; nauchnyj konsul’tant A. Alizade. T.1. – Baku, 2016. –
702 s.
5. Istorija Azerbajdzhanskoj Respubliki: (2003–2016): posvjashhaetsja 25–letiju Nezavisimogo Azerbajdzhana / Rukovoditel’ proekta
Ja. Mahmudov; nauchnyj konsul’tant A. Alizade T.2. – Baku, 2016. –
715 s.
6. Prezidentskaja biblioteka Administracii Prezidenta Azerbajdzhanskoj Respubliki. – Baku, 2013. – 87 s.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

7. Central’naja nauchnaja biblioteka Nacional’noj akademii nauk
Azerbajdzhana. Otchet za 2010 g.
8. Ahmedov M. Gejdar Aliev. Sbor jelektronnyh dokumentov //
AzerTac. – 6 maja.
9. Aliev G. V zashhitu azerbajdzhanskoj nauki: dokumenty i
materialy / NANA Institut istorii imeni Bakihanova. I tom: 1969–1982.
– Baku: Turhan NPB, 2013. – 668 s.
10. Aliev G. V zashhitu azerbajdzhanskoj nauki: dokumenty i
materialy. Tom II: 1993–2003 gody. – Baku: Turhan NPB, 2013. – 640 s.
11. Aliev Z., Sadygova S. Bibliograficheskij ukazatel’ «Gejdar Aliev
i azerbajdzhanskaja nauka» – vazhnyj istochnik v bibliograficheskoj
informacii o social’nyh i politicheskih naukah // Bibliotekovedenie i
bibliografija. – 2010. – №2. – S.138–143.
12. Gejdar Aliev: V dvuh tomah. T.1. – Baku: Turan, 2013. – 498 s.
13. Gejdar Aliev: v dvuh tomah. T.2. – Baku: Turan, 2013. – 700 s.
14. Gejdar Aliev i azerbajdzhanskaja nauka: bibliograficheskij
ukazatel’ / sostav.: A. Alieva–Kengerli; Nauchnyj red. A. Halafov. – B.:
Vostok–Zapad, 2010. – 424 ch., 45–68.
15. Zakon Azerbajdzhanskoj Respubliki «O bibliotechnoj rabote» //
Azerbajdzhan, 1999, 14 marta.
16. Halafov A. A. Gejdar Aliev i bibliotechnoe delo v Azerbajdzhane.
– Baku: Azerneshr, 2006. – 316 s.
17. Tahirov K. Novyj jetap // Azerbajdzhanskaja nacional’naja
biblioteka. – Baku: Tahsil, 2013. – 176 s.
18. http://anl.az/el/emb/H.Eliyev/index.htm
19. http://heydaraliyev.preslib.az
Bagirova–Guseynova G. V., Chief Specialist of Central Scientific
Library of the National Academy of Sciences of Azerbaijan
(Azerbaijan, Baku), gunel.bagirbeyli@mail.ru
Peculiarities of Heydar Aliyev’s heritage documentary–information
database formation in the libraries of Azerbaijan Republic
The article reviews the activities of libraries to promote and preserve the
spiritual heritage of H. Aliyev. The article studies the experience of the work of
Azerbaijan National Library named after M. F. Akhundov, the Central Scientific
Library of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, the Presidential Library
under the Office of the President of the Republic of Azerbaijan. The primary sources
on the problem of systematization and preservation of Heydar Aliyev’s spiritual
heritage were studied separately.
Keywords: G. Aliyev, libraries, information, bibliography, electronic
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Особливості формування документально–інформаційної бази
по спадку Гейдара Алієва в бібліотеках Азербайджанської
Республіки
Розглядається діяльність бібліотек з пропаганди і збереження
духовної спадщини Г. Алієва. Досліджено досвід роботи Азербайджанської
Національної бібліотеки ім. М. Ф. Ахундова, Центральної Наукової бібліотеки
Національної Академії Наук Азербайджану, Президентської бібліотеки при
Управлінні Справами Президента Азербайджанської Республіки. Вивчено
окремо першоджерела з проблеми систематизації та збереження духовної
спадщини Г. Алієва.
Ключові слова: Г. Алієв, бібліотеки, інформація, бібліографія, електронні
ресурси.
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О личности и деятельности Гасан хана Каджара
Данная статья посвящена личности и деятельности брата последнего
Иреванского сардара Гасан хана, который играл важную роль в истории
Иреванского ханства в начале XIX века. На основе источников в статье
подробно описано Гасан хана как талантливого полководца в борьбе
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против русской армии. Являющийся любимцем иреванцев Гасан хан до конца
участвовал в обороне Иреванского ханства, сделал много дел для долголетней
жизни ханства. Гасан хан в результате храбрости, верности к своему народу
заработал уважение со стороны врага. В воспоминаниях российских военных
подробно говорилось о том, какой личностью он был.
Ключевые слова: Гасан хан, полководец, Иреванское ханство, Россия,
государство Каджар, наступление, сопротивление.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Данная статья посвящена личности и деятельности
брата последнего Иреванского сардара – Гасан хану,
который сыграл важную роль в истории Иреванского
ханства в начале XIX века. В источниках указывается,
что Гасан хан вместе с братом Гусейнгулу ханом
(1806–1827) сыграли большую и незаменимую роль в
политико–экономической и долгой жизни Иреванского
ханства. Надо отметить что, несмотря на то, что в разных
монографиях можно встретить короткую информацию
о нем, однако до сегодняшнего дня нет полных
исследовательских работ о нем. Информацию об этой
личности в основном можно встретить в воспоминаниях
и письмах российских военных и дипломатов на Кавказе.
В исторической литературе нет информации о том,
когда и где родился Гасан хан. Однако, по сведениям
С. Н. Глинки и В. Потто, во время оккупации Иревани
и заключения Гасан хана в тюрьму российскими
войсками, ему было 40 лет [1, c. 34; 2, c. 515]. Из этой
же информации можно сделать вывод, что он родился
приблизительно в 1787 году. Невозможно было получить
сведения о личности и деятельности Гасан хана до его
прихода в Иревань. Однако, большую роль в его раннем
приходе в шахский дворец сыграло то что, его брат
Гусейнгулу хан являлся ближним человеком и дальним
родственником Фатали шаха Каджара. Происходившая из
рода Каджаров эта личность вместе с братом Гусейнгулу
ханом имели большое почтение в шахском дворце и за
оказание определенных услуг были награждены Фатали
шахом (1795–1834). За подвиг и героизм в Гаджаро–
Османских войнах [8, с. 138] 1821–1823 годов из–за
приграничных конфликтов, он был удостоен прозвища
«Сары–Аслан» шахом и награжден мечом, украшенным
драгоценными камнями, когда–то принадлежавший
Эмиру Тимуру [3, с. 62–63; 2, с. 515]. Кроме этого, Гасан
хан вместе с братом – сардаром Гусейнгулу ханом,
имели решающий голос на мероприятиях в шахском
дворце. Он всегда был против мирного договора и был
сторонником войны с русскими [4, с. 561]. А. Грибоедов
в своем дневнике писал что, «он ... с угрозой говорил
против всякого рода сближения с нами, ездил к шаху и
просил денег и войска для защиты Эриванской области»
[5, с. 286]. Гасан хан также был главнокомандующим
Иреванских войск. А. Е. Соколов в своем дневнике писал
что, являвшийся главнокомандующим русских войск на
Кавказе А. П. Ермолов в начале мая 1817 г. на границе
Иреванского ханства столкнулся с 6 тысячным войском
под командованием Гасан хана [6, с. 12–13; 7, с. 451].
Однако, большую роль в раскрытии патриотической
личности талантливого полководца Гасан хана сыграла
война против русских. Мы бы хотели описать портрет
этой личности, являвшимся любимцем иреванцев в
войне против русских. Открытое стремление захвата
Южного Кавказа Россией в начале XIX века вызвало
напряженность в отношениях между Россией и
государством Каджаров. В результате этого началась
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многолетняя война между этими государствами (1804–
1813, 1826–1828) [8, с. 131–135, 139–140; 9, с. 59–153,
154–215]. Целью России в этой войне был захват
Иреванского ханства. Для России, как и для Каджаров
было важно укрепиться в этом ханстве, которое
находилось на выгодном месте. Вначале Каджары сумели
посадить на трон своих людей. Однако, некоторые
из них не подчинялись повелениям шахского дворца.
Наконец, шахский дворец в разгар военных действий,
возвел на престол Иреванского ханства Гусейнгулу хана
(1806–1827) [10, с. 548–549; 7, с. 167]. Гасан хан вместе
с Гусейнгулу ханом прибыл в Иревань.
Гасан хан был правой рукой брата Гусейнгулу хана
и в первое время был вынужден вести открытую борьбу
против русских войск. Отважный Гасан хан во втором
походе царских войск на Иреванское ханство осенью
1808 года за проявленный им героизм попал в круг
первоисточников, лично участвовал во всех сражениях
против русских войск. Гасан хан, как военачальник
был непримиримым и ярым противником русских
захватчиков и боролся с ними до конца боевых действий.
Гасан хан возглавил оборону Иреванской
крепости и сыграл большую роль для предотвращения
захватнических планов русского командования. 25
сентября 1808 года русские войска начали поход на
Иреванское ханство. Услышав о приближении вражеских
сил, сардар Гусейнгулу хан встретил их на границе с
войсками из 5 тысяч человек. Но в бою у села Аштарак 29
сентября с русскими, иреванцы потерпели поражение [2,
с. 243]. После поражения в этом сражении, Гусейнгулу
хан отступил в Иреванскую крепость для осуществления
ряда мероприятий. Вначале назначил брата Гасан хана
комендантом Иреванской крепости, а он сам с 2–х
тысячным войском отступил в сторону ущелья Веди.
3 октября Иреванская крепость была окружена русскими
войсками [11, с. 412; 12, с. 244].
Гасан хан в эти тяжелые дни, как руководитель
борьбы против русских, взял всю ответственность на
себя. Вооружившись современными оружиями в борьбе
против русской армии, Гасан хан показал себя как
настоящий герой. Он не только организовал оборону
крепости, но сам лично с оружием в руках сражался
против врага, своим примером воодушевлял иреванцев
сражаться, и это был его достойный ответ, как начальника
крепости на письма с угрозами русского командования.
Во время осады в переписке с командующим русских
войск графом Гудовичем, он проявил себя как патриот,
непримиримый и умелый военачальник, бесстрашный,
отважный и ответственный воин в своей работе.
Так как граф Гудович понимал что, не может
захватить крепость Иревань без боя, он написал Гасан
хану письма на уговаривающие темы, чтобы заставить
его сдаться. В написанных им угрожающим тоном
письмах от 4 и 17–го октября он отмечал [12, с. 237–
238; 13, с. 240] что, советует Гасан хану добровольно
сдаться, в противном случае его судьба будет тяжелой.
Но игнорировавший эти письма Гасан хан сообщил, что
не будет сдавать крепость. В направленном от 21 ноября
1808 года письме к графу Гудовичу, Гасан хан сообщая
твердую позицию, писал: «Вы требуете что, если я
вам добровольно отдам Иреванскую крепость, то вы
отдадите мне Иреванское ханство. Если такой поступок
может быть похвальным, то и я имею от великого моего
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государя волю на то, что если вы согласитесь служить
персидскому государю, то во взаимность получите
ханство Иреванское и Тебризское и еще много чего…
Вы писали, дабы я не доводил дело до того, чтоб жители
не погибли. Всему свету известно, что причиною тому
будете вы… Вы писали, что все жители иреванские и
Гусейн ага Куртинский приехали к вам, то очень хорошо
и добро, тогда все иреванские жители согласились
покориться вам. Тем лучше, владение через жителей
бывает, когда завладели ими, то, что же остается сказать.
Вы писали, что якобы вы имеете много войск, и такие
многие имеют». Затем в своем письме хан написал что,
крепость имеет запасы продовольствия на три года и
сильный гарнизон и поэтому сдаваться не будет [14, с.
473]. Благодаря его осмотрительности, во время атаки
на крепость 17 ноября русские войска потеряли свыше
тысячи солдат [15, с. 256]. Контратаки оборонительных
войск крепости под предводительством Гасан хана и
Гусейнгулу хана сыграли большую роль в поражении
русских во втором походе на Иревань.
После отступления русских войск, воины Гасан
хана своими смелыми вылазками продолжали нарушать
их покой, всегда держали их под страхом внезапными
атаками, особенно расположившихся в Шурагеле и
Памбаке приграничных русских войск [16, с. 496; 17, с.
496–497].
После окончания первой русско–Гаджарской войны,
Гасан хан, вместе с братом, сыграли большую роль в
восстановлении разрушенного хозяйства Иреванского
ханства и укреплении границ ханства. Так, сардар
Гусейнгули хан для уверенности в безопасности границы
Иреванского ханства, переселил некоторые племена в
приграничные земли и создал здесь военные поселения
[7, с. 449–450]. Важную роль в этом сыграл считавшийся
его правой рукой – Гасан хан.
Гасан хан особенно отличился героизмом во второй
русско–Гаджарской войне, начатой летом 1826 года [8,
с. 139–140; 9, с. 154–215]. Следя за ходом сражения,
он буквально появлялся во всех направлениях военных
действий. В начале апреля 1827 года, когда русские
войска
под
командованием
генерал–адъютанта
K. X. Бенкендорфа атаковали Иреванское ханство,
Гасан хан был в Сардарабадской крепости. Эта крепость
полностью запаслась продовольствием, считалась вторым
самым большим укреплением в ханстве. Разбившие
лагерь поблизости Эчмиадзина – Учмуаззина, русские
войска страдали от голода, нехватки еды, и 16 апреля
решили атаковать Сардарабадскую крепость. Несмотря
на тайность этой акции, осведомившийся об этом Гасан
хан с 1000 конницей атаковал передовой отряд русских на
10 верстном расстоянии от Сардарабада [18, с. 258; 2, с.
309]. Потерпев поражение, Гасан хан продолжил борьбу
при отступлении в крепость Сардарабад. Вооружившись
современным оружием того времени, Гасан хан, сделав
выводы в открытых боях с русскими войсками, и впредь
начал действовать осторожно. Он в военных операциях
использовал тактику «сожженных земель». Он лишил
русских войск всяких запасов продуктов и наказал
армян, всячески помогавших русским. Кроме того, по
указанию Гасан хана айрумцы во главе с Ибрагим агой
взяли под контроль дорогу от Иревани до Хамамлы
и Байкенда. Отряды айрумцев, уничтожали зерновые
поля с целью лишения продовольствия русских
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войск и контролировали армянские села, помогавшие
русским. В то же время, Гасан хан назначая награды,
ободрял местное население на борьбу с врагом. Так,
он назначил 10 туманов на голову каждого русского
солдата, 5 туманов на голову вероломных армян. Гасан
хан поддерживал связь с крепостью. Он тайно послал
туда людей для информирования жителей крепости
сведениями о состоянии русских войск. В. Потто пишет,
что в течение 2–3 дней русские солдаты поймали 7
лазутчиков, желающих попасть в крепость [2, c. 315].
Иреванцы во главе с Гасан ханом вынесли не сбытые
планы об оккупации русскими войсками крепости
Сардарабад. Русские войска 27 апреля 1827 года напали
на крепость Иревань и окружили ее [18, с. 258]. Однако
Гасан хану удалось отвлечь внимание русских войск
внезапными атаками. Такие столкновения произошли
несколько раз. Правда, несмотря на поражение, Гасан
хан сыграл большую роль в отвлечении противника от
цели [2, с. 313–315; 18, с. 261–262]. Генерал Бенкендорф
считал смелые вылазки Гасан хана более опасными для
русских войск. Согласно его приказу, конный отряд,
напав на лагерь иреванцев, должен был заставить войска
Гасан хана вернуться [2, с. 18].
Гасан хан особенно отличился в последней обороне
Иреванской и Сардарабадской крепостей. Так, услышав
об осаде Сардарабской крепости русскими войсками во
главе с генералом Паскевичем 14 сентября 1827 года,
Гасан хан той же ночью сумел войти в крепость. Он,
для того чтобы, не потерять бдительность защитников
крепости, ободрять их, говорил о борьбе в Иревани
против русских войск в 1808 году [19, с. 561]. Несмотря
на сильные перестрелки русских войск, благодаря
его усилиям, иреванцы мужественно защищались. Но
положение изменилось после того, когда 16 сентября в
Сардарабад доставили мощные орудия того времени.
Этими орудиями крепость подверглась сильной
бомбардировке. В результате бомбардировки были
разрушены башни, стенам крепости и домам был
нанесен большой урон. Увидев, что защитники крепости
подверглись непрерывному обстрелу, 19 сентября в
5 часов, пришлось поднять белый флаг. Посланный
Гасан ханом посланник предоставил Паскевичу письмо
хана. В письме хан просил 3 дня временного перемирия,
для отступления гарнизона на юг. Главнокомандующий
Паскевич протестуя этой просьбе хана, дал ему 24 часа
для того, чтобы сдаться. В то же время еще усиливались
бомбардировки крепости. Хотя для Гасан хана положение
было безвыходным, но он не сдался. Он, вечером 19
сентября в 5 часов воспользовавшись темнотой, покинул
крепость с двумя близкими людьми [20, с. 646–647; 19, с.
561; 21, с. 563–564; 22, с. 138–140; 2, с. 498].
Несмотря на то что, Гасан хан покинул крепость
Сардарабад, он не покидал иреванцев. Войдя в Иревань,
он взял на себя руководство защиты крепости [23, с. 143].
Следует отметить, что падение крепости Сардарабад,
оказало сильное влияние на защитников Иреваньской
крепости, сломленные этим пали духом. Гасан хан,
войдя в крепость, ободрял защитников. Он, организовал
вылазки защитников крепости, не допуская их падать
духом [24, с. 565; 2, с. 505]. В последней Иреванской
битве Гасан хан держался до конца. Он бы мог скрыться
южнее Аракса. При непрекращающихся сильных
обстрелах русскими войсками Иреванской крепости,

139

Випуск 131

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

он продолжал ободрять иреванцев чтобы оказать
сопротивление. Испуганное от бомбежек укрывшееся
в крепости мирное население, стало требовать от Гасан
хана сдаться. Но Гасан хан всячески успокаивал народ,
говорил о скором отступлении русских войск обратно, и
о помощи в скором времени от принца Каджаров Аббаса
Мирзы и старался не дать им падать духом [24, c. 565;
2, c. 508]. Подобная пропаганда в первое время давала
свои плоды. Люди хана днем и ночью обстреливали из
огнестрельного оружия русские войска, но несмотря на
это, они несли большие потери [25, c. 152–153].
В это тяжелое время Гасан хан не пошел на
переговоры. 19 сентября 1827 года главнокомандующий
Паскевич для добровольной сдачи крепости отправил
посла к Гасан хану. Он послал предложение Гасан хану
добровольно сдать крепость, под тем условием, что ему,
со всем гарнизоном, будет предоставлен свободный
выход. Ему давалось шесть часов на размышление.
Под давлением населения, Гасан хан, чтобы выиграть
время, был вынужден начать переговоры с русским
командованием и в этот день к полудню отправил своего
посла к Паскевичу. Он отнес письмо от имени хана
главнокомандующему. В письме Гасан хан соглашался
сдаться, но только просил позволения предварительно
узнать волю Аббаса Мирзы. Однако, Паскевич требовал
безусловное подчинение без посредничества принца.
В противном случае он угрожал хану силами русских
войск [24, c. 565–566; 2, c. 509; 25, c. 159].
Несмотря на эти угрозы, Гасан хан не сдал крепость
Иревань. Видя его упорство, одна группа войск подняла
мятеж. Мятеж был подавлен, и его организаторы были
убиты Гасан ханом [25, c. 165].
Тем не менее, в вопросе о сдаче крепости Иревань
защитники разделились на две группы. Часть защитников
хотела сдать крепость, но другая часть во главе с Гасан
ханом хотели защитить крепость. 1 октября русские
войска ворвались в крепость и Гасан хан, укрылся со
своими людьми в 200 человек в мечети поблизости
ханского дворца и сопротивлялся. Однако, в конце
вынужденный Гасан хан сдался [26, c. 2; 24, c. 564–567;
27, c. 231; 1, c. 33–34; 2, c. 514–517].
Гасан хан вместе с братом Гусейнгули ханом
сыграли большую роль в защите Иреванского ханства.
Его героизм, проделанный в области защиты Иревана,
были признаны даже врагами. Несмотря на то, что
Гасан хан сдался после падения крепости Иревани,
русское командование поступало с ним, как с почетным
пленником. Русские офицеры отнеслись с уважением
к этой сорокалетней личности при пленении, его
каждое желание выполнялось генерал–лейтенантом
Красовским. Так, во время осады крепости был утерян
меч Гасан хана. По его просьбе при поиске меч был
найден у одного плененного. Этот человек получил
награду за возврат меча. По желанию Гасан хана этот
знаменитый меч Красовским был отправлен в дар
императору Николаю I [4, c. 62–63; 2, c. 515].
Во дворце царя знали о необычном подвиге
Гасан хана. Царь Николай I дал указание о доставке
в Санкт–Петербург почетного заключенного. Гасан
хан спокойно принял это известие. Он надеялся, что
преданно служил своему государству, поэтому будет
достойно оценен царем. Гасан хан генерал–лейтенанту
Красовскому сказал: «Я знал, что великому русскому
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императору угодно будет увидеть старого воина, имя
которого поныне с ужасом произносится турками. Я не
страшусь предстать перед лицом великого монарха. Он
великодушен и простит мне, что я верно служил моему
государю» [2, с. 515–516].
Даже главнокомандующий Паскевич уважал его.
Российское командование 11 октября 1827 года Гасан
хана вместе с другими ханами отправило в Тифлис, где
он четыре месяца провел в плену. После этого русское
командование решило отправить его в Санкт–Петербург.
Гасан хан узнав, что вместе с ним должен отправиться и
Исмаил хан, взятый в плен в начале кампании, заявил, что
ему, как Иреванскому сардару, неприлично ехать вместе
с простыми ханами и просил отправить его отдельно.
Паскевич с уважением отнесся к его просьбе [2, с. 516].
Однако, политические обстоятельства помешали
прибытию его в Санкт–Петербург и он был задержан на
пути, в Екатериноград [2, c. 516].
После заключения Тюркменчайского трактата 10 февраля, 1828 г., в результате обмена заключенными Гасан хан
вернулся в Гаджарское государство. А. Грибоедов 10–го
августа 1828 г. в письме А. Г. Чавчавадзе сообщал, что Гасан
хан после освобождения по своей просьбе отправился в
Иревань, взяв с собой прежних слуг вместе с их семьями
направился в Гаджарское государство [4, c. 588].
Гасан хан после возвращения в Гаджарское
государство, опять стал одним из доверенных
полководцев шаха. А. Грибоедов 23–го октября 1828 г.
в одном из писем графу К. В. Несселроде писал что,
для поднятия восстания против власти бывший сардар
Иревани Гусейнгулу хан был послан туда. Его брат
Гасан хан также был рядом с ним [4, c. 619].
После возвращения из Хорасана Гасан хан поселился
в Этабаде. Этот видный полководец был женат на дочери
Аббаса Мирзы. У супруговбыло двое детей: Абдулфатх
хан и Абдулгасан хан. После прихода Насраддин шаха
(1848–1896) к власти Гасан хан в 1848 г. стал правителем
Йезда, а в 1851 г. был назначен также правителем
Кирман–Белуджистана. Гасан хан скончался в 1855 г.
от сердечной недостаточности и похоронен в Наджафе–
возле могилы Али Алейхсалама [28, с. 191].
В этом сложном историческом периоде Гасан хан
спасся из плена и благополучно вернулся во дворец,
где стал одним из надежных полководцев шаха. Таким
образом, в 1806–1827 годах Гасан хан вместе с братом
Гусейнгулу ханом сыграли большую роль в истории
Иреванского ханства.
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About the personality and activities of Hassan Khan Gajar
This article is dedicated to the personality and activities of the last Iravan
Sardar’s brother Hassan Khan, who at the beginning of the XIX century played an
important role in the history of the Iravan Khanate. In the article the main objective
is based on the sources to describe in detail Hassan Khan as a talented commander
and personality in the fightof the Iravan khanate against the Russian army. Being a
favorite of the Iravan dwellers this person participated in the defense of the Iravan
Khanate until the end, did a lot in order the life of khanateof many years standing.
Due tohis courage, adherence to his people Hassan had earned the respect of the
enemy as well. In the memoirs of Russian military men said in detail how the kind
person he was.
Keywords: Hasan Khan, general, Irevan khanate, Russia, Qajar state, attack, resist.
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Про особистість та діяльність Гасан хана Каджара
Дана стаття присвячена особистості і діяльності брата останнього
Іреванського сардара Гасан хана, який відігравав важливу роль в історії
Іреванського ханства на початку XIX століття. На основі джерел в статті
докладно описано Гасан хана як талановитого полководця в боротьбі проти
російської армії. Гасан хан який був улюбленцем іреванців до кінця брав участь
в обороні Іреванського ханства, зробив багато справ для довголітнього
життя ханства. Гасан хан в результаті хоробрості, вірності до свого народу
заробив повагу з боку ворога. У спогадах російських військових докладно
говорилося про те, якою особистістю він був.
Ключові слова: Гасан хан, полководець, Іреванське ханство, Росія,
держава Каджар, наступ, опір.
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Запасы природного газа и международные
проекты Азербайджанской Республики,
реализуемые в бассейне Каспийского моря
Восстановившая свою независимость в конце ХХ века Азербайджанская
Республика стала владельцем своих природных ресурсов. Процесс экспорта
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углеводородных ресурсов в Каспийском секторе Азербайджанской Республики
на мировые рынки начался 20 сентября 1994 года после подписания
«Контракта века». Этим контрактом, подписанным с 13 компаниями из
8 стран, в экономику Азербайджана были вложены миллиарды долларов. В
последующие годы было подписано еще 26 соглашений с участием 41 компании
из 19 стран мира. Запасы нефти в Азербайджанской Республике оцениваются
в 4,5–5 млрд. тонн, а природного газа в 6 триллионов кубометров.
Ключевые слова: природный газ, международные проекты,
Каспийское море.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Восстановившая свою независимость в конце ХХ века
Азербайджанская Республика стала владельцем своих
природных ресурсов. Процесс экспорта углеводородных
ресурсов в Каспийском секторе Азербайджанской
Республики на мировые рынки начался 20 сентября
1994 года после подписания «Контракта века». Этим
контрактом, подписанным с 13 компаниями из 8 стран,
в экономику Азербайджана были вложены миллиарды
долларов. В последующие годы было подписано еще
26 соглашений с участием 41 компании из 19 стран
мира. Запасы нефти в Азербайджанской Республике
оцениваются в 4,5–5 млрд. тонн, а природного газа в
6 триллионов кубометров [9].
Как известно, Азербайджанская часть Каспийского
моря богата не только нефтью, но и природным
газом. В V веке на территории Азербайджана были
известны источники природного газа. В начале
XVIII века природный газ добывали из источника с
помощью гончарных труб, которые использовались
в ремесле и в быту. В 1859 году в Сураханах впервые
начали использование газа в промышленных целях.
Впервые в 1902 году здесь была пробурена скважина,
дающая природный газ. В 1919 году из–за отсутствия
технических средств для экономии газа производство
природного газа на Абшероне составило 48 млн. м3.
В 1924–1927 годах в Бинагадинском районе была
построена уже 15–ти километровая газовая линия. В
1940 году было добыто 2,5 млрд. м3 газа, что составило
78% от объема газа, добываемого в СССР, а в 1965 году
уровень добычи было доведено до 62 млрд. м3 [1, с. 420].
В те годы по дну Каспийского моря было проложено
несколько газопроводов, двухэтажное газохранилище и
компрессорные станции.
Одним из первых достижений за годы независимости,
было
открытие
месторождения
«Шахдениз–1».
Запасы «Шахдениз–1» оцениваются в 1,2 триллиона
кубических метров природного газа и 240 миллионов
тонн газового конденсата. «Шахдениз–1» является
одним из крупнейших морских газоконденсатных
месторождений в мире. Добыча и транспортировка с
этого месторождения началась с 2006 года. До 1 апреля
2010 года здесь было добыто 18,8 млрд. м3 газа, который
был транспортирован на местные и зарубежные
рынки. В настоящее время среднесуточная добыча с
месторождения составляет 5 тысяч тонн конденсата
и 25 млн. м3 газа с 4–х эксплуатируемых скважин
[2, с. 86]. С 2006 года добытый газ с месторождения
первоначально обрабатывается в Сангачальском
терминале и экспортируется в Республики Грузию и
Турцию по трубопроводу Баку–Тбилиси–Эрзурум.
Азербайджанская Республика транспортирует газ за
рубеж тремя газопроводами – Баку–Тбилиси–Эрзурум
(годовая мощность 25 млрд. м3), Кази–Магомед–
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Гардабани (Грузия, годовая мощность 3 млрд. м3) и
Кази–Mагомед–Моздок (Россия). С экспортом в 2010
году в Россию азербайджанского газа была сдана в
эксплуатацию новая трубопроводная инфраструктура,
пропускная способность которой составляет около
7 млрд. м3 газа в год, раньше этот показатель был около
5 млрд. м3.
В 2010 году выход на Европейский рынок был
затруднен. Для укрепления экономических отношений
со странами Европейского Союза Азербайджанская
Республика рассматривала ряд проектов, одним из
которых был проект АГРИ. Переговоры по проекту
AГРИ Азербайджана с другими партнерами с 2008
года начали осуществляться на различных уровнях.
Меморандум о взаимопонимании между правительствами Азербайджана, Грузии и Румынии и их
кооперации в транзитной газовой сфере из Азербайджана
в Румынию был подписан в Бухаресте 13 апреля
2010 года. В рамках данного проекта терминалы по
транспортировке природного газа будут располагаться
в Румынском порту Констанца и Грузинском Кулеви
в Черном море. Природный газ из Азербайджана
будет транспортироваться по Черному морю в
компрессированном виде в специальных терминалах
на танкерах, и перемещаться в портовый терминал в
Констанце. Объем Азербайджанского газа, прокаченного
ежегодно в Румынию через Грузию, составляет
2–8 млрд. м3. В зависимости от мощности терминалов
стоимость проекта оценивается в 1,2–4,5 млрд. евро [3]. В
2010 году был проведен ряд совещаний. В проекте АГРИ
наряду с ГНКАР, принимают долевое участие Грузинская
нефтегазовая корпорация «TПAO», «Ромгаз» (Румыния),
а также позже присоединившаяся «MВM» (Венгрия)
с долями по 25%. В октябре 2010 года в Бухаресте
рабочие группы обсудили и подтвердили положения о
новой компании и подписали декларацию. Некоторые
из стран мира, включая Украину, Корею, Малайзию,
Норвегию, Турцию, Болгарию, Италию, Японию и
Сербию были заинтересованы в сотрудничестве в рамках
проекта АГРИ. По прогнозам, спрос на природный газ
в странах Европейского союза (ЕС) составляет 57%,
а к 2030 году превысит 84%. Поэтому, принимая во
внимание долгосрочную энергетическую политику
Европейского союза по энергетической инфраструктуре
Европы, чтобы обеспечить предоставление безопасных
инвестиций газа, этот проект имеет особое значение
в нескольких отношениях: 1. Указанный выше проект
даст новое качество сотрудничества между Черным и
Каспийским морями. 2. Политическая стабильность
Закаспийских государств имеет важное значение в этом
[4]. 3–4 декабря 2014 года в Бухаресте прошло заседание
Совета директоров компании «AGRI LNG Project
Company SRL». Еще одна встреча министров энергетики
странучастниц проекта AGRI прошла в Бухаресте 24
июня 2015 года и 25 июня на совещание министров
была принята декларация. На встрече был поддержан
проект будущего АГРИ, который играет важную роль
в обеспечении энергетической безопасности Европы
как части «Южного Газового Коридора». По итогам
заседания было принято Совместное Заявление, в
котором выражена поддержка проекта AGRI, как части
Южного газового коридора, являющейся важным
вкладом в обеспечение энергетической безопасности
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Европы. Первым важным шагом в конце 2013–го года
было итоговое подписание инвестиционного решения
по проекту второй фазы разработки месторождения
«Шахдениз» (месторождение было открыто в 1999 году,
в 2006 году был добыт первый природный газ, и после
этого началась полномасштабная эксплуатация) для
транспортировки азербайджанского газа на Европейские
рынки. В рамках этого, 20 сентября 2014 года был принят
обширный проект для транспортировки природного газа
с Каспийского моря в Европу через Грузию и Турцию.
Протяженность трубопровода Южного газового коридора
(ЮГК) составляет более 3500 км. проходит через
территорию 7 стран и включает 11 ведущих компаний
стоимостью 45 млрд. долларов капитальных вложений.
Южный газовый коридор включает в себя следующие
проекты:
«Шах–Дениз–2»,
Транс-адриатический
газопровод (TAP), Транс–Анатолийский трубопровод
(TANAP) и Южно–Кавказский трубопровод (SCP).
Отметим, что ЗАО «Южный газовый коридор»,
51% акций которого принадлежат государству, а 49% –
ГНКАР, управляет проектами второй стадии разработки
газоконденсатного месторождения «Шахдениз». Южно–
Кавказский трубопровод (SCP) был построен для
транспортировки газа с месторождения «Шахдениз»
в Грузию и Турцию, который входит в состав ЮГК.
Трубопровод от Сангачальского терминала до границы с
Турцией, в Азербайджане и Грузии проведен по тому же
маршруту нефтепровода Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД),
а в Турции подключен к газораспределительной системе.
Длина трубопровода составляет 691 км. Трубопровод
был введен в эксплуатацию в конце 2006 года, для
транспортировки газа из Азербайджана в Грузию с
месторождения «Шахдениз–1», а начиная с июля 2007
года также в Турцию. Среднесуточный объем экспорта
газа по SCP в 2015 году составил 18,6 млн. м3. SCP было
потрачено в 2015 году около 47,5 млн. операционных
издержек, и связанных с операциями капитальные
затраты составили около $ 1,1 млрд. [6].
Одним из предложенных энергетических проектов
в странах–производителях – это TANAP, который был
подписан в Стамбуле 26 июня 2012 года. Для реализации
проекта в течение 5 лет стоимостью $ 7 млрд., первая фаза
которого должен быть реализован в 4 этапа и завершен
в 2018 году. В 2026 году объем транспортируемого газа
достигнет 31 млрд. м3. Первая транспортировка газа
пройдет в 2018 году, и будет иметь годовую мощность
16 млрд. м3 в 2020 году. Около 10 млрд. м3 из этого
будет поставляться в Европу, а оставшееся 6 млрд. м3
– в Турцию. Передача предназначенного для Европы
газа будет осуществляться на Турецко–Болгарской или
Турецко–Греческой границе. В настоящее время 20%–я
доля в TANAP принадлежит турецким ТРАО и «Боташ»,
а SOCAR принадлежит 80%. Диаметр трубопровода, как
ожидается, составит 56 дюймов или 1,4 метра. Запуск
производства TANAP скоординирован с запуском газа на
«Шах–Дениз–2», который запланирован на 2017 год. 17
марта 2015 года в городе Карс (Турция) был заложен проект
газопровода TANAP [7]. Проект ТАР – Trans Adriatic
Pipeline (Трансадриатический газопровод – длина 870 км)
будет продолжением Южно–Кавказского газопровода
(Баку–Тбилиси–Эрзурум)
и
Транс–Анатолийского
газопровода (TANAP), призван транспортировать
природного газа с месторождения «Шахдениз–2» в
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Грецию и Албанию, затем через Адриатическое море
на юг Италии, и далее – в Западную Европу. Газопровод
включает в себя 115–километровый подводный
участок от Албании до Италии. Начальная пропускная
способность трубопровода составит 10 млрд. м3 газа
в год с доведением в будущем до 20 млрд. м3. Поэтому
трубопроводу в 2019 году планируется транспортировать
Азербайджанский газ в Европу.
Идею доставки Каспийского газа в Европу по дну
Адриатического моря впервые выдвинула Шведская
компания «Axpo» в 2003 году. В 2007 году вошедший в
эксплуатацию газопровод Баку–Тбилиси–Эрзерум (БТЭ)
транспортирует Азербайджанский газ через Грузию
в восточную часть Турции. Транспортировка газа по
трубопроводу TANAP будет осуществляться с востока
на запад Турции, на границе с ЕС. Газопровод ТАР
отсюда позволит распределению газа на европейские
страны. Ведущие компании BP, SOCAR и Снам–SP
получили в трубопроводном проекте по 20%, Fluxys
– 19%, Enaqas – 16%, Axpo – 5% долевого участия. 23
мая 2014 года в Тиране должностные лица Черногории,
Албании, Хорватии, Боснии и Герцеговины, подписали
меморандум о взаимопонимании, поддержке и
сотрудничестве в строительстве двух газопроводов TAP
и Ионическо–Адриатического («Ionian Adriatic Pipeline»
– IAP) [8].
В 1996 году США впервые выдвинули идею о проекте
поставки Каспийских энергоресурсов в Европу, который
рассматривался в рамках части «Южного коридора»
Транскаспийского газопровода. 19 февраля 1999 года в
Ашхабаде был подписан контракт на Транскаспийский
проект между правительством Туркменистана и
консорциумом PGS. Стоимость контракта оценивается в
7,9 млрд. евро. В начале 1999 года было запланировано
завершение строительства туркменского участка
Транскаспийского трубопровода в течение 28 месяцев
и подводной части (длиной 300 км). Трубопровод
планируется продлить от Туркменского побережья до
побережья Каспийского моря Азербайджана. Здесь
он присоединится к «Южному газовому коридору»
по маршруту Тенгиз (Казахстан) – Туркменбаши
(Туркменистан) – Баку (Азербайджан) – Тбилиси
(Грузия) – Эрзурум (Турция). 12 сентября 2011 года
Совет Европы предоставил Еврокомиссии мандат о
подписании международного соглашения по проекту
Транскаспийского газопровода. 13 сентября МИД России
выступил с заявлением о том, что без определения пяти
прибрежными странами статуса Каспийского моря,
реализации проекта Транскаспийского газопровода не
представляется возможным.
В целом, существующие проблемы этого проекта
были обусловлены следующими: 1. Не разрешенность
правового статуса Каспийского моря; 2. Споры за
принадлежность месторождения «Кяпаз» между
Азербайджаном и Туркменистаном; 3. Для реализации
проекта Транскаспийского газопровода в первую
очередь необходима экономическая жизнеспособность,
вложение капитала и конкуренция с компанией
«Газпром» на Европейском рынке; 4. С другой стороны
поиск новых газовых месторождений в Азербайджане,
поощряет Азербайджан по вопросам, отнесенным к
транзиту туркменского газа через свою территорию на
более жестких позициях. Таким образом, предотвращает
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финансирование коммерческих интересов европейских
компаний на месторождение «Шахдениз» и «Абшерон».
Тем не менее, в апреле и мае 2015 года, представители
Европейской комиссии и ЕС энергетическое сотрудничество обсудили и провели многосторонние встречи с
Туркменистаном и Турцией на перспективы реализации
Транскаспийского проекта. Было отмечено, что
реализация проекта по обеспечению энергетической
безопасности Европы принесут значительные дивиденды
республике Азербайджан, который без необходимости
тратить дополнительные средства.
Список использованных источников
1. Böyük İqtisadi Ensiklopediya. – Bakı, 2012. – 612 с.
2. Hacızadə E. M. Azərbaycanın təbii qaz potensialı: reallıqlar və
virtual cizgilər. – Bakı, 2001. – 132 с.
3. http://www.agrilng.com/agrilng/Home/Actualitati
4. «Yeni Azərbaycan» qəzeti, 17 sentyabr 2010.
5. http://www.president.az/articles/9849
6. http://www.bp.com/az_az/caspian/operationsprojects/pipelines/
SCP.html
7. Cəfərli R. A. Cənub qaz dəhlizi uğurla reallaşır // «Azərbaycan»
qəzeti, 30 mart 2015.
8. http://www.tap–ag.com/project–opportunities
9 http://www.azerbaijan–news.az/index.php?mod=3&id=137772
Huseynov A. T., Institute of History named after A. Bakikhanov
Azerbaijan National Academy of Sciences (Azerbaijan),
elmarmaharram@mail.ru
Natural gas reserves and international projects of the Republic
of Azerbaijan, implemented in the basin of the Caspian Sea
Natural gas reserves in the territory of Azerbaijan have been well known since
the fifth century. In the middle of the 19th century the natural gas was being produced
along with oil. In 1965 was produced 6,2 billion m3 of natural gas. In 1994 after the
signing of the «Contract of the Century» interest in Azerbaijan’s natural gas sector
has increased sharply. The first export gas was pumped into Baku–Tbilisi–Erzurum
in 2007. In 2010 a new natural gas contract was signed in Bucharest, Romania. In
2014 was constructed the Southern Gas Corridor, a 3,500 km long gas value chain.
Keywords: Natural gas, international projects, Caspian Sea.
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Запаси природного газу та міжнародні проекти
Азербайджанської Республіки, що реалізуються
в басейні Каспійського моря
Відновивши свою незалежність в кінці ХХ століття Азербайджанська
Республіка стала власником своїх природних ресурсів. Процес експорту
вуглеводневих ресурсів в Каспійському секторі Азербайджанської Республіки
на світові ринки розпочався 20 вересня 1994 року після підписання «Контракту
століття». Цим контрактом, підписаним з 13 компаніями з 8 країн, в
економіку Азербайджану були вкладені мільярди доларів. У наступні роки було
підписано ще 26 угод за участю 41 компанії з 19 країн світу. Запаси нафти в
Азербайджанській Республіці оцінюються в 4,5–5 млрд. тонн, а природного
газу в 6 трильйонів кубометрів.
Ключові слова: природний газ, міжнародні проекти, Каспійське море.
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Спроби державних переворотів і антиурядові змови
у Литві в період першої республіки (1918–1940)
Розглянуто основні спроби державних переворотів та антиурядових
змов в Литовській державі міжвоєнного періоду. Висвітлено передумови

144

Гілея

формування конфліктних політичних ситуацій в литовському суспільстві
в ході боротьби за владу різних угруповань в середовищі політичних та
військових еліт Першої республіки. Ілюстровано участь армійських кіл
у підготовці та здійсненні заколотів. Подано класифікацію державних
переворотів, путчів та змов у міжвоєнній Литві, за характером, кінцевими
цілями та ступенем реалізації.
Ключові слова: Литва, Перша республіка, державний переворот,
заколот, змова, путч, замах, Союз литовських націоналістів, диктатура,
режим.

Історія Першої Литовської республіки (1918–
1940 рр.) насичена епізодами пов’язаними з
безкомпромісною боротьбою за владу між різними
політичними групами. Однак, це не є унікальним як
для міжвоєнної Європи загалом, так і для Балтійського
регіону зокрема. Втім, у порівнянні з сусідніми Латвією
та Естонією, Литовська держава пережила за короткі
два десятиліття рекордну для регіону кількість спроб
державних заколотів та путчів.
Характерною «литовською» особливістю було те
що більша частина антиурядових виступів пов’язана
з особистістю однієї людини – першого, а пізніше, і
беззмінного президента країни А. Сметони. Він виступив
у якості одного з лідерів «Грудневого заколоту» 1926 р.
(єдиного вдалого у історії Першої республіки). Цей путч,
власне, і повернув йому владу після 6–річної перерви.
Виступи подальших років вже спрямовувалися з ціллю
повалення або обмеження авторитарної влади «Вождя
нації» (титул наданий А. Сметоні у 1931 р.).
Характерно, що у Литві склався своєрідний альянс
армії та голови держави. Військо Литовське виступало у
якості фундаменту на якому стояла державна «будівля»,
гарантом збереження самостійності. Військові грали
роль специфічного «третейського судді» литовського
суспільства, «совісті нації». В уявленні покоління
1920–1930–х рр. вони видавалася мало на сакральною
кастою, що стоїть над «брудом» політики. Показово, що
таке ставлення залишалося незмінним навіть за умови
того, що саме армія стала «творцем вождів» для Першої
республіки. Литовське офіцерство найактивнішим
чином приймало участь у більшості подій бурхливої
«епохи заколотів». Специфіки додавало і те, що
незважаючи на зовнішню монолітність та відверту
привілейованість військових, в тодішньому литовському
суспільстві, в реальності спостерігалося розмежування
між представниками офіцерства, за принципом
політичної орієнтованості. Більшість спроб переворотів
як і контрпереворотів організовували та здійснювали
військові (за незначним включенням, накшталт «Змови
аушринінків»1929 р.). Таким чином, боротьба за вищу
державну владу являлася по суті протистоянням у
середині закритого субкласу. Представники інших груп,
в більшості випадків, або виступали у якості свідків
подій, або «голих» теоретиків, чи то навіть статистів.
Попри відсутність спеціалізованого дослідження
з даної проблеми питання пов’язані з історією
державних заколотів та змов в Першій Литовській
республіці відображені у ряді праць. Зокрема, у роботах
литовських дослідників С. Атамукаса [1], В. Лечюса
[2], И. Максимайтиса [3], Л. Труски [4], А. Ейдінтаса
[5; 6]; працях іноземних вчених – П. Лосовського [7],
А. Е. Шена [8], Т. Зубінського [9], В. С. Вардіса [10],
К. Ріхтера [11] та інших.
Перша спроба повалення існуючого ладу в новій
історії Литви припала на роки Боротьби за свободу
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(1918–1920 рр.) (традиційна сукупна назва трьох
кампаній Війни за незалежність: литовсько–радянської
(1918–1920 рр.), боротьби з білогвардійцями та
німецькими інтервентами (1919–1920 рр.), литовсько–
польської (1920 р.)).
У серпні 1919 р. була організована спроба зміщення
Кабінету М. Слєжявічюса силовим способом. Заколот
був інспірований Польщею. У польському проекті
реставрації Речі Посполитої Литві була приготована
роль автономної одиниці, члена майбутньої федерації,
але не більше того.
З ціллю втягнення республіки у свою орбіту
Варшава вирішила діяти конспіративними методами –
спровокувати внутрішню кризу у Литві, розхитати уряд
а по можливості і здійснити «замах стану» з подальшим
приходом до влади пропольських політиків.
Реалізацію завдання поклали на плечі агентів ПОВ
(Польської організації військової) яка мала осередки як
у Каунасі так і у регіонах. Бойові дружини заколотників
– «дванадцятки», згідно плану, мали захопити столицю
в ніч на 29 серпня і утримувати місто до підходу
регулярних польських підрозділів. За цим слідували б
збройні виступи поляків в інших містах країни. ПОВ
завербувало ряд литовських діячів [12, c. 557–559].
Буквально в переддень виступу сталися події
які зірвали наміри Начальника Польської держави
Й. Пілсудського. Не дочекавшись повстання у Каунасі
осередок ПОВ Сейненщини (регіон Сувалкія) на чолі
з А. Рудницьким вирішив діяти першим. 22 серпня
близько 1 000 бойовиків ПОВ захопила місто Сейни. На
допомогу повсталим прийшли частини польської армії
які атакували литовські міста Копчево, Вейсяй і Лаздіяй.
Литовський штаб спішно перекинув на цей напрямок
близько 1200 багнетів під командуванням К. Ладіги.
Частини Війська Литовського і добровольці вели
завзяті зустрічні бої з поляками до початку вересня [2,
c. 271, 275–276]. Незважаючи на те що Сейненщина таки
опинилася під польським контролем фальстарт місцевої
ПОВ підірвав позиції заколотників у Каунасі.
Литовській розвідці стало відомо про існування
розгалуженого підпілля, та не складу його учасників ані
кількості бойовиків не уявляли.
Несподівано порятунок Батьківщини взяла на себе
армія. Ініціативна група з 18 офіцерів вирішила діяти
на упередження. Вночі 29 серпня військові здійснили
масові арешти польських активістів. 23 офіцери
Війська Литовського які мали польське походження
також були затримані [2, c. 268]. В наступні дні арешти
продовжувалися і охопили загалом 200 осіб [5, c. 158].
Виявилося що армійці таки затримали декількох лідерів
змови і цим зірвали виступ (пізніше, у грудні 1920 р. 117
колишніх заколотників будуть засуджені у Каунасі до
різних термінів ув’язнення) [12, c. 558].
За декілька місяців, у лютому 1920 р. відбулася
перша спроба військового путчу. Особовий склад частин
каунаського гарнізону розпропагандований комуністами
виступив проти «буржуазного» уряду Є. Галванаускаса.
Однак, завдяки рішучим діям влади та армійського
командування заколот був розгромлений дуже швидко
[13, с. 6].
Радянські спецслужби всіма засобами намагалися
встановити контроль над Литовською республікою
та опанувати стратегічно–важливий регіон Південної
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 131

Балтії. Протягом весни–літа 1920 р. на територію країни
було переправлено близько 2 000 осіб з підробленими
литовськими документами. Ці люди мали стати
бойовим ядром майбутнього комуністичного повстання.
Контрабандними способами до республіки ввозилася
зброя. Вербувалися агенти з числа місцевого населення.
Заколот мав початися у тимчасовій столиці Литві
Каунасі в серпні 1920 р. Радянські плани зірвала поразка
Червоної Армії під стінами Варшави у ході радянсько
– польської війни (1919–1921 рр.) [5, c. 161]. Тож, від
планів по захопленню Литви комуністи змушені були
відмовитися. Слід відзначити, що «литовську» схему
Москва таки зуміла застосувати у ході комуністичного
путчу в Естонії 1 грудня 1924 р. (цей виступ завершився
для більшовиків провалом).
З закінченням Боротьби за свободу в Республіці
наступила доба так званої «Сеймократії» (1920–1926 рр.)
– всевладдя парламенту. Після завершення правління
християнських–демократів, у травні 1926 р., контроль
над країною отримали «ліваки» – селяни–ляудінінки
і соціал–демократи. «Ліві» взялися за реформування
країни на демократичний лад (як вони його бачили через
призму своєї перспективи). Однак, окрім проголошення
свободи зібрань, амністії комуністів, відміни воєнного
стану та інших незрозумілих консерваторам дій уряд
підняв руку на «священну корову» – армію (Оголосили
скорочення збройних сил до 14 000 [14] )Як виявилося
це стало фатальною помилкою. Офіцери, які відчували
себе господарями у країні, прямим текстом заявили
депутатам Сейму що не допустять дій направлених на
послаблення обороноздатності країни і не зупиняться
навіть перед переворотом [5, c. 175].
В армії відверто заговорили про загрозу «більшовизації» Литви, здачу самостійності. Було вирішено
діяти швидко.
Навколо офіцерів гуртуються і інші незадоволені
режимом – християнські демократи, націоналісти
– таутінінки. Консерватори відверто заявляли про
необхідність переглянути обраний вектор державної
розбудови Литви. Все більшої популярності як серед
політиків так і у суспільстві набувають тенденції до
встановлення авторитарної, національно орієнтованої
влади.
Військові почали мобілізацію сил правого
«державницького» толку. З ініціативи офіцерів Гловадського і Л. Гіри організовуються «З’їзди колишніх
добровольців литовської армії». Такі форуми проходили
регулярно, проводилися вони за участю представників
католицького духовенства. Незабаром до них приєдналися члени «Союзу литовських націоналістів».
Показовим стало обрання почесним головою цих
«конференцій» лідера націоналістів А. Сметону, на
кандидатурі якого в якості майбутнього очільника
держави зупинилися патріотичні сили [13, c. 37–38].
Збройний виступ проти «ліваків» не примусив себе
довго чекати. Армія взяла проведення перевороту на
себе. Спільники намітили виступ на 17 грудня 1926 р.
– день чергового засідання Сейму на якому мали бути
присутні президент та Голова Ради міністрів.
Буквально за декілька тижнів до путчу інформацію
про нього отримали ляудінінки. У листопаді 1926 р. до
ЦК «селян» прийшов офіцер і приніс список учасників
змови. У ньому, з поміж інших, були вписані прізвища
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майора П. Плехявічюса, колишнього військового
міністра Т. Даукантаса та журналіста М. Богдонаса.
«Народники» передали список своїм партнерам по
коаліції – соціал–демократам.
Ліві створили спеціальну комісію яка мала викрити
змову. Парламентарі дали завдання військовому міністру
та Міністру внутрішніх справ провести власне термінове
розслідування. Імена керівників майбутнього путчу
стали відомі владі дуже швидко, за ними встановили
слідкування, однак, затримувати заколотників Жвалгіба
(литовська таємна поліція) не поспішала.
Останнє попередження соціалістичний режим
отримав напередодні виступу. 16 грудня, за 12 годин до
перевороту, до Сейму явився інформатор який прямо
вказав, що в ніч з 16 на 17 грудня військові захоплять
владу. І цього разу спецслужби не провели жодних
оперативних дій, тим самим продемонструвавши лояльне
ставлення до таутінінків і їх союзників [13, c. 40–41].
Путчисти знали що їх плани викрито і все одно
продовжував діяти за попереднім планом. Основне
завдання по захопленню будівлі Сему та інших
важливих установ доручалося офіцерам каунаського
гарнізону. Керівництво силовою операцією покладалося
на полковника В. Скорупскіса, майора П. Плехявічюса і
старшого лейтенанта А. Мачюйку.
Військових і «групу підтримки» з членів студентських
патріотичних організацій близьких хадекам та корпорації
«Neo Lithuania» учасники змови ,для легкості керування,
поділили на мобільні бойові «п’ятірки» [1, c. 180].
17 грудня вважалося ідеальним днем для виступу. У
Каунасі мали вітати президента К. Грінюса з 60–річним
ювілеєм та 35–річчям громадської діяльності. Під цим
приводом до державного центру повинні були прибути
командири військових частин та гарнізонів з усієї країни
(багато хто з вищих офіцерів був посвячений у справи
путчистів і підтримував усунення «більшовиків») [13, c.
41–42].
В ніч на 17 грудня 1926 р. командир 2–го піхотного
полку каунаського гарнізону Й. Петруйтіс вивів свій
підрозділ на вулиці міста. Було захоплено вокзал,
пошту та адміністративні будівлі. О 3.43 ночі військові
увірвалися до залу засідань Сейму де відбувалося
слухання проекту бюджету на 1927 р. Офіцери авіації
на чолі з лейтенантом А. Мачюйкою заарештували
президента К. Грюніса, прем’єр–міністра та членів уряду.
Майор П. Плєхавічюс був оголошений тимчасовим
диктатором. Першим же своїм наказом він ввів у країні
військовий стан. Хоча на перший погляд виступ і
виглядав «заколотом лейтенантів» – молодих офіцерів,
насправді генералітет був в курсі планів заколотників і у
більшості своїй підтримував «порятунок Батьківщини».
В армійському середовищі в цілому схвалювали дії
«групи Плєхавічюса», та існували і протилежні думки.
Хвилювання почалися у артилерійському полку в
Кеданяй, на Каунас рушив один з бронепоїздів, екіпаж
якого спочатку виявив лояльність поваленому уряду.
9–й піхотний полк під командування В. Віткаускаса,
який базувався у Маріамполі, на перших порах також
не підтримав переворот. Однак, дуже швидко ситуація
в цих підрозділах була опанована, зіткнень вдалося
уникнути [1, c. 180–182].
Взагалі, події 17 грудня 1926 р. завершилися
без кровопролиття. «Ліваки» тихо виконали все
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що від них вимагалось. К. Грінюс відправив у
відставку М. Слєжявічюса і призначив головою
уряду націоналіста А. Вольдемараса. Той пообіцяв
дотримуватися Конституції. Так само вчинив і новий
президент республіки А. Сметона обраний Сеймом
замість К. Грінюса 19 грудня 1926 р. (перед цим він
вперше побував «Вождем держави», як його оголосили
путчисти, правда лише дві доби).
Християнським демократам і таутінінкам дісталася
і решта ключових державних посад. В перший же
день новий президент прибув до будівлі Генерального
штабу де виступив перед офіцерами. У своїй промові
А. Сметона проголосив виключну роль військових в
житті країни і заявив що «нову сторінку в історії» він
буде писати разом з армією [15, c. 146].
Новий президент назвав переворот превентивним
засобом проти комуністичного заколоту. Фокус ситуації
полягав у тому що, формально, соціалісти самі передали
владу опонентам (звичайно, під тиском). Новий Кабмін
призначив законний президент, голову держави обирав
також легітимний Сейм, то ж, хоча б ззовні, «праві»
«чисто» закріпили свою владу.
Військові взяли на себе ліквідацію наслідків «виступу
17 грудня» – а саме можливі контр дії прихильників лівих
партій. Були утворені військові трибунали з офіцерів
які виносили вироки за антидержавну діяльність. Суди
відбувалися, в тому числі, у Каунасі, в приміщенні
казарм 2–го піхотного полку. Чотири лідери Компартії
Литви (КПЛ) були заарештовані та засуджені трибуналом
до розстрілу. Поблизу VI бастіону Каунаської фортеці
приговор привели у виконання [16, c. 268].
Опозиційні сили готувалися до реваншу. «Ліві»
вирішили діяти радикальними методами. У підготовці
збройного повстання взяли участь декілька депутатів
Сейму. Були залучені і «співчуваючі» з військового
середовища. Однак, спецслужбам, навесні 1927 р.,
вдалося вчасно виявити основний осередок змовників.
Депутат Сейму від ляудінінків Й. Паяуїс звинувачувався
у спробі організації перевороту [5, c. 177]. «Справа
Паяуїса» виявилася вкрай неприємною для військових
адже у ній активну участь прийняли старший лейтенант
Війська Литовського Е. Торнау і унтер–офіцер
Ю. Жемайтіс. Заколотники планували підняти повстання
у Каунаському гарнізоні [15, c. 166].
Незважаючи на провал «Центру» «ліві» не
відмовилися від ідеї повстання. Основний удар тепер
планувалося нанести з провінції. 8–9 вересня 1927 р.
бійці бойових дружин соціал–демократів спробували
захопити декілька уїздів країни. У місті Таураге
повстанці на декілька днів встановили свою владу.
Ситуація ставала досить загрозливою, активізувалися й
інші опозиційні елементи, вимальовувалася перспектива
повномасштабної громадянської війни. Заколотникам
вдалося залучити на свій бік армійського капітана
А. Маюса якого оголосили комендантом міста.
В критичний момент в дію вступили регулярні
частини Війська Литовського, які і зіграли вирішальну
роль в жорсткому придушенні повстання. Армійські
підрозділи, що підійшли з Клайпеди, розгромили
путчистів. Сподівання «лівих» на співчуття серед
військових не справдилися.
Командир таурагського загону депутат Сейму
П. Мікульскіс був схоплений та вбитий. 209 учасників
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виступу предстали перед військовими трибуналами,
13 осіб стратили. Лідер змовників І. Плечкайтіс,
після невдалої спроби розпропагандувати уланський
полк і захопити місто Алітус, втік за кордон разом з
найближчими прибічниками [15, c. 168–170].
Після вересневих подій у опозиціонерів надовго
пропало бажання йти з режимом у прямий стик. Армія
ще більше посилила позиції і потроху ставала такою собі
«державою в державі», класом «недоторканих».
Однак, у суспільстві продовжувалася «заколотницька» істерія. Це стало свідченням напруги у
суспільстві та його заполітизованості в умовах
різкої зміни державного курсу. Можна сказати, що
образ змовника став мало не фольклористичним у
«сметонівській» Литві 1926–1928 рр. Один з лідерів
литовських комуністів, журналіст Й. Палецкіс згадував
випадок чергового «путчу» що став чи не головним
«анекдотом» у республіці наприкінці 1920–х рр.
Черговий
«герой–заколотник»
–
командир
гарнізону столиці полковник Ю. Петруйтіс прийшов до
президентського палацу і став вимагати у А. Сметони
відправити у відставку уряд А. Вольдемараса та
відновити роботу парламенту, погрожуючи у разі відмови
підняти на путч два піхотні полки. Президент мовчки
вислухав його, у своїй незворушній манері, і запросив
на обід. Після вживання міцних напоїв полковник
розхвилювався, кинувся в обійми національному вождю.
Ю. Петруйтіс просив голову держави повернутися до
парламентаризму. Той спокійно і дохідливо розтлумачив
гостю плани по укладанню нової Конституції, в якій
обов’язково буде включений пункт про скликання сейму.
Щасливий Ю. Петруйтіс пішов, а вже незабаром його
було відправлено у відставку. На цьому «путч» себе
вичерпав [15, c. 177].
Невдовзі перед литовською владою з’явилася
реальна загроза. На горизонті стала проглядатися
«примара» серпня 1919 р. Польща бажаючи ввести
Першу республіку в орбіту свого впливу планувала
повалити режим в Каунасі збройним шляхом. Політиків
у Варшаві особливо дратувало небажання Литви
визнавати польським анексований ІІ Річчю Посполитою
у 1923 р. Віленський край.
Окрім планів безпосереднього вторгнення власними
силами, польське керівництво хотіло задіяти прибічників
І. Плечкайтіса – «плечкайтінків».
І. Плечкайтіс знайшов притулок на польській
території. Його рух підтримувався Варшавою. Поляки
сподівалися на здійснення «маршу на Ковно» силами
«легіонів» плечкайтістів В місті Ліда під керівництвом
польських інструкторів створили перший загін з
колаборантів. Значні сподівання покладалися і на
«вибух» який мали влаштувати противники А. Сметони
в середині самої Литви [1, c. 234–238; 15, c. 174–175].
Однак, далі планування справа не пішла. Ідея
інтервенції виявилася провальною. Завдяки успіху
розвідки українських націоналістів (дружніх Каунасу)
литовські військові отримали надважливі дані щодо
розміщених на кордонах республіки польських частин,
оперативні плани поляків [17]. Всупереч сподіванням
Варшави, сам І. Плечкайтіс не зумів отримати
належної підтримки в Литві. Більш того, своїми
заявами про необхідність відмовитися від Вільнюса
лідер плечкайтінків налаштував проти себе литовське
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суспільство. Його звинувачували у прямій зраді народу
та держави.
Незважаючи на нерівність сил з ІІ Річчю Посполитою
литовські патріотичні сили, виразником яких стала
армія, були готові знову відстоювати свободу збройно.
Офіцери дали чіткий меседж уряду, попередивши голову
уряду А. Вольдемараса про неприпустимість будь–
яких поступок по Вільнюсу, недвозначно змалювавши
можливі наслідки для режиму у разі відступу з
державницьких позицій.
Напруга зберігалася до 10 грудня 1927 р. коли, на
засіданні Ради Ліги Націй, Польща і Литва де–факто
вийшли зі стану війни в якому знаходилися з 1920 р.
(Перша республіка все одно не відмовилися від боротьби
за Вільнюс. Місто було визначено столицею держави
за Конституцією 1928 р., як і в пізніших варіантах
основного закону) [5, c. 179–182].
Весна 1929 р. відзначилася, мабуть найгучнішим
замахом за історію Першої республіки. 6 травня група
литовських
есерів–максималістів
незадоволених
внутрішнім курсом влади (зокрема, ходом селянської реформи) спробували вбити голову уряду
А. Вольдемараса. Поблизу входу до каунаського театру
його в притул розстрілювали три бойовики А. Булота,
М. Гудяліс та А. Восілюс [1, c. 281]. А. Вольдемарас
вчасно впав на землю і залишився неушкодженим.
Загинув його ад’ютант і був поранений пасинок прем’єра
та випадкова перехожа – студентка. Акт індивідуального
терору який мав стати «сірником» до вселитовського
вибуху не вдався [18].
Більше того, незважаючи на неоднозначне ставлення
до таутінінків в народі, суспільство було обурене.
Додатково людей розгнівало те що учасники замаху
втекли до окупованого Польщею Віленського краю.
Зрозуміло, що швидко виникли чутки про організацію
атентату Варшавою. Поліції вдалося схопити одного з
убивць А. Восілюса він і став головною дійовою особою
судового процесу [15, c. 190].
24 травня 1929 р. терориста розстріляли. Десятки
його однодумців пішли по «Справі аушринінків»
(так називали частину литовської соціалістичної
інтелігенції та молоді що виступали за соціальну
революцію, свого часу об’єднувалися навколо
журналу «Аушра» («Зарево»)) і отримали різні строки
ув’язнення [1, c. 281].
Невдовзі А. Вольдемарас буде усунутий президентом
з керівних посад та відсторонений від влади. В Литві
остаточно
встановилося
авторитарне
правління
А. Сметони.
Колишній прем’єр та його прибічники – «вольдемаристи» з радикальної організації «Залізний вовк» не
бажали миритися з ситуацією що склалася. На подальші
декілька років А. Вольдемарас стане найбільшою
загрозою стабільності режиму у республіці. Згодом,
заручившись підтримкою незадоволених правлінням
«Вождя нації» військових опальний політик спробував
захопити владу.
1934 р. виявися бурхливим для всієї Прибалтики. Ці
календарні 12 місяців стали, по істині, періодом вельми
насиченим вікопомними подіями. Для північних сусідок
Литви – Естонії та Латвії він явився водорозділом між
«демократичним» і «автократичними» віхами їхнього
історичного шляху у ХХ ст.

147

Випуск 131

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

12 березня 1934 р. Державний старійшина Естонії
К. Пятс здійснив переворот та встановив свою
особисту диктатуру. Його підтримали військові на
чолі з легендарним героєм Війни за незалежність
Естонії генералом Й. Лайдонером. Виступ був, багато
в чому, превентивним заходом. Метою путчистів було
не допустити до влади профашистькі сили з партії
Вапсів (ветеранів Визвольної війни (1918–1920)).
К. Пятс припинив роботу парламенту, почав згортати
демократичні свободи. Для Естонії починалася «Доба
мовчання» [19, с. 136] (одна з назв періоду автократичного
правління К. Пятса у 1934–1940 рр.).
Через два місяці, 15 травня 1934 р. переворот
відбувся у Латвії. Тандем прем’єр–міністра К. Ульманіса
і генерала Я. Балодіса захопив владу. В країні
розпустили парламент і призупинили дію конституції,
було заарештовано більше 2000 опозиціонерів [20, c.
161, 163–164].
Здавалося б, Литва на фоні сусідок являла собою
зразок стабільності, втім, такий стан був оманливим.
Невдовзі Перша республіка пережила найгучніший
судовий процес за всю історію.
У Клайпеді активізуються новоутворені германські націоналістичні організації. Першим стало
«Християнсько–соціалістичне товариство» на чолі з
пастором Т. фон Сассом. В 1933 р. виникає ще більш
радикальне «Соціалістичне народне товариство» під
головування ветеринара Е. Ноймана [16, c. 274].
Активісти виступали за виведення литовських військ
і відміну воєнного стану. У якості стратегічної цілі
визначалося возз’єднання з Німеччиною.
Загостренню ситуації в Клайпедській області сприяло
прибуття до Литви у листопаді 1933 р. повіреного у
справах Міністерства закордонних справ Німеччини
А. Мормана. Отримавши пост 1–го секретаря посольства
Рейху у Каунасі він, разом з аташе майором Клейном,
фактично виконував функції куратора антилитовських
сил [21, c. 391].
Зусиллями литовських спецслужб вдалося розкрити осередок місцевих сепаратистів. Німці Малої Литви
(так у республіці іменували Клайпедський край) –
члени нацистських організацій планували виступ
направлений на повалення влади Каунаса в цьому
регіоні.
Були проведенні несподівані облави на членів
клайпедських націонал–соціалістичних гуртків. До
відповідальності притягли 805 учасників «гітлерівських»
формувань, вилучено більше 1000 одиниць зброї.
13 липня 1934 р. діяльність всіх націонал–
соціалістичних організацій та ячейок на території Литви
було заборонено. Над 76 найактивнішими німецькими
шовіністами було проведено показовий судовий
процес що тривав з липня 1934 р. по березень 1935 р.
і завершився винесенням звинуваченим у державній
зраді смертного вироку (заміненого А. Сметоною на
різні строки ув’язнення) [5, c. 203–204].
У 1935 р. заарештували самого Е. Ноймана, його
групу було розгромлено. Литовські спецслужби виявили
причетність німецького посольства до організації
сепаратистського руху в Малій Литві. Аташе Клейн
покинув країну [21, c. 391].
Влітку 1934 р. А. Сметоні доведеться ще раз
відстоювати свою владу. До активних дій приступили
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прибічники А. Вольдемараса, за армійського середовища. Напередодні загальнонаціонального святкування
60–річного
ювілею
«Вождя
нації»
офіцери–
заколотники організували путч. Найнеприємніше для
А. Сметони стало те що їх очолив тодішній начальник
Генерального штабу генерал П. Кубілюнас. У виступі
були задіяні танкові частини, кавалерійські підрозділи,
деякі льотчики литовських ВПС, які перекинули
А. Вольдемараса повітрям до Каунаса [1, c. 304]. Хто
знає чим би справа закінчилася якщо б не самі військові,
а точніше, курсанти офіцерської школи. Вони рішуче
стали на захист президента і 7 червня 1934 р. подавили
заколот [15, c. 222].
Іронія долі – за 5 років до цього вся країна
слідкувала за тим як судили авторів теракту проти
самого колишнього прем’єра а тепер, влітку 1934 р.,
він сам сидів на лаві підсудних. А. Вольдемарас
отримав 12 років в’язниці, П. Кубілюнаса засудили до
смертної кари заміненої на пожиттєве ув’язнення [15,
c. 223].
А. Сметона знову переміг продемонструвавши
стійкість і життєздатність режиму. Сил внутрішньої
опозиції виявилося недостатньо щоби усунути лідера
таутінінків. Падіння влади «Вождя нації» стане
можливим лише за безпосередньої інвазії сусідніх
великих держав, вже у роки ІІ Світової війни.
Заколоти та спроби державних переворотів у Першій
республіці можна умовно поділити на декілька груп за
ступенем реалізації:
– реалізовані (переворот 17 грудня 1926 р.
«Офіцерське повстання» за визначенням тодішнього
німецького посла у Литві Г.Мората [21, c. 376]);
– невдалі (виступ солдат гарнізону Каунаса у 1920 р.,
Таурагське повстання 1927 р., військовий путч 1934 р.);
– розкриті або такі що залишилися на стадії планування
(«Серпневий» заколот 1919 р., «Більшовицький» виступ
1920 р., «Змова Паяуїса» 1927 р., Похід «легіонів»
І. Плечкайтіса, «Справа аушринінків» 1929 р., «Справа
Ноймана – Сасса» – заколот клайпедських націонал–
соціалістів 1934 р.).
(Окремо зазначимо – теракт 1929 р. проти
А. Вольдемараса здійснений есерами–максималістами
являвся, по суті, прологом до умовної «Справи
аушринінків» яка, таким чином, може бути віднесена і до
групи змов та заколотів які потерпіли невдачу в процесі
практичної реалізації).
Із зазначених вище, до окремої підгрупи належать
виступи які мали характер військового путчу (були
інспіровані та реалізовані армійськими колами):
заколот у Каунаському гарнізоні (1920 р.); «Грудневий
переворот» (1926 р.); путч генерала П. Кубілюнаса
(1934 р.).
Заколоти у Литві міжвоєнної доби різнилися
і за кінцевими цілями що ставилися змовниками.
У абсолютній більшості випадків вони полягали в
повалені існуючого в республіці ладу, або направлялися
проти особистої влади голови держави. Власну лакуну
займає змова нацистів у Клайпедському краю в 1934 р.
що продемонструвала наявність загрози територіальній
цілісності країни. Безпосередньою метою місцевих
«гітлерівців» являлася реалізація сепаратистського
сценарію з відокремлення цілого краю від Першої
республіки.
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Attempts of coups d’etat and anti–government conspiracy
in Lithuania in the period of the First republic (1918–1940)
Describes the main attempts of coups d’etat and anti–government
conspiracies in the Lithuanian state in the interwar period. The preconditions of
the conflict political situations in Lithuanian society during the struggle for power
of different groups in the environment of political and army elites of the First
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republic. Illustrated participating of army circles in preparation and realization of
revolts. The article proposes a classification of coups, putsches and conspiracies in
Lithuania by character, the degree of implementation and ultimate goals.
Keywords: Lithuania, the First Republic, the coup d’état, insurrection,
conspiracy, coup, attempt, Union of Lithuanian nationalists, dictatorship, regime.
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Фінансова допомога дворян Бессарабії

пораненим і хворим воїнам під час
російсько–турецької війни 1877–1878 рр.
Військові конфлікти другої половини ХІХ – початку ХХ ст. мали
великий вплив на розвиток благодійної справи. Проте, разом з цим вони
продемонстрували відсталість Російської імперії і стали наслідком значних
людських втрат. Саме у цей час в суспільстві відбувся сплеск благодійної
діяльності. Це призвело до зростання громадської ініціативи з надання
благодійної допомоги в усіх регіонах держави. Особливою активністю
відрізнялися представники аристократичної верстви. Не залишився
осторонь цього процесу бессарабський нобілітет. Метою статті є
дослідження місця та ролі дворянства Бессарабії в фінансовій допомозі
пораненим і хворим воїнам під час військового конфлікту 1877–1878 рр. Для
її реалізації нами були використані методи системного аналізу, конкретизації
та історико–системний. Доведено, що аристократи Бессарабської губернії
під час російсько–турецької війни 1877–1878 рр. активно жертвували гроші
на потреби поранених і хворих воїнів.
Ключові слова: дворянство, Бессарабія, благодійність, Товариство
піклування про поранених і хворих воїнів, російсько–турецька війна 1877–
1878 рр.

Однією зі сторінок військової історії ХІХ ст.
виступає російсько–турецька війна 1877–1878 рр. Під
час розгортання військової компанії на першому плані
знаходилася важлива соціальна проблема – надання
допомоги воїнам та їхнім родинам. Держава, у свою
чергу, не змогла впоратися з такою кількістю людей, які
потребували підтримки. Тому незмінним помічником
в цій справі виступало населення країни. За розмірами
доброчинності перше місце займали представники
нобілітету. Безпосередню участь в цій справі взяли
бессарабські аристократи.
Аналіз досліджень останніх років свідчить, що
різні аспекти діяльності дворян Бессарабії періоду
ХІХ–ХХ ст. знайшли достатнє висвітлення у науковій
літературі. Зокрема, вітчизняні історики в своїх роботах
аналізують правові засади оформлення дворянства
Бессарабії, особливості його нобілітації та внутрішньої
стратифікації (Л. Циганенко [1]), доброчинну, підприємницьку і торгово–фінансову діяльність (Н. Гончарова [2],
М. Башли [3]). Однак, слід відзначити, що є певне коло
питань, які сьогодні залишилися поза увагою науковців
та потребують детального вивчення. Тому метою статті
є дослідження місця та ролі дворянства Бессарабії в
фінансовій допомозі пораненим і хворим воїнам під час
військового конфлікту 1877–1878 рр.
Велику роль в організації благодійної діяльності в
Бессарабії під час військового конфлікту 1877–1877 рр.
відіграло Товариство піклування про хворих і поранених
воїнів, яке розпочало свою діяльність 3 травня 1867 р.
Основний вектор роботи був спрямований на збір
грошей для потерпілих військовослужбовців. У цей
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період в Російській імперії діяло 200 місцевих управлінь
і комітетів товариства. Активну участь в роботі
Кишинівського відділення приймали представники
бессарабського нобілітету. Так, під час військового
конфлікту 1877–1878 рр. головою місцевого управління
був обраний Бессарабський губернатор М. І. Шебеко.
Членами організації виступали губернський і повітові
предводителі дворянства.
Фінансову основу функціонування товариства
складали членські зноси в розмірі 10 руб. та добровільні
пожертви. Так, аналізуючи звіт грошових надходжень
на потреби організації бачимо, що в перші місяці
роботи на його рахунок не надходило коштів. В цей
час комітет існував завдяки наявності початкового
капіталу, що знаходився в банку під відсотками і
наприкінці 1877 р. становив 9 971 руб. 62 коп. Гроші
почали активно передаватися у період загострення
військового конфлікту. Найбільшу суму – 2 989 руб.
13 коп., було пожертвувано у жовтні 1877 р. Всього, за
перший рік військового конфлікту надійшло 10 549 руб.
63 коп. Наявні кошти не покривали витрат товариства,
які склали в 1877 р. – 14 389 руб. 70 коп. Тому окремо
було від головного управління було отримано 2 891 руб.
28 коп. для забезпечення чаєм військ, які проходили
через Бессарабію. Загалом, за 1877 р. кошти товариства
становили – 24 412 руб. 53 коп., з цієї суми 43% склали
приватні пожертви [4].
Одним з основних напрямків діяльності товариства
виступала організація вивезення хворих з театру
військових дій всередину країни. З цією метою в імперії
були створені 2 евакуаційні комісії, розташовані у
Владикавказі та Яссах. Пункти евакуації спочатку були
створені на кінцевих залізничних станціях – Ясси і
Фратешті. Поранених з Дунайського театру війни за
допомогою санітарних потягів перевозили румунською
залізничною дорогою до Фратешті, звідти в Ясси.
Після цього хворих і поранених воїнів переправляли в
лікувальні заклади, які розташовувалися в київському,
одеському та харківському військових округах. Всього
за час військових дій в такий спосіб було евакуйовано
приблизно 150 тис. воїнів [5, с. 75–76].
На початку весни 1878 р. було вирішено розширити
мережу евакуаційних пунктів і переправляти воїнів по
Дунаю до м. Рені, а потім залізничною дорогою з Бендер
до Галацу. З цією метою біля галацької дороги був
відкритий тимчасовий військовий госпіталь №34. Між
станціями Бендери–Галац у м. Лейпциг було вирішено
влаштувати пункт харчування. Тарутинський комітет
товариства піклування про хворих і поранених воїнів
прийняв у цьому активну участь і виділив 1 500 руб. на
його відкриття [6].
У червні 1877 р. членами комітету був розроблений
проект влаштування буфету на станції в м. Кишинів,
через який в період війни переправляли поранених
воїнів. Буфет розпочав свою діяльність 5 липня 1877 р.
На його створення та функціонування Кишинівський
комітет виділив кредит у розмірі 6 000 руб. Ще 500 руб.
були асигновані на придбання шафи і ящика для льоду, а
також облаштування душа для санітарів [7].
Влаштування та утримання буфета в м. Кишинів
обійшлося місцевому товариству в 3 750 руб. 85 коп.
Сюди увійшли витрати на його облаштування (470 руб.
14 коп.), забезпечення продовольством (2 770 руб.
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35 коп.), приготування їжі хворим і пораненим воїнам
та сестрам милосердя (212 руб. 16 коп.), окремо було
сплачено зарплатню перевізникам (272 руб. 45 коп.)
та придбано канцелярію (25 руб. 75). Всього, за цей
час буфетом було прийнято 41 557 хворих і поранених
воїнів. Бессарабські дворяни також приймали участь в
облаштуванні буфету. Так, у липні 1877 р. аристократи
Сороксько–яського повіту асигнували 140 руб.,
Хотинського – 125 руб., Бендеро–акерманського –
110 руб.
14 серпня 1878 р. буфет закрили у зв’язку з
припиненням руху потягів з хворими через Кишинів.
Його матеріальна частина була передана на зберігання
Кишинівському дамському комітету, а запаси роздані по
шпиталям [8].
Важливим напрямком роботи товариства було
забезпечення дворянських санітарних потягів. 16 грудня
1876 р. імператор дозволив сформувати в разі війни 14
таких транспортів у різних пунктах імперії. Першими
з дворян Російської імперії обладнали такий потяг
аристократи Чернігівської губернії, пізніше їх приклад
наслідували представники нобілітету інших губерній.
Всього під час військового конфлікту 1877–1878 рр. в
розпорядженні Російського товариство піклування про
хворих і поранених воїнів перебувало 10 санітарних
потягів з 20 вагонами, які вміщували по 200 поранених.
Їх утримання на півроку обходилося в 210 600 руб. За
цей час вони перевезли 48 000 воїнів. Всього, за червень
1877 р. Кишинівським товариством було прийнято 18
санітарних потягів, в яких перевезено 2 810 хворих і
поранених воїнів. На їх забезпечення було витрачено
365 руб. 1 коп. [9].
Грошові пожертвування, зібрані товариством,
передавалися також на забезпечення матеріальних
потреб армії. Так, 27 липня 1877 р. були перераховані
1 000 руб. Кишинівському дамському комітету для
пошиття натільної білизни військовослужбовцям.
Окремо, члени товариства надали 3 000 руб. для
пошиття комплекту білизни 600 армійців, які перебували
у тимчасовому військовому госпіталі №60 в Кишиніві.
На потреби швейної майстерні, яка розташовувалася в
будівлі духовної семінарії, надійшло пожертвувань на
суму 4 767 руб. 30 коп. Найбільшими благодійниками
виступили – О. М. Наришкіна (внесла 50 руб.),
М. К. Катаказі (45 руб. 20 коп.), А. С. Мурузі (10 руб.).
Так само в цю суму увійшли гроші, виручені від концерту
8 липня – 778 руб. 50 коп. і аматорської вистави 9 липня
1877 р. у розмірі 234 руб. 75 коп. Окремо було зібрано
1 000 руб. на виготовлення теплого одягу постраждалим
військовослужбовцям. Для закупівлі полотна та пошиття
речей воїнам бессарабськими дворянами було передано
ще 4 767 руб. 30 коп. [10, арк. 4–7].
Широка кампанія зі збору пожертвувань була
розгорнута на користь воїнів, які постраждали під час
взяття Плевни. На зібрані 692 руб. 30 коп. було закуплено
72 вовняні фуфайки, 150 пар панчіх, 150 пар шкарпеток,
100 пар рукавичок, 60 шарфів, 25 кожухів. Всі теплі речі
були передані І. М. Наришкіній, яка спакувала їх в 3
пакунки і відправила на фронт [11].
Члени товариства окремо жертвували фінанси
офіцерам, які поверталися з поля бою додому і
потребували в грошах. Так, у серпні 1877 р. було
виділено 500 руб. з розрахунком 25 руб. на одного
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 131

військовослужбовця. Таким чином, грошову допомогу
отримали 20 офіцерів [12].
У серпні 1878 р. товариством було отримано листа
від поручика 14 артилерійської бригади В. Мунтянова
про те, що він був поранений осколком гранати на
Шибко. Після цього тривалий час військовослужбовець
перебував у лікарні, проте це не допомогло. Вирішили
передати йому 600 руб. для поїздки за кордон на
лікування [13].
Важливою проблемою під час війни залишалося
забезпечення лазаретів. Особливу активність у їх
влаштуванні проявляли саме приватні особи. Так,
аристократ І. М. Сімашко у червні 1877 р. передав
1 000 руб., які поклав в банк недоторканним капіталом.
Відсотки від грошей перераховувалися на утримання
ліжок в шпиталях для хворих і поранених воїнів. У
листопаді 1877 р. товариство вирішило збільшити на
12 ліжок лазарет, який був відкритий Кишинівським
дамським комітетом. З цією метою було перераховано
800 руб. Додатково виділено 1 200 руб. на опалення,
освітлення і оплату праці прислугі з розрахунком по
120 руб. в місяць [14].
Російсько–турецька війна увійшла в історію, як одна
з найбільш несприятливих в санітарно–епідемічному
відношенні. На початку 1878 р. в російських військах
спалахнула епідемія висипного тифу. На 1 000 її
учасників припадало понад 1 439 випадків захворювань,
в той час як бойових травм всього 69. У березні 1878 р.
в м. Кишинів був відкритий військовий госпіталь
№60 для лікування тифу. Міські жителі побоювалися,
що захворювання може поширитися, тому на зборах
товариства було прийнято рішення виділити 6 000 руб.
для переведення хворих до передмістя Боюкан і
розміщення їх в госпітальних наметах. На ці гроші
був викопаний рів і створений паркан, які відокремили
бараки від міста. Решта витрат (утримання лікарів і
сестер милосердя) лягали на місто. У лікарні до серпня
1878 р. перебувало 338 воїнів, 17 з них померли. Для
утримання воїнів, які залишалися на лікуванні вже після
війни товариство передало ще 1 000 руб.
Під час російсько–турецького конфлікту у зв’язку
з поганим станом казарм загальною проблемою
військовослужбовців було захворювання очей. З метою
лікування воїнів в м. Кишинів була відкрита очна лікарня
на 180 осіб. На її утримання бессарабські дворянки
асигнували гроші. Так, сестрі милосердя Г. Кір’євій
передали 1 000 руб., із них 600 руб. на влаштування
ванної кімнати і бані, 100 руб. на обладнання підлоги в
4 відділеннях, 300 руб. сліпим воїнам для повернення
додому [15].
Важливою
складовою
військової
медицини
1877–1878 рр. була наявність запасів льоду, який
використовували для охолодження ран військовослужбовцям. В фінансуванні роботи льодовиків активну
участь приймали бессарабські дворяни. Так, Г. Куцило
облаштував погріб в Унгенах і наповнив його 20 000
пудів льоду, з ініціативи О. Сініцина в Корнештах,
Кишиніві і Кіпріанах було припасено по 25 000 пудів.
Окремо в оренду був узятий ящик для льоду на 20 000
пудів. Забезпечення льодовиків обійшлося аристократам
Бессарабії в 1 500 руб. [16, с. 73].
Накопичений досвід організації благодійних заходів
під час Східного конфлікту активно використовувався
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під час російсько–турецької війни 1877–1878 рр. В
цей період за сприянням аристократів в Бессарабській
губернії було організовано 18 заходів. Наведемо
приклади деяких з них: 21 липня 1877 р. відбувся
аматорський спектакль, для проведення якого дворянка
Н. Міщенко безкоштовно надала приміщення театру.
Від продажу квитків було зібрано 286 руб. 90 коп., які
передали на користь хворих і поранених воїнів.
10 лютого 1877 р. були проведені бал–маскарад
і лотерея–алегрі. Речі для останньої пожертвували
бессарабські дворяни – Я. Бонгардт, Є. Гафенко,
М. Зілоті, А. Катаказі, А. Крісті, О. Руссо. Отримані
1 292 руб. були передані Товариству піклування про
поранених і хворих воїнів.
Після завершення війни 1 вересня 1878 р. в
Олександрівському міському саду були організовані
«гуляння» з феєрверком на користь влаштування
притулку для одужуючих воїнів. Всього було зібрано –
1 033 руб. 50 коп. Окремо граф Н. С. Строгон пожертвував
113 руб., К. В. Кристи – 100 руб. [17].
Фінансові внески надавалися також і по книжкам.
Представниці бессарабського нобілітету в період 1877–
1878 рр. у такий спосіб виручили – 2 520 руб. 65 коп.
Найбільше було зібрано Л. Є. Алейниковою – 686 руб.
5 коп., В. Є. Лазо – 322 руб., Є. К. Доброграєвою – 303 руб.,
А. С. Друце – 252 руб. 70 коп., М. П. Семиградовою
– 191 руб. 50 коп., С. А. Катаржи – 165 руб. 5 коп.,
Н. М. Ержіу – 112 руб. 93 коп., К. І. Самариною – 101 руб.
Менше 100 руб. пожертвували по книгам А. Р. Донич
(98 руб.), Е. А. Катаказі (70 руб.), Л. К. Консіоті (61 руб.
62 коп.), В. А. Ержіу (54 руб. 90 коп.), а менше 50 руб.
– Е. П. Гафенко (36 руб.), Є. М. Сорокіна (35 руб.),
М. Я. Зінкевич (30 руб.) [18].
Таким чином, представники нобілітету Бессарабії під
часі російсько–турецької війни 1877–1878 рр. приймали
активну участь в фінансовій допомозі пораненим і
хворим воїнам. На пожертвувані гроші відкривалися
шпиталі та лікарні, забезпечувалося перевезення і
харчування хворих та поранених воїнів, закуповувалася
натільна білизна і теплий одяг для військовослужбовців.
Перспективу подальшого наукового пошуку ми
вбачаємо в поглибленому дослідженні благодійної
діяльності бессарабської аристократії в період
військового конфлікту 1877–1878 рр., зокрема участі
дворянок Бессарабії в діяльності Дамських комітетів.
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Military conflicts of the second half of ХІХ – the early ХХ centuries had a great
influence on the development of the charitable cause. However, along with this,
they demonstrated the backwardness the Russian Empire and became the result of
significant human losses. It was at this time that a splash of charitable activity took
place in the society. This has led to an increase in the public initiative to provide
charitable assistance in all regions of the state. The Bessarabian nobles actively
participated in this process. The purpose of the article is to study place and role of
the nobility of Bessarabia in financial assistance to wounded and ill warriors during
the military conflict 1877–1878. For its realization, we used methods of system
analysis, concretization and historical–systemic. It was proved that of nobility the
Besarabian province during the Russo–Turkish war of 1877–1878 actively donated
money to the needs of the wounded and ill warriors.
Keywords: Nobility, Bessarabia, charity, Society for the care of the wounded
and sick warriors, the Russian–Turkish War of 1877–1878.
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Синдикати у важкій промисловості Російської
імперії напередодні та після революції 1917 рр.
Розглянуто діяльність трьох великих синдикатів у важкій промисловості
Російської імперії («Продамет», «Продпаровоз», «Продвагон») напередодні
та після революції 1917 рр. Зазначено, що в 1917 р. їх самостійність була
суттєво обмежена Тимчасовим урядом, оскільки останній безпосередньо
впливав на ціноутворення, вимагав першочергового виконання державних
замовлень, отже фактично керував галузями через вказані монополії. Крім
того, встановлено, що протягом 1918 р., незважаючи на націоналізацію,
проголошену Радянською Росією, синдикатські об’єднання продовжували
роботу на теренах Української Держави в складі підприємств, розташованих
на її території. Всі три синдикати тісно співпрацювали з українською
владою, представники «Продамету» були введені до структурних підрозділів
гетьманського уряду, де мали значні повноваження.
Ключові слова: синдикат, «Продамет», «Продвагон», «Продпаровоз»,
революція, Українська держава.

Бурхливі події 1917 р. не могли не зачепити кожної
сфери життєдіяльності суспільства, куди принесли
кардинальні зміни. Натомість увага дослідників в
основному зосереджувалася на вивченні цього пливу на
політичну складову, тоді як питанням функціонування
економіки в умовах революційних подій часто надається
значно менше уваги. Разом тим це питання є актуальним
для сучасних реалій України, оскільки тривалий
збройний конфлікт на нашій території зумовив значні
зміни в структурі економіки, в першу чергу негативно
позначившись на стані важкої промисловості. Російська
агресія та окупація частини території ставить уряд і
суспільство перед необхідністю адекватного реагування
на неї та зумовлює особливу зацікавленість до досвіду
набутого державою протягом революційних подій 1917–
1921 рр.
Одним з найменш досліджених аспектів економічної
історії зазначеного періоду є проблема діяльності
монополістичних об’єднань у промисловості. Навіть
великі синдикати важкої промисловості згадуються у
літературі стосовно зазначеного періоду вкрай рідко.
Така інформація міститься в статтях радянських
істориків А. Цукерника [22], В. Кононенка [17], та
П. Волобуєва [1], які є чи не єдиними дослідженням з
запропонованої проблематики. Загальна риси розвитку
економіки Російської імперії в 1917 р., в тому числі й
стану монополій, розглянуті у передмові до збірника
документів «Экономическое положение России накануне
Великой Октябрьской социалистической революции»
[23]. В цілому ж тема залишається поза увагою сучасних
дослідників, що зумовлює необхідність її вивчення.
Напередодні революції важка промисловість
Російської імперії була однією з найбільш
монополізованих. Саме тут склалися низка монополій
у вигляді синдикатів, до яких входила більша частина
підприємств галузі. Такими синдикатами були,
зокрема, Товариство для продажу виробів російських
металургійних заводів («Продамет»), Товариство
для продажу виробів російських вагонобудівних
заводів («Продвагон») та монополістичне об’єднання
паровозобудівних заводів у вигляді Ради представників
паровозобудівних заводів («Продпаровоз»). Саме на
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прикладі цих трьох об’єднань пропонуємо прослідкувати
основні риси функціонування монополій в умовах
революційних подій 1917 р., що і стане метою нашого
дослідження.
Перша світова війна суттєво вплинула на стан важкої
промисловості Російської імперії. Основні підприємства
цієї галузі на початку 1917 р. були поставлені в достатньо
жорсткі умови, коли переважна більшість замовлень
призначалася державі для потреб оборони, отже, навіть
об’єднані в синдикати підприємства практично не
працювали на ринок. Так 10 квітня 1917 р. «Продамет»
розіслав своїм контрагентам копії посвідчень, виданих
Головним уповноваженим з постачання металів 29
квітня 1917 р., де підтверджувалося позбавлення
синдикату можливості виконувати приватні замовлення,
не передбачені для цілей оборони [3, арк. 41].
На 1 січня 1917 р. до складу «Продамету»
входили заводи Російсько–Бельгійського, Донецько–
Юріїївського, Південно–Російського Дніпровського,
Уральсько–Волзького
металургійних
товариств,
товариств
Російський
Провіданс»,
Брянського
рейкопрокатного, залізоробного та механічного,
Краматорського металургійного та Московського
металевого заводів, залізопрокатних заводів у
Костянтинівці, російських трубопрокатних заводів
колиш. Ш. і Г. Шодуар, Російського металургійного
товариства машинобудівних заводів Гартмана (РТМЗГ),
Донецького товариства залізоробного та сталеливарного
виробництв у Дружковці, Кам’янського товариства
залізо– та сталеробних заводів, Російського гірничого
та металургійного Уніону, Нікополь–Маріупольського
гірничого
та
металургійного
товариства
та
Новоросійського
товариства
кам’яновугільного,
залізного, стального та рейкового виробництв [3, арк.
42]. Синдикат продовжував контролювати більшу
частину металургійного ринку імперії.
Разом з тим, соціальні та економічні проблеми в країні
не могли не впливати на внутрішні справи синдикату. На
початку 1917 р. стало відомо, що товариство Сулинського
заводу та Таганрозьке металургійне товариство, які
входили до синдикату з часу його заснування, вийшли із
об’єднання. Втім на становище синдикату таке рішення
суттєво на вплинуло, оскільки їх частка у виробництві
була незначною. Крім того, синдикат після тривалих
переговорів уклав угоду з Донецько–Юріївським
металургійним товариством [16, с. 2].
Загалом становище «Продамету» протягом війни
не можна назвати складним, оскільки в цей час його
вплив значно посилився й вже на початку 1917 р. всі
замовлення на заводах Півдня Росії передавалися саме
йому, про що свідчить зокрема циркуляр Головного
артилерійського управління [8, арк. 70]. Це положення
залишилося незмінним і після Лютневої революції
та було затверджено Тимчасовим урядом. Згідно з
«Порядком розподілу чорного металу», виданим
Управлінням головного уповноваженого з постачання
металами 27 травня 1917 р., виконання замовлень
покладалося на заводи або спеціальні організації,
зокрема – на «Продамет» [5, арк. 132–133]. Тож бачимо,
що в 1917 р. влада почала використовувати систему збуту
монополістичних союзів на свою користь. Більше того,
Тимчасовий уряд виступив за необхідність синдикування
та трестування всіх промислових галузей. На черговому
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засіданні Міністерства торгівлі та промисловості з цього
питання, де було визначено, що оскільки захід потрібно
«здійснити спішно, він буде проведений примусовим
порядком, незалежно від бажань окремих підприємств
або хоча б цілих галузей промисловості» [11, арк. 7–9].
На підпорядкованість «Продамету» міністерству
у 1917 р. вказує й те, що ціни на його вироби
встановлювалися Міжвідомчою комісією з установлення
цін на планові та масові замовлення при Заготівельному
комітеті цього міністерства [20, арк. 19]. Не змінилося
становище синдикату й у складі Української Народної
Республіки (УНР), оскільки в розпорядженні
в. о. Генерального секретаря УНР від 22 грудня 1917 р.
також йдеться про встановлення ним твердих цін на
метал [4, арк. 70].
Тож на кінець 1917 р. «Продамет» зберігав позиції
найвпливовішого гравця на металургійному ринку
постімперського простору, втім значною мірою залежав
від позиції урядів стосовно основних напрямків своєї
діяльності. Приблизно в таких же умовах знаходилися
синдикати машинобудівної галузі – «Продпаровоз» і
«Продвагон».
Монополістичне об’єднання паровозобудівних заводів Російської імперії в вигляді Ради представників
паровозобудівних заводів формально не мало вигляду
синдикату, адже являло собою негласну угоду заводів,
метою якої був розподіл замовлень на паровози.
Втім напередодні Першої світової війни воно діяло
та сприймалося сучасниками саме як синдикат
«Продпаровоз». До «Продпаровозу» в 1917 р. входили
Брянський, Харківський, Коломенський, Сормовський,
Путилівський і Луганський завод Гартмана, а також
казенні Невський і Камсько–Воткинський заводи [14,
л. 135зв–136]. Це були 8 найбільших заводів імперії,
тож синдикат контролював практично все виробництво
паровозів.
Синдикат «Продвагон» також не був легалізований
і існував як негласна угода. Із існуючих у імперії 16
вагонобудівних заводів до синдикату входили 14 –
Російсько–Балтійський, Сормовський, Миколаївський,
Путилівський, Брянський, «Двігатєль», Коломенський,
Лільпоп–Рау–Левенштейн, Мальцевський, Митіщенський, Тверский, «Фенікс», Південно–Уральський і
Санкт–Петербурзький [15, с. 110]. Зауважимо, що в
листі Міністерства шляхів сполучення до «Продвагону»
в червні 1917 р. щодо видачі замовлення на запчастини
поряд з зазначеними вище заводами частину замовлення
отримують Нижньо–Дніпровський, Азовсько–Чорноморський, Донецько–Юр’ївський, Краматорський і
Луганський завод Гартмана [7, л. 168]. Оскільки ці
заводи не є вагонобудівними за своїм профілем, то
навряд чи можна говорити про їх повноцінний вступ до
синдикату, скоріш за все це була якась форма тимчасового
співробітництва.
Особливістю залізничного машинобудування в
Російській імперії була її цілковита залежність від
державних замовлень, що призводило до створення
тісних взаємозв’язків промисловців і представників
уряду. Це сприяло й зближенню двох монополій, тож
«Продпаровоз» і «Продвагон» мали по суті єдине
керівництво [2, с. 108].
Протягом Першої світової війни характер взаємодії
влади та синдикатів змінюється, оскільки Російська
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імперія вступила до неї з недостатньо розвиненою
залізничною системою та дефіцитом перевізних
засобів. Тож країна гостро потребувала збільшення
продуктивності промисловості, в тому числі й
транспортного машинобудування. Однак, не зважаючи на
гостру потребу рухомого складу, виробництво паровозів
і вагонів протягом війни постійно скорочувалося. У
1917 р. за 9 місяців було вироблено лише 301 паровоз,
у середньому 33 на місяць (1916 р. цей показник
складав 50, у 1915 р. – 75 паровозів) [19, с. 2]. Така ж
ситуація склалася й у вагонобудівній галузі. Зменшення
виробництва металу на Півдні, різке падіння видобутку
вугілля, активізація робітничого руху призвели до того,
що середня продуктивність заводів у 1917 р. у порівнянні
з 1914 р. складала 41% для товарних вагонів і 43% для
пасажирських [18, с. 2].
В цих умовах у створенні міцних організацій у
промисловості були зацікавлені й підприємці, які могли
вільно диктувати свої ціни, й влада, яка залежала від
можливостей заводів розширити виробництво. Тож
31 березня 1917 р. було укладено чергову угоду про
продовження строку дії угоди «Продпаровозу» [17, с.
90]. Тоді ж на два роки продовжив дію синдикатського
договору «Продвагон» [23, с. 66].
Протягом весни–осені 1917 р. синдикати продовжували отримувати та виконували замовлення від
Тимчасового уряду [9, арк. 405; 10, арк. 43]. Нами не
було виявлено документів, які б свідчили про контакти
об’єднань з Центральною Радою в Києві.
Важливі зміни, що стосувалися статусу синдикатів
відбуваються протягом 1918 р. і пов’язані, в першу чергу,
із встановленням більшовицької влади. 22 січня 1918 р.
постановою Вищої ради народного господарства та
Управління з продажу виробів російських металургійних
заводів
було
оголошено
про
націоналізацію
«Продамету» та синдикату уральських металургійних
заводів «Покрівля» [6, арк. 135]. Традиційно радянська
історіографія цією датою завершувала історію даних
синдикатів і монополістичного капіталу в цілому
в Російській імперії. Проте джерела свідчать про
подальшу діяльність «Продамету», «Продпаровозу»
та «Продвагону», зокрема на території Української
Держави Павла Скоропадського.
Ще на початку 1918 р. контрагентські договори
заводів Південної групи «Продамету» було продовжено
до кінця року [14, арк. 28]. Націоналізація синдикату
змінила характер його діяльності в Україні, однак
із встановленням влади УНР і особливо після
проголошення Української Держави серед власників
підприємств, що розташовувалися на її території,
виникає тенденція до створення власної організації
з центром у Києві. Про це свідчить надісланий
РТМЗГ бланк зобов’язання контрагента «Продамету»
щодо виконання розпоряджень його контор у Києві,
Катеринославі, Харкові, Одесі та Ростові–на–Дону.
Уточнюється, що це зобов’язання має силу лише в разі
видання аналогічних зобов’язань іншим учасникам
синдикату в Україні не пізніше середини червня 1918 р.
[14, арк. 49]. Саме тоді на засіданні контрагентів за
участі управляючих вищеназваних контор розглядалося
питання «Про організацію контор Товариства…» та
згадувався планований переїзд до Києва його управління
[13, арк. 103].
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Втім укладання нової угоди зіштовхнулося з
труднощами. Так у союзі відмовилося брати участь
Новоросійське товариство кам’яновугільного та сталевого
виробництва, оскільки його проект мав «характер
повної відсутності гарантії інтересів підприємства».
Зазначалося, що необхідність «правильної організації»
об’єднання в Україні визнавалася з квітня 1918 р., однак
пропозиції Київської контори синдикату не гарантували
інтересів контрагентів і навіть не відповідали
кон’юнктурі ринку. Наголошувалося, що товариство
приєднається до союзу, коли буде вироблена угода, яка
його задовольнить [14, арк. 39].
Цю заяву було прийнято на засіданні контрагентів
«Продамету» 25 серпня 1918 р. Там же було проголошено
принципову бажаність відновлення діяльності синдикату.
Проте зауважувалося, що через націоналізацію
його управління та контор у Росії, необхідною є
реорганізація об’єднання на підставі діючих договорів.
Оновлений синдикат діяв на базі контор у Києві,
Харкові, Катеринославі, Одесі та Ростові–на–Дону,
для керівництва ним утворювалася тимчасова рада з
представників контрагентів. На наступних засіданнях
було підтверджено перелік синдикованих виробів,
врегульовано приплати, умови розрахунку з заводами
тощо [8, арк. 40зв–45зв].
Зауважимо, що паралельно з пошуком нової форми
об’єднання синдикат продовжував функціонувати. Так,
наприкінці липня 1918 р. два представники «Продамету»
входили до складу та брали активну діяльність у роботі
Особливої наради з металу при Міністерстві торгівлі
та промисловості Української Держави [20, арк. 27].
Зокрема розподіл норм відпуску по заводах проводився
«Продаметом» або самими заводами та затверджувався
головним інспектором торгівлі металами. [20, арк. 67зв].
Загалом всі справи, що стосувалися заводів–контрагентів
«Продамету» повинні були вирішуватись через нього,
тож бачимо, що стосунки влади і синдикату принципово
не змінились у порівнянні з минулим 1917 р. [20, арк.
69зв]. Можемо припустити, що тепер саме синдикат
більшою мірою диктував свої умови уряду. Наприклад,
розміри надбавок до твердих цін на металеві вироби в
липні 1918 р. встановлювалися саме «Продаметом», а
тільки потім затверджувались Міністерством торгівлі та
промисловості [21, арк. 47зв].
Восени 1918 р. контрагенти оновленого синдикату
займалися питаннями організації роботи об’єднання
– збирали інформацію про замовлення, обговорювали
можливості експорту, розглядали можливості встановлення нових знижок і приплат [14, арк. 9–10, 13,
19–20, 98]. Останнє згадування синдикату зустрічається
в телеграмі його правління в Києві від 9 листопада
1918 р. про припинення прийому замовлень конторами
згідно з постановою контрагентів [14, арк. 11]. Крім
того, «Продамет», як «організація, що об’єднує
металургійні заводи», згадується у протоколі засідання
Союзу представників металургійної та залізоробної
промисловості від 14 квітня 1919 р. стосовно питання
про необхідність вивезення металу прихильниками
Добровольчої армії з прифронтових заводів [12,
арк. 150зв]. Джерел, які б висвітили подальшу долю
синдикату, нами наразі знайдено не було.
Продовжили свою діяльність і синдикати «Продпаровоз» та «Продвагон». На початку 1918 р. вони,
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вочевидь, залишалися головними постачальниками
Радянської Росії, виконуючи замовлення Народного
комісаріату шляхів. У січні обидва синдикати зробили
заяви до Вищої ради народного господарства щодо згоди
на участь у своїй діяльності представника уряду [14, арк.
347–350]. На цих умовах у березні Луганський завод
Гартмана отримав замовлення згідно з колективним
замовленням казенних і приватних залізниць,
обговорення якого відбувалося ще влітку 1917 р. [14,
арк. 135–137, 200]. Тоді ж Вищою радою народного
господарства було затверджено тверді ціни на паровози,
про що свідчить листування з «Продпаровозом» [14, арк.
340–345].
З проголошенням же Української Держави Павла
Скоропадського серед власників машинобудівних
підприємств, як і у представників «Продамету», виникає
ідея до об’єднання вже в межах новоутвореної держави.
У серпні 1918 р. на відповідній нараді в Києві було
підписано угоду щодо створення Товариства для торгівлі
виробами українських паровозо– та вагонобудівних
заводів строком до кінця 1919 р., до якого входили
5 машинобудівних заводів України. У відповідному
протоколі йшлося про необхідність встановлення
зв’язку з петроградськими радами «Продпаровозу» та
«Продвагону» задля «загальної поінформованості з
питань технічних… і розцінкових, а також для захисту
інтересів українських… заводів по розрахунках за
постачання рухомого складу для російських залізниць»
[14, арк. 305]. Як бачимо, створене об’єднання
передбачало діяти цілком незалежно від Петрограду.
На жаль, нам не вдалося наразі встановити подальшу
долю синдикатів залізничного машинобудування. Втім
припускаємо, що подальші події, пов’язані з падінням
гетьманського уряду, зробили його діяльність фактично
неможливою.
Таким чином, питання діяльності монополістичних
об’єднань Російської імперії в умовах революції
залишається малодослідженим. Одними з найвпливовіших синдикатів важкої промисловості цього часу
залишалися «Продамет», «Продпаровоз» і «Продвагон».
Протягом 1917–1918 рр. вони не лише зберегли або
навіть оновили свою організацію та структуру, але
й намагалися затвердитися на власних позиціях та
посилити вплив на ринку. Разом з тим недостатня
кількість та фрагментарність джерел не дозволяють нам
скласти повної картини з цього питання та залишають
широке поле для майбутніх досліджень.
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Syndicates in the heavy industry of the Russian Empire before
and after the 1917 revolution
The paper is considering three large syndicates in the heavy industry of the
Russian Empire («Prodamet», «Prodparovoz», «Prodvagon») on the eve and after
the revolution of 1917. It is noted that in 1917 their independence was substantially
limited by the Provisional Government. It directly influenced the pricing and required
the priority fulfillment of state orders. In this way it actually managed the industries
through these monopolies. In addition, it was established that during 1918, despite
the nationalization proclaimed by Soviet Russia, syndicate associations continued to
operate on the territory of the Ukrainian State. They consisted of enterprises located
on its territory. All three syndicates worked closely with the Ukrainian authorities.
Representatives of «Prodamet» were introduced to the structural subdivisions of the
hetman government, where they had significant powers.
Keywords: syndicate, («Prodamet», «Prodparovoz», «Prodvagon», revolution,
Ukrainian State.
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Економічне становище Кримського півострову
після анексії Російською Федерацією
в березні 2014 р.: проблеми та загрози розвитку
Проведено комплексний аналіз проблем економічного розвитку Криму в
умовах російської окупації. На основі співставлення економічних показників
Кримського півострову з аналогічними індикаторами материкової України
спростовано інформацію про те, що на півострові після анексії РФ дійсно
покращилась ситуація, передусім, в сфері економіки. Стверджується, що
кримська економіка стає повністю залежною від дотацій зверху. Найбільш
вагомим чинником стагнації кримської економіки стало перекриття
Північнокримського каналу.
Ключові слова: Кримський півострів, Україна, Російська Федерація,
економічний розвиток, окупація, порівняльний аналіз статистичних даних,
регіон – аутсайдер.

Актуальність дослідження економічного становища
Криму після анексії півострову Російською Федерацією
в березні 2014 року визначається потребою у
виявленні реальних загроз споживчому, промисловому,
енергетичному, аграрному, транспортному, туристичному
та іншим секторам економіки Кримського півострову
та визначенні перспектив соціально–економічного
розвитку в умовах російської окупації.
Після анексії Російською Федерацією Кримського
півострову в березні 2014 року та незаконного входження
Криму до складу РФ Москва пообіцяла кримській громаді
стрімкий розвиток економіки півострову та миттєве
покращання рівня життя. Проте соціально–економічна
ситуація не тільки не покращилась, а й ускладнилась,
про що свідчать статистичні показники. Так, збільшення
заробітної плати та пенсій продовжилось недовго:
зростання цін на продовольчі товари та знецінення
рубля швидко вплинули на споживчі можливості
кримського населення. Соціально–економічна ситуація
в Криму після його окупації характеризується швидким
поверненням до радянських стандартів від галузевої
структури економіки до показників соціального
забезпечення [1].
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Зараз півострів знаходиться ще в більшій політичній
та економічній ізоляції. До того ж залишається найбільш
віддаленим анклавом Російської Федерації. Згідно з
статистичними даними Федеральної служби державної
статистики РФ, Крим можна оцінити як регіон –
аутсайдер. Так, за даними дослідження агентства «РИА–
Рейтинг», у рейтингу якості життя в 2016 році Крим
обіймає 66–те місце з 86–ти регіонів Росії [2].
Зниження економічної активності в регіоні через
причину його повної ізоляції спостерігається в усіх
сферах життя кримської громади. Не випадково, під
час зустрічі із місцевими пенсіонерами в Феодосії в
Криму прем’єр–міністр РФ Дмитро Мєдвєдєв сказав
свою відому фразу: «Грошей немає, але ви тримайтесь.
Бажаю вам всього найкращого, гарного настрою та
здоров’я» [3].
Не дивлячись на різке падіння кримської економіки,
кримчанам продовжують навіювати інформацію про те,
що ситуація в Криму у порівнянні із умовами соціально–
економічного розвитку на материковій Україні є кращою,
отже, мешканцям півострову пощастило. Подібні
пропагандистські трюки продовжують задурманювати
свідомість кримчан, які тим часом страждають
через неможливість задовольнити власні потреби в
елементарних речах.
Проблеми економічного становища Кримського
півострову в умовах окупації РФ досліджуються
українськими вченими, аналітиками та експертами,
які до окупації очолювали кримські відомства (О. Лієв
[4], Р. Ніколаєв [5], О. Сергєєва [6] та ін.), російськими
науковцями та експертами (В. Нахлупін [7], М. Сєргєєв
[3] та ін.), а також західними оглядачами (Дж. Буш
[8], М. Сміт [9] та ін.). Цікаві думки щодо розвитку
кримської економіки в умовах російської окупації
викладені турецькою дослідницею Тейфуковою Ріаною
на сайті Центру кризових та політичних досліджень в
місті Анкара (Туреччина) [1]. Значну роль у дослідженні
економічного розвитку Кримського півострову після
відомих подій лютого–березня 2014 року відіграють
статистичні дані, які оприлюднені у звітах Державної
служби статистики України, Національного банку
України, Федеральної служби державної статистики РФ,
Територіального органу Федеральної служби державної
статистики по Республіці Крим.
В цілому можна стверджувати про дещо фрагментарний аналіз економічного становища Крим-ського
півострову в умовах окупації Російською Федерацією,
який насичений статистичними даними, проте при
цьому не вистачає компаративного дослідження
народногосподарських показників до й після окупації з
акцентуацією на втратах для обох сторін: Кримського
півострову та материкової України.
Зазначена фрагментарність та відсутність комплексного
бачення
вітчизняними
дослідниками
економічного становища Кримського півострову після
окупації РФ в березні 2014 року обумовили завдання
цієї статті – розкрити проблеми економічного розвитку
Криму в умовах російської окупації, при цьому
основним методом дослідження обрано компаративний
аналіз статистичних показників соціально–економічного
становища анексованого півострову та материкової
України в умовах ведення Антитерористичної операції.
Особливу увагу при цьому приділено дослідженню
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викликів та загроз кримській економіці після відомих
подій лютого – березня 2014 року й до сьогодення.
Дослідження економічного становища окупованого
Криму не можливо без використання статистичних
даних та проведення їх ґрунтовного компаративного
аналізу. Принцип об’єктивності вимагає від нас
співставлення економічних показників півострову з
аналогічними індикаторами материкової України з
урахуванням реальних статистичних даних, наданих
незалежними громадськими об’єднаннями, основна
мета яких – моніторинг ситуації в анексованому Криму,
а також офіційних статистичних даних Державної
служби статистики України та Територіального органу
Федеральної служби державної статистики по Республіці
Крим. В результаті аналізу ми маємо підтвердити чи
спростувати інформацію про те, що на півострові після
анексії РФ дійсно покращилась ситуація, передусім,
в сфері економіки. При цьому, слід враховувати,
що економіка нашої країни сьогодні зазнає значних
труднощів у своєму розвиткові через проведення АТО
на сході України та низку дестабілізаційних заходів, які
впроваджуються РФ з метою внесення дисбалансу в
експортно–імпортну динаміку між державами. Водночас
Крим живе в умовах «мирного неба» та соціально–
економічної стабільності, про яку в своїх звітних
доповідях зазначають керівники «республіки» [7; 10].
Ключові статистичні показники, по яких визначається
стан соціально–економічної ситуації в країні або її
внутрішньому регіоні: споживчі ціни та інфляція,
промислове
виробництво,
сільськогосподарське
виробництво, транспортна сфера, соціальна захищеність
(рівень зареєстрованого безробіття, рівень середньої
номінальної заробітної плати), туризм.
Споживчі ціни та інфляція. За підсумками 2014
року збільшення інфляції в Криму склало 42,5% [Цит. по:
5]. Зокрема, у грудні в порівнянні з попереднім місяцем
інфляція виросла на 5,7%. В Україні, з урахуванням
відкритого збройного протистояння на сході держави,
річне зростання інфляції склало 24,9%. Це теж немало,
але аж в 1,7 рази менше, ніж в мирному Криму. Зокрема
у грудні 2014 р. споживчі ціни, згідно з повідомленнями
Державної служби статистики України, зросли на 3%.
Індекс споживчих цін склав 112,1 [11, с. 56]. Варто
зауважити, що за даними моніторингу Міністерства
економічного розвитку РФ (лютий 2016 року) в Криму
в 2015 р. був зафіксований найвищий рівень інфляції
серед усіх російських регіонів. Вона склала 26,4%
проти 12,9% в цілому по Росії. «У суб’єктах Російської
Федерації приріст цін у грудні за річний період на всі
товари і послуги варіювався від 10,3% до 17,5% за
винятком Кримського федерального округу (території
тимчасово окупованого Криму – авт.). У Кримському
федеральному окрузі приріст цін (вираховується з
2015 р.) за річний період – 26,4% р/р» [12]. В цілому за
підсумками 2015 р. споживча інфляція в Росії склала
12,9% після того, як у 2014 р. ціни зросли на 11,4%. За
останні два роки інфляція посилилася вдвічі – у 2011–
2013 рр. середній приріст за р. становив 6,4% [12]. Проте
показник 26,4% важко сприймається як дійсний, а не
уявний через індекс споживчих цін за 2015 р., що складає
125,1% [13]. На деякі продукти харчування ціни виросли
більше, ніж в 10 разів (так, індекси споживчих цін на
півострові за 2015 р. складають на фрукти та цитрусові
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129,9% (подорожчання на 112,9%), борошно – 131,0%
(подорожчання на 92,2%), яйця – 116,5% (подорожчання
на 83,6%), м’ясо та птиця – 119,1% (подорожчання на
76,7%), овочі – 152,7% (на 71,9%), риба – 128,6% (на
69,2%). Алкогольні напої стали дорожчими на 67,6%,
безалкогольні напої – на 63,9%, цукор – на 61,2%,
молочна продукція – на 45,4%, макаронні вироби – на
44,8%, хліб – на 35,7% [13]. Отже, статистичні дані,
надані Кримстатом не зовсім вірно відображають
реальну картину, що склалась на півострові. В Україні
ситуація також різко погіршилась. В 2015 р. базова річна
інфляція становила 43,1%, що майже вдвічі більше, ніж
у 2014 р. [14, c. 14]. Так от при рівні інфляції 43,1% в
Україні індекс споживчих цін складає 143,3 станом
на кінець 2015 р. [15], а в Криму при рівні інфляції
26,4% цей індекс складає 125,1%. Такі цифри свідчать
про те, що в Криму ситуація краще, ніж на території
материкової України, проте насправді це не відповідає
реальній картині, що склалась на півострові. Адже і без
офіційних цифр кримчани чудово усвідомлюють, що на
їх споживчому ринку ціни на порядок вище українських.
Недарма сусідня з Кримом Херсонська область, на думку
Р. Ніколаєва, стала свого роду Меккою продуктового
туризму для мешканців півострову [5].
Промислове виробництво в Криму в 2014 р.
скоротилося на 9,9% [Цит. по: 5]. В Україні цифра
падіння трохи вища – 10,7. За оцінками Міжнародного
центру перспективних досліджень, у 2015 р. падіння
промислового виробництва в Україні склало 18%
[16], а в Криму навпаки падіння уповільнилось до
6%, така тенденція зберігалась протягом року, проте
стосувалась не всіх галузей промисловості. Так, виняток
становить видобувна промисловість, де зафіксовано
падіння виробництва до 24%, найбільше зростання
спостерігалось у виробництві столових вин – 484%,
кефіру – 257% та іншої молочної продукції. Такі цифри
з посиланням на офіційні дані Кримстату надає Центр
журналістських досліджень [17]. Проте варто нагадати,
що Україна втратила в результаті війни на Донбасі
п’яту частину свого промислового потенціалу, тоді як в
Криму всі підприємства залишилися на місці, в цілості й
недоторканності. А деякі з них навіть «націоналізовані»
місцевою владою, яка вважає, що зможе більш ефективно
розпорядитися цією власністю.
Сільськогосподарське виробництво збільшилось
як на материку, так і на півострові. У Криму приріст
склав 0,7%, в Україні вчетверо більше – 2,8%. У цьому
випадку у материкової частини ситуація краще, тому
що кримські аграрії виявилися позбавлені можливостей
для інтенсивного зрошення у зв’язку із перекриттям
Північнокримського каналу у квітні 2014 р. [5]. Після
анексії Криму Північнокримський канал практично
пересох і руйнується. Раніше значна частина води з Дніпра
йшла на зрошення кормових і зернових культур, а також
вирощування рису. «Тепер разом із рисом без зрошення
зникнуть також соя, значна частина кримських овочів,
садів і виноградників. Також повністю знищено кормову
базу для тваринництва. А це мільярдні збитки», − вважає
Олександр Лієв − екс–міністр курортів і туризму Криму,
радник голови Міністерства аграрної політики України
з питань управління державними підприємствами, які
знаходяться на тимчасово окупованій території АР Крим.
Така ситуація, на думку чиновника, зрештою призведе до
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того, що за два–три роки на північнокримській території
залишаться тільки військові бази. А місцеве населення,
частина якого, до речі, голосувала за приєднання до
Росії на референдумі, буде змушене звідти мігрувати.
Люди фактично позбавлені перспективи залишитися
жити у своїх населених пунктах. Уже зараз відомо про
факти міграції та значне падіння цін на нерухомість у
цих районах. Так само як колись Північнокримський
канал дав життя півострову, пересихання каналу це
життя і забере. Тому що єдиний вид діяльності, завдяки
якому можливе повноцінне життя в степу, – це ведення
сільського господарства, що без води зникне. Хімічне
виробництво скоротилось через нестачу води. До того
ж Крим сьогодні перебуває фактично в зоні повного
ембарго. Всі товари від хімічного виробництва йшли
на експорт, тепер це стало неможливим [4]. Хоча цифри
Кримстату дають зовсім протилежні оцінки. Так, у
січні–березні 2016 р. продукція хімічної промисловості
та каучук склали 40% від усього експорту півострову
(2982,8 тис. дол. США) [18]. Питання полягає лише в
тому, як заводи працюють в стані постійної нестачі води?!
Можна зробити висновок про те, що за умови подачі
води населенню в чітко означені години забезпечити нею
населення північно–східної частини Криму можливо,
проте без повноцінного розвитку агарного сектору,
курортів степової частини та промисловості.
У транспортній сфері Криму за підсумками
2014 р. обсяг вантажоперевезень скоротився майже
на третину – на 32,1% (до 7,6 млн. т), а обсяг
пасажирських перевезень впав на 14,2% (до 253,2 млн.
осіб) у порівнянні з 2013 р. [Цит. по: 5]. Транспортні
підприємства України теж показали спад, але не
такий серйозний: перевезення вантажів скоротилося
на 10,1% (до 671,2 млн. т), перевезення пасажирів
– на 5,3% (до 5,9 млрд. людей) [19]. Якщо взяти
період з січня по липень 2016 р., то цифри Кримстату
викликають багато запитань й вимагають перевірки
їх на достовірність. Адже, відповідно до цих даних,
обсяг лише автомобільних вантажоперевезень в Криму
збільшився до 60,3 млн. т, що майже в 8 разів більше усіх
вантажоперевезень, ніж 2 роки тому, й рік ще триває.
Проте звідки взято таку цифру – не зовсім зрозуміло.
Адже на автоперевезення, пов’язані із постачанням
сировини та продукції на півострів, накладено ембарго.
До того ж, якщо раніше левову частку складали
вантажоперевезення залізничним шляхом, то наразі всі
поїзди у напрямку Криму скасовано. А сам залізничний
вокзал у Сімферополі пустує. Якщо ми подивимось на
показники Кримстату, то такої проблеми транспорту
взагалі не існує, адже протягом першої половини 2016 р.
пасажирооборот лише автомобільного транспорту
склав 1291,6 млн. пас., що на 1038,4 млн. (практично в
5 разів) більше від усього пасажирообороту за 2014 р.
[20, c. 2].
Рівень зареєстрованого безробіття в Криму на
грудень 2014 р. склав 1,5% [Цит. по: 43], в Україні –
1,9% [19]. Рівень зареєстрованого безробіття станом на
1 липня 2016 р. в Криму складає 0,5% [20, c. 2], в цілому по
Україні складає 1,4% населення працездатного віку [21].
Звичайно, рівень безробіття знизився й на півострові, й
на материковій Україні, проте на останній він в 2,8 рази
більший. Цей показник та наступний свідчать про
певні переваги кримської економіки після анексії над
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українською материковою в умовах збройного конфлікту
з урахуванням окупованої території.
Рівень середньої номінальної заробітної плати
на кінець 2014 р. у Криму склав 21619 руб. (приблизно
7200 грн.) [Цит. по: 5]. За рік цей показник виріс в 1,7 рази,
проте зростання інфляції знівелювало так званий ефект
миттєвого збагачення за рахунок фінансових вливань з
федерального бюджету. В Україні ж середня зарплата
штатних працівників у грудні 2014 р. склала 4290 грн., що
на 59,58% нижче відповідного кримського показника [21].
Проте ціни на території материкової України є нижчими
та купівельна спроможність є більшою, чого неможна
стверджувати про Крим, наприклад, персики в сезон на
ринках селищ Північного Криму коштують в 4 рази більше,
ніж на одному із самих найдорожчих ринків України –
Бессарабському, що у Києві. Ситуація кардинально не
змінилась у першій половині 2016 р. В Криму середня
номінальна заробітна плата станом на 1 липня 2016 р.
становила 28834 руб. (приблизно 11657 грн.) [20], в
Україні – 4839 грн., що на 41,51% нижче відповідного
кримського показника [21]. Фактично, заробітна плата
залишається одним із небагатьох показників, якими
можуть пишатися мешканці півострову. Інша справа
полягає в тому, що середньостатистичний кримчанин на
ці гроші все одно не здатний забезпечити власну родину
усім елементарним: або ціни на продукти занадто високі,
або їх просто немає на ринку принаймні півночі Криму.
Туризм в Криму після анексії РФ знаходиться у стані
стагнації, що обумовлено передусім зміною пріоритетів у
російського керівництва. Адже для Кремля Крим важливий
передусім у військово–стратегічному плані, а для
української влади півострів в першу чергу був осередком
туризму, а також розвитку аграрної сфери, транспорту,
промисловості та енергетики. Туристичні акценти
відсутні в заявах кремлівського керівництва, адже наголос
робиться лише на розвиток військово–промислового
комплексу. До того ж кошти з федерального бюджету йдуть
на розвиток й забезпечення функціонування військово–
стратегічних потреб та на заробітну плату бюджетникам,
проте в рекреацію кошти не вкладаються, але при цьому
надаються обіцянки щодо пошуку іноземних інвесторів.
Поєднати військову складову та туризм в одному регіоні
неможливо, − про це свідчить світова практика розвитку
внутрішніх регіонів держави. Ситуація ускладнилась й
стрімким підвищенням цін на відпочинок й оздоровлення,
який став вдвічі дорожче коштувати, ніж у Сочі. До
окупації було навпаки. Щодо обсягу туристів, то у 2014 р.
в Криму відпочило 1,5 млн. осіб, у 2015 – 1,7, в 2016 р.
підрахунків ще немає, проте очікується теж на рівні
1,5 млн. туристів. До окупації найбільш рекордними
роками були 2012 – 6,13 млн. туристів та 2013 – 6 млн.
[22]. До того ж більше половини туристів були громадяни
з материкової України, які сьогодні віддають перевагу
відпочинку на півдні України на узбережжі Чорного моря
або в Туреччині, не бажаючи мати справу з окупованою
територією, при цьому виходять з міркувань не лише
політичного, але й економічного характеру. Якщо у
2013 р. українці становили 65,6% всього туристичного
потоку в Криму, то 2014–го їх стало значно менше –
29%. У 2015 р. частка громадян України скоротилася до
6% − до 100 тис. осіб, в основному це мешканці східної
України. Сьогодні ж це – монопотік, що складається з
жителів тільки Росії [22]. Важливо зауважити й те, що
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на зменшення кількості туристів вплинула відсутність
можливості дістатись залізничним транспортом, адже
раніше 70% туристів діставались півострову потягом.
Наразі туристи можуть лише дістатись Криму тільки
авіасполученням або поромною переправою, проте
пропускна спроможність цих двох видів транспорту разом
не перевищує 1,3 млн. осіб [23, c. 17]. Туристи також
могли дістатись Криму круїзними лайнерами. Щорічно
100 круїзних суден відвідували п’ять найбільш портів
Кримського узбережжя. Після окупації жодне судно не
ввійшло в Кримські води. Щодо авіасполучення, то до
анексії Криму аеропорт «Сімферополь» здійснював рейси
до Франкфурта, до двох міст Польщі, три рейси на день в
Стамбул, було постійне сполучення з Мінськом, з Києвом
та іншими містами України. Сьогодні ж це каботажний
аеропорт, який здійснює перельоти тільки в одному
напрямку – у бік РФ. Керченська поромна переправа
здатна посилити туристичний потік в 300 тис. осіб на рік,
сьогодні вона дійсно функціонує у підвищеному режимі,
проте її використовують не для перевезення туристів, а
для постачання на півострів продуктів харчування, питної
води, сировини та товарів першої необхідності [22]. На
думку О. Лієва, аби сезон був прибутковим, Крим повинен
прийняти 2,7 млн. туристів, при такій транспортній
складовій Крим зможе приймати максимум 1,7–1,8 млн.
туристів на рік [22]. Наведені вище цифри відображають
реальну картину розвитку рекреаційної сфери в Криму,
проте кримчанам, як і громадянам РФ в цілому навіюється
зовсім інша статистика, яка характеризується доволі
позитивною динамікою та має усі шанси на подальше
покращання. Так, очільник комітету кримського
парламенту з питань санаторно–курортного комплексу
і туризму Олексій Черняк стверджує, що станом на 26
серпня 2016 р. в Криму відпочило 4 млн. 25 тис. туристів.
Це на 26% більше аналогічного періоду минулого року
(2015) [24]. Проте такі цифри не підтверджуються
пляжами, які практично пусті, незаповненими готелями
та санаторіями, що третій рік поспіль залишаються без
прибутків й знаходяться на межі вимирання, а також
фактичною відсутністю неорганізованого туризму, який
до анексії складався з 64% громадян із материкової
України. Й примусове направлення російських громадян
– працівників великих компаній за профспілковими
путівками – не допомогло заповнити санаторно–курортні
комплекси відпочиваючими (як приклад, від компанії
«РусГідро» у 2016 р. мало відпочити за такими путівками
6000 співробітників фірми). Більшість громадян РФ давно
звикли до відпочинку в стилі «все включено» в Туреччині
або Єгипті і вважають відпочинок на Близькому та
Середньому Сході кращим, ніж на Чорноморському
узбережжі, який став занадто коштовним. До того ж не
всі можуть собі дозволити купувати авіаквитки, лише
15% від усіх відпочиваючих минулого року дістались
Криму літаком [25]. Туристи жаліються на поганий сервіс
радянського ґатунку та зруйновані вщент дороги вздовж
узбережжя. Проте Президент РФ В. Путін не звертає на
це уваги, аргументуючи тим, що шахтарям це раніше не
заважало – «вони махнуть півстакана – й на пляж» [25].
Проблеми, як виявилось, вирішуються в Росії швидко:
або шляхом навіювання дезінформації та ефективних
пропагандистських технологій або шляхом збільшення
продажу алкогольних напоїв з метою введення населення
в стан перманентної ейфорії.
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Висновки та перспективи подальших розвідок. На
підставі аналізу можна стверджувати, що темпи падіння
економіки в Криму після розриву господарських зв’язків
з Україною зростають. Більшість сфер народного
господарства після окупації півострову РФ зазнає
значних втрат, що обумовлено фактичною ізоляцією
півострову та режимом санкцій. Вагомим чинником
в уповільненні економічного розвитку степового
Криму стало перекриття Північнокримського каналу. У
порівнянні з Україною, на території якої відбувається
збройне протистояння та є неконтрольовані території,
Крим відстає у своєму розвитку, а соціально–економічна
ситуація за розглянутими показниками суттєво
погіршується. Виняток складає єдиний індикатор у
вигляді більш високих зарплат і пенсій, зумовлений не
власними економічними досягненнями, а вливаннями
з федерального бюджету. Проте внутрішній потенціал
зростання кримської економіки не набирає обертів, отже,
кримська економіка стає повністю залежною від дотацій
зверху. Кримська влада відчуває себе захищеною в плані
соціальної стабільності, отже, не замислюється над тим,
як забезпечити потреби кримчан самостійно.
Станом на сьогодні бракує ґрунтовних досліджень,
присвячених шляхам розв’язання кримської економічної
кризи, пов’язаної не лише із посиленням ізоляції
півострову в умовах анексії РФ, але й подальшою
мілітаризацією Криму російським окупаційним
режимом, що може бути предметом майбутніх наукових
розвідок та експертних дискусій.
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The economic situation of the Crimean peninsula after
the Russian Federation’s annexation in March 2014: problems
and threats to development
A comprehensive analysis of the problems of the economic development of
Crimea in the conditions of Russian occupation was carried out in the article. Based on
a comparison of the economic indicators of the Crimean peninsula with the analogous
indicators of the mainland Ukraine, information that the situation on the peninsula
after the annexation by the Russian Federation was really improved, especially in
the sphere of economy, was refuted. It is asserted that the Crimean economy becomes
completely dependent on subsidies from top. The most significant factor in the
stagnation of the Crimean economy was the closure of the North–Crimean channel.
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Ісихазька традиція та творча спадщина
Іова Желіза (Почаївського)
Досліджено філософсько–богословську спадщину Іова Желіза
(Почаївського). З’ясовано, що саме ідеї ісихазму вплинули на становлення його
як видатного культурницького та просвітницького діяча. Проаналізовано
творчу спадщину Іова Желіза, яка знайшла своє застосування у «практичному
ісихазмі». Визначено, що основні праці І. Желіза – повчання, які є філософсько–
богословським маніфестом ісихастських ідей в Україні. Встановлено вагому
роль Іова Желіза у становленні та діяльності двох визначних монастирів на
Волині – Почаївського та Загаєцького.
Ключові слова: Іов Желізо, ісихазм, «практикуючий ісихазм»,
філософсько–богословська спадщина, повчання, Почаївський монастир.

Філософсько–богословська думка на українських
землях кінця XVI – початку XVIІ століть розвивалася
у парадигмі християнського неоплатонізму із чітко
вираженими ідеями ісихазму, які знайшли своє практичне
втілення у богословствуванні релігійно–філософської
школи «острозьких традиціоналістів» (Острозький
та Дерманський культурно–релігійні осередки).
Основними репрезентантами ісихастських ідей в Україні
були В. Суразький, І. Вишенський, В. Дубенський,
Д. Наливайко, І. Копинський, А. Филипович, а
серед «практикуючих ісихастів» – І. Борискович,
І. Княгиницький, І. Желізо. Релігійно–богословська,
просвітницька діяльність цих «практикуючих ісихастів»
визначальний вплив на діяльність православних
культурницьких осередків: «Острозьку академію»,
Дерманське братство, Луцьке Хрестовоздвиженське
братство, Скит Манявський, Почаївську лавру та ін.
Водночас, останнім часом зростає інтерес сучасних
гуманітарних студій в дослідженні «мало відомих» імен
ісихастського руху котрі мали значний вплив на розвиток
культури України кінця XVI – початку XVIІ століть, що
й визначає актуальність даного дослідження.
Історіографія дослідження просвітницької діяльності культурно–релігійних осередків «острозьких
традиціоналістів» бере початок ще у XIX – початку XX
століть (П. Жукович, М. Коялович, К. Харлампович та
ін.). Дослідники зазвичай наголошували на значимості
ісихазму в боротьбі із поширенням уніатизму та
католицизму й водночас захисті православ’я і «руської
народності» (український національний характер
ісихазму у дослідженнях даних авторів майже не
враховувався, визначався його «загальноросійський»
характер). Інтерес до діяльності Острозького й
Дерманського релігійно–культурних центрів спостерігався в українських дослідників національного
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спрямування (І. Власовський, М. Грушевський,
М. Костомаров, митрополита Іларіон (І. Огієнка),
І. Франко). Однак зазначені дослідники, як правило,
не концентрували увагу на традиціоналізмі острозьких
книжників, обминаючи увагою їхні ісихастські погляди.
Ісихазм, здебільшого, не викликав інтересу в дослідників,
ця релігійно–філософська течія знаходилася на маргінесі
зацікавлень науковців.
В останнє десятиліття зацікавленість просвітницьким
гуртком «острозьких традиціоналістів» значно зріс у
колах релігієзнавців, істориків, філософів та філологів.
Зокрема, праці С. Гуменюка [1], П. Кралюка, І. Пасічника,
М. Якубовича [6; 7; 8], де велика увага присвячувалася
власне традиціоналізму окремих діячів Острозького
релігійно–культурного центру та ролі ісихазму.
Мета і завдання дослідження. Для комплексного
дослідження ісихазму в Україні варто врахувати
персоніфікований підхід до інтерпретацій ісихастських
ідей у творчості видатних його представників. Тому
метою і завданням даної статті є спроба розкрити
усі грані життєпису Іова Желіза (Почаївського) –
одного із представників «практикуючого ісихазму»
в Україні кінця XVI – першої половини XVII ст.,
культурно–просвітнього діяча, водночас мало знаного
в академічних дослідження сучасної гуманітаристики.
Сучасна гуманітарна наука намагається заповнити
«пробіли» соціокультурного простору раньомодерного
періоду становлення української нації акцентуючи
увагу на персоніфікованій, а не на суспільно–політичній
складовій становлення і розвитку філософії, релігії,
історії, культури України загалом.
Біографічні дані Іова Желіза, котрий відомий також
як Іов Почаївський є надто фрагментарними, інколи, з
елементами міфологізованості, базовані на його житії
(останнє написане його учнем Досифеєм [3; 14, с. 20]).
Водночас саме він вважається одним із засновників
Почаївського монастиря.
Ряд дослідників вважають, що Іов Желізо народився бл. 1551 р. [3, с. 1; 11, с. 189; 12, с. 1–3; 14, с.
2], і був сучасником В. Суразького, І. Вишенського,
І. Княгиницького, В. Дубенського, а помер 28 жовтня
1651 р. (таким чином він прожив майже сто років і за
тиждень перед цим передбачивши свою кончину [11,
с. 211]). Із житія Іова Желіза відомо, що він народився
на Покутті у «благочестивій» сім’ї [3, с. 1]. І. Огієнко
припускає, що його батьки належали до «шляхтичів і були
людьми заможними», аргументуючи свою думку: «У той
час прості селяни звичайно прізвищ не мали, а мали їх
тільки шляхтичі. Батьки Іова прізвище мали, Желізо …
вони були шляхтичі» [11, с. 190]. Правда, це твердження
викликає деякі запитання. По–перше, прізвища в той час
мали не лише шляхтичі, а й міщани. По–друге, прізвище
Желізо вказує на те, що батьки цього діяча були, радше,
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міщанами. Саме до версії про міщанське походження
Іова Желіза ми схиляємося. Далі з житійної літератури
відомо, що Іов Желізо у віці десяти років покинув свій
дім і подався в Свято–Спаський монастир в Угорниках
[3, с. 2]. Однак ця обитель, наскільки відомо, в XVI ст. не
існувала. Вона була заснована лише на початку XVII ст.
Іовом Княгиницьким. Ім’я, котре він отримав при
хрещенні, було Іван (Іоанн), при прийнятті чернечого
чину – Іов, а коли прийняв схиму, то знову став Іоанном.
Судячи з житія, написаного Досифеєм, в Угорниках
Іов Желізо перебував близько двадцяти років [11, с. 191].
Згідно з легендарною версією, поданою Досифеєм, Іов
Желізо, перебуваючи в монастирі в Угорниках, став
відомий своїми чернечими подвигами. Через це його в
1582 р. запросив князь Василь–Костянтин Острозький,
аби той став ігуменом монастиря Воздвиження Чесного
Хреста в Дубно [14, с. 3]. Такий момент у біографії Іова
Желіза видається не дуже правдоподібним. Дубенський
Хрестовоздвиженський
монастир
знаходився
у
володіннях князя Василя–Костянтина Острозького [2, с.
675] й контролювався цим можновладцем. Як правило,
князь ставив настоятелями таких монастирів людей,
яких знав, часто тих, які отримали освіту в Острозькій
академії. Виглядає дивно, що він запросив на становище
ігумена одного зі своїх «столичних» монастирів ченця
із далеких Угорників. Крім того даний монастир входив
до Дубенської архімандритії. Ніяких документальних
свідчень про його існування в XVI ст. немає, а перші
згадки про цей монастир датуються лише у першій
половині XVIІ ст. [2, с. 675].
Також, поширеними є тези, що у Дубенському
Хрестовоздвиженському монастирі Іов Желізо займався
написанням церковних книг (на основі свідчень
Досифея) [14, с. 8], та не менш загадкове – що в цьому
монастирі під час пасхального посту перебував князь
Василь–Костянтин Острозький, і, мовляв, Іов Желізо був
його духівником [11, с. 195].
Загалом ігуменство Іова Желіза в Дубенському
Хрестовоздвиженському монастирі викликає питання.
Якщо він справді обіймав таке становище, то чому не
був учасником Берестейського антиуніатського собору
1596 р.? Адже в його роботі брали участь настоятелі
православних монастирів, які знаходилися у володіннях
князя Василя–Костянтина Острозького. Про участь Іова
Желіза в роботі Берестейського антиуніатського собору
1596 р. мовчить Досифей. Також нічого не говорять про
це інші джерела.
Не зрозуміло також, чому Іов Желізо покинув
ігуменство в Дубенському Хрестовоздвиженському
монастир й подався в тільки що заснований монастир
у Почаєві. Про це Досифей говорить досить загально.
З приводу цього висловлюються різні версії. Мовляв,
між Іовом Желізо та князем Василем–Костянтином
Острозьким виникли якісь непорозуміння, що цей
чернечий подвижник хотів усамітнитися, сподіваючись
знайти спокій у малолюдному Почаєві, і т.д. [4, с. 15].
Дослідник А. Хойнацький подав гіпотезу, згідно
з якою під час перебування Іова Желіза в Дубно цей
діяч став учителем ігумена Віталія Дубенського [14, с.
9]. Також вважається, що Желізо опинився в Почаєві в
1604 р. [13, с. 51]. Можливо, справді він мав конфлікт
із князем Василем–Костянтином Острозьким, який
зробив ігуменом Дубенського Хрестовоздвиженського
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монастиря не його, а В. Дубенського. Почаївський
монастир був заснований в 1597 р., коли заможна
землевласниця Ганна Гойська дала фундуш для цієї
обителі [14, с. 11]. Однак організація монастиря, його
становлення пов’язане із І. Желізо. Житійний опис
його діяльності в Почаєві, попри певну міфологізацію,
має загалом реалістичний характер. Документальні
згадки про Желізо як ігумена Почаївського монастиря
припадають на 1633 та 1636 рр. [10, с. 89].
На основі доступних даних спробуємо створити
реалістичну біографію Іова Желіза. Допускаємо, що
він народився на Покутті. Проте це сталося орієнтовно
в 80–х рр. XVI ст. У молодому віці він міг справді
опинитися в Угорницькому монастирі, заснованому Іовом
Княгиницьким (це могло бути в перші роки XVII ст.).
І. Огієнко допускав, що останній був наставником Іова
Желіза [11, с. 193]. Не виключно, що саме від Іова
Княгиницького він перейняв деякі ісихастські ідеї і навіть
взяв його монаше ім’я, прийнявши чернечий сан. Згодом
Іов Княгиницький переїхав на Волинь де працював при
В.–К. Острозькому і міг рекомендувати йому Іова Желізо
як талановитого книжника. Коли ж виникла можливість
перебратися до Почаєва й очолити новозаснований тут
монастир, він це зробив бл. 1604 р. Саме десь у 1604 р.
І. Княгиницький лишає Дерманський Свято–Троїцький
монастир, а згодом починає реалізовувати свій новий
«монастирський проект» – Скит Манявський. Тоді ж
І. Борискович теж покидає Дермань. Не виключено,
що в той час Іов Желізо вирішив узяти приклад зі свого
ймовірного наставника І. Княгиницького й створити
монастир, де би мали поширення ісихастські практики.
На те, що існував зв’язок між Іовом Княгиницьким
та Іовом Желізо свідчить ще такий факт. У Почаївському
монастирі, в маєтності Андрія Фірлея 12 березня
1618 р. був надрукований твір Кирила Транквіліона–
Ставровецького «Дзеркало богослов’я» [14, с. 14].
Звісно, не варто думати, що в той час у Почаєві існувала
своя друкарня. Кирило Транквіліон–Ставровецький
друкував цей твір у своїй мандрівній друкарні. Але
Іов Желізо надав цьому письменнику й друкарю
притулок у своєму монастирі. Водночас, Кирило
Транквіліон–Ставровецький контактував із ченцями
Скиту Манявського, а також підтримував контакти
із Іовом Княгиницьким, надавши йому на рецензію
«Дзеркало богослов’я». Мабуть, Кирило Транквіліон–
Ставровецький помилково вважав, що його твір буде
схвально сприйнятий у середовищі православних
традиціоналістів. Звідси його контакти із Іовом
Княгиницьким та Іовом Желізо.
Якщо проаналізувати діяльність Іова Желіза, то
бачимо, що він був вправним «церковним менеджером»
і зумів знайти відповідні статки на розбудову монастиря.
При фундації монастиря на його потребу передала
землі й певні цінності Анна Гойська. Її родич Андрій
Фірлей після кончини фундаторки вирішив ці багатства
повернути собі. У житії Іова Желіза, написаного
Досифеєм, такий вчинок мотивується тим, що новий
власник належав до протестантів. Він там називається
«лютеранином». Хоча на той час лютеранство
серед польської, а тим паче української шляхти не
користувалося популярністю. Лютеранами були
переважно представники німецького населення в Речі
Посполитій. Щоправда, в Україні часто всіх протестантів
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іменували «люторами». Ймовірно, так само вчинив
Досифей, іменуючи Андрія Фірлея лютеранином.
Вважається, що в 1623 р. Андрій Фірлей зі своїми
слугами наїхав на Почаївський монастир, пограбував
його, забравши навіть чудотворну ікону Божої Матері,
яку обителі подарувала Анна Гойська. Чимало років
тривала судова тяганина між монастирем і шляхтичом–
грабіжником. І лише в 1647 р. Люблінський трибунал
наказав Андрію Фірлею повернути награбоване
монастирю. Проте усіх забраних багатств він так і не
віддав [11, с. 202–203].
Приблизно в той час знайшлися православні
меценати, які вирішили допомогти Почаївському
монастирові. Були це Федір та Єва Домашевські. 1649 р.
їхнім коштом був споруджений у монастирі мурований
Троїцький храм [11, с. 203–204].
Іов Желізо мав стосунок до заснування ще однієї
чернечої обителі на теренах Південної Волині –
Загаєцького монастиря. Багата землевласниця Ірина
Ярмолинська в 1646 р. в своєму заповіті виділила
потрібні матеріальні ресурси для цієї обителі. Як свідок
під цим заповітом підписався Іов Желізо наголошує
митрополит І. Огієнко [11, с. 204].
Також вважається, що Іов Желізо брав участь у роботі
православного собору в Києві 1628 р., на якому засудили
Мелетія Смотрицького за його книгу «Апологія…» [9, с.
15]. Дискутував він також із протестантами [5, с. 44–45].
Чернечі практики, які використовував Іов Желізо,
мали ісихастський характер. Згідно з житієм, написаним
Досифеєм, він вів аскетичний спосіб життя, часто
молився, усамітнювався в печері. Досифей також
говорив, що Іов Желізо використовував Ісусову молитву
[9, с. 24].
До нас дійшли (правда, не в автентичному вигляді)
деякі послання й повчання Іова Желіза, що теж свідчать
про ісихастський характер його поглядів. У такому творі,
як «Про відречення від світу і духовне вдосконалення»,
Іов, як і багато інших ісихастів, говорить про зневагу
до «зовнішнього» світу. Звертаючись до відомої
євангельської фрази «Не судіть і не судимі будете», він
вказує, що деякі миряни осуджують ченців. Мовляв,
якщо вони в ченця побачать зайвий одяг, то відразу
нагадують йому, що той не повинен мати більше двох
риз. І коли побачать, що подвижник має скромну їжу,
то засуджують його, хоча й самі постійно об’їдаються й
пиячать. Закон Христа й правило апостолів дане не лише
ченцям, а й мирянам, стверджує цей автор. Мирянин
повинен мати не більше, ніж чернець. Їх відрізняє лише
те, що мирянину дозволено жити з жінкою [4, с. 40–41].
Іов Желізо у повчанні «Про багатого і про Лазаря»
закликав відмовитися від суєти, багатства, надбань
і мирської нечистоти. Бо, за його словами, ніскільки
не принесе користі горде багатство, і великі маєтності
не допоможуть, ні багато слуг, що гарно одягнуті, ні
багаточисельність війська, ні влада начальників, ні
похвала людська, ні тілесне здоров’я, ні чудове ложе, ні
красота лиця, ні гарна мова. Бо все минає, все зникає,
все з’їдає моль і прикриє земля. Тому не про матеріальне
треба думати, а про духовне [4, с. 46–47].
А в повчанні «Про терпіння і благохваління»
говориться, що ми йдемо одним шляхом, від якого не
можна відкупитися багатством. Сьогодні, твердить Іов
Желізо, я живий, а завтра ніби й не було мене; сьогодні
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я в дружньому товаристві, а завтра в безславному гробі;
сьогодні ми намазуємося пахучими маслами, а завтра
смердимо; сьогодні розкошуємо, а завтра з плачем
випроваджують нас до гробу. Бо, вважає Іов, димом є
людське життя, якийсь пар, попіл і прах. На короткий
час являється людина й скоро гине. Де нині минула
слава? Де золото й срібло, яке не може допомогти нам?
Де зброя та прикрашені коні? Воістину, немає в цьому
житті нічого гарного й хорошого, бо все воно в день
смерті зневажається. Все тлінне, все зникає [4, с. 50].
Отже, Іов Желізо поділяв погляди ісихастів, закликав
до відречення від «зовнішнього» світу, засуджував
багатство і блага земні. Судячи із його житія, практикував
аскетичний спосіб життя, використовував Ісусову
молитву. Відповідно, Іов Желізо намагався реалізовувати
ісихастські погляди на практиці. Це знайшло вияв
у заснуванні ним монастирів – Почаївського та
Загаєцького.
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Philosophical and theological ideas and creative heritage
Iova Zheliz (Pochaevsky)
The philosophical and theological heritage of Iowa Zheliza (Pochayivsky) was
explored. It was found out that the ideas of hesychasm influenced the formation
of him as an outstanding cultural and educational figure. The creative heritage
of Jov Zhelyza has been analyzed, which has found its application in «practical
hesychasm». It is determined that the main works of I. Zheliza are the teachings,
which are the philosophical and theological manifesto of the hesychast ideas
in Ukraine. The role of Jov Zheliza in the formation and activity of two notable
monasteries in Volynia – Pochayivsky and Zagayetsky was established.
Keywords: Jov Zhelyza, hesychasm, «practicing hesychasm», philosophical
and theological heritage, instruction, Pochaev monastery.
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Ефеський собор у світлі христологічних дебатів
Проаналізована діяльність ІІІ Вселенського собору, який проходив за умов
христологічних дискусій Східної та Західної частини імперії. Встановлено,
що теоретичне мислення Сходу предметом богословських суперечок
відзначало переважно абстрактні питання християнської догматики в
межах виокремлення христологічної доктрини, насамперед у питанні про
з’єднання двох природ у Христі. Доведено західну орієнтацію на розв’язання
практичних проблем християнської системи, які мали життєво–практичне
застосування. Визначено перевагу в христологічних дебатах Вселенського
собору олександрійської, яка презентувала православну христологію над
антіохійською богословських шкіл. Спростування несторіанського вчення на
Ефеському соборі дало можливість християнському богослов’ю позбутися
христологічного розділення особистості. Важливим здобутком собору стало
проголошення богословської концепції, що в людській природі Христос як
Слово прийняв повноту людства без виключення, звідси Церква проповідує
«обоження» всіх спасенних у Христі.
Ключові слова: христологічна доктрина, сотеріологія, теологія, догматика.

Виражені в ранньому християнстві головні
христологічні постулати були трансформовані до умов
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формування християнської теології. Тринітарні дискусії
періоду Вселенських соборів були тісно пов’язані з
основними христологічними питаннями про з’єднання
Божественної та людської природи в Христі. Попередня
богословська традиція давала низку відповідей,
обґрунтування яких лежало в основі новозавітного
Писання або ідеях, котрі не суперечили їх вченню. Це
й визначило зміст христологічних концепцій, у яких
проявилися теологічні позиції різних світоглядних шкіл і
їх послідовників: Тертуліана, Іринея, Оригена, Афанасія
Олександрійського. Однак християнська церква не
могла протиставити логічне і несуперечливе вчення тим
безкомпромісним релігійно–догматичним підходам, які
підривали сакральне ядро християнства як релігії.
Слід зауважити, що аналіз причин христологічних
дискусій традиційно розглядають у контексті
протистояння антіохійського та олександрійського
богословських підходів у питанні з’єднання Божественної
та людської природи в Христі. Власне, такий підхід
призвів до дослідження низки христологічних аспектів
виключно в межах теологічного протиставлення двох
позицій, нехтуючи релігійно–філософським контекстом
даного питання. Надмірна схематизація церковних
явищ антіохійською та олександрійською теологією
аргументована в наукових працях дослідників. Однак,
заперечувати значення ролі цих шкіл при тлумаченні
біблійних текстів, на нашу думку, є безпідставним.
Досліджуючи тенденцію формування христології
на етапі проведення Вселенських соборів, відзначимо,
що її основоположні ідеї отримали подальший розвиток
у доктринах представників олександрійського й
антіохійського напрямків. Ці процеси слід пов’язувати,
у першу чергу, з христологічними дискусіями періоду
IV–V ст.
Головною причиною скликання Вселенських
Соборів було виникнення помилкових тверджень у
питаннях християнського вчення. Для боротьби з
ними недостатньо було їх заперечити чи спростувати
в творах християнських богословів, бо вони не мали
обов’язкової сили для всіх й були недоступними для
більшості людей. Враховуючи поширеність різних
течій юдео–християнського та гностичного характеру
в межах юрисдикції християнської Церкви, проти них
безсилими були й рішення Помісних Соборів. Єдиним
засобом, що спростовував ці ідеї, було спільне рішення
всієї Церкви, платформою для якого стали Вселенські
Собори. Як вираз загальноцерковної свідомості, вони
мали силу обов’язкового правила віри для всіх християн.
Крім догматичних визначень, на Вселенських Соборах
розв’язувалися питання й інших аспектів церковного
життя, зокрема управління, богослужіння, дисципліни
тощо.
Визначивши основні принципи Вселенських
соборів, буде виправданим з методологічної точки
зору концептуально визначити ідеї, які сформувалися
в христології як результат діяльності Нікейського та
Константинопольського соборів, після чого перейдемо до
аналізу Собору в Ефесі (431 р.). Насамперед зауважимо,
що навесні 381 р. імператором Феодосієм Великим у
Константинополі був скликаний Собор, який отримав
назву ІІ Вселенський, не завдяки складу його учасників,
а завдяки подальшому всецерковному визнанню. Саме
визначення Вселенського собору є відображенням тих
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істин, які дані в Одкровенні, а тому низка соборів, які
скликалися в період між І і ІІ Вселенськими, не були
прийняті церквою, а Собор 38 р. увійшов в історію
церкви саме як Вселенський.
Найважливішим діянням собору в Константинополі
стало прийняття нового Символу віри через критику
Нікейського, який закінчувався коротким сповідуванням
віри у Святого Духа [2, с. 323]. Отці Собору, розуміючи
небезпеку теологічних протистоянь, зуміли розгорнуто
викласти віру церкви в Святого Духа для запобігання
протиріч: «І в Духа Святого, Господа Животворящого, що
від Отця походить, що Йому з Отцем і Сином однакове
поклоніння і однакова слава належить, що говорив через
пророків» [3, с. 75]. Тим самим Отці проголосили віру в
рівночесність усіх осіб Святої Трійці.
Таким чином, Нікейський Символ віри на ІІ Вселенському соборі піддався деяким кореляціям: по–
перше, в новому варіанті було виключено вираження про
народження Сина «з суті Отця», по–друге, він розкривав
виклад вчення про Святий Дух і Його ісходження від
Отця як рівнозначну божественну іпостась. У новий
Символ включені були також сповідання віри в Святу
Церкву, вчення про одне хрещення і про прийдешнє
загальне воскресіння і вічне життя. За спостереженням
протоієрея В. Асмуса, звертає на себе увагу «близькість
до II Вселенського собору символу Єрусалимської
Церкви, як його реконструюють за текстом Виголошених
бесід святителя Кирила Єрусалимського» [1, с. 123], у
якому, на відміну від Нікейського Символу, не містилося
терміну «єдиносущний», хоча у 60–х рр. IV ст. Кирило,
як і Василь Анкірський, і святий Мелетій, належав до
прибічників вчення про «подібносущість», це дало
привід церковному історикові Сократу помітити, що
до часу собору він «покаявся і став єдиносущним» [4,
с. 212]. Учасники ІІ Вселенського собору незмінним
залишили вживання з Нікейського Символу слова
«єдиносущий», з метою остаточного відмежування від
аріанської теорії про народження Сина в часі, тим самим
заперечуючи вчення про часове розрізнення між Отцем
і Сином та зберігало в недоторканності істину про вічне
народження Сина.
Крім цього, Нікейський Символ доповнено не лише
відносно останніх п’яти членів, але і значно розширено
в ученні про Боговтілення. Богословської визначеності
набув сенсу спокутних страждань Ісуса й розширення,
на основі конкретно–історичного підходу, свідчення про
реальність Боговтілення та істинність Його людської
природи. Подібний крок був обумовлений гострою
дискусією з аріанами та аполінаріями, в якій підіймалося
не лише питання про Божественність Христа і Святого
Духа, але й про повноту його людської природи.
Помилковий погляд аріан, а згодом і монофізитів у
питанні плоті Христа зауважив Афанасій Великий:
«У них людська плоть Христа була лише зовнішньою
оболонкою Божества, яке замінювало в ньому душу» [5,
с. 74]. Аріани говорили про душу Христа як про його
Божество, у той час як монофізити стверджували, що в
Христі людський розум був заміщений Божественним
Логосом [6, с. 46].
Сформульований на І і ІІ Вселенських соборах
Символ Віри залишається офіційним літургійним
визнанням віри Церкви східного та західного
обрядів, актуалізуючи питання єдності Церков перед
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обличчям екуменічного визнання віри. Розв’язання
цієї проблеми відноситься до теми еллінізації та
дееллінізації християнства. Представники ліберального
протестантського богослов’я, зокрема А. Гарнак,
вважають, що догмат був «творінням грецького духу
на ґрунті Євангелія» [7, с. 90]. Євангеліє і догмат не у
відносинах як певна порушена тема та її необхідна
реалізація. Поміж них з’явився новий елемент – світова
мудрість грецької філософії. А. Гарнак тому прагнув
повернутися – незалежно від розвитку христології – до
звичайної та простої віри Ісуса в Отця. А тим часом
гасла «еллінізація» та «дееллінізація» – часто у формі
лозунгів – перейшли й до католицької теології.
Позиція сучасних богословів зводиться до думки,
що християнство через свої есхатологічно–універсальні
домагання не могло уникнути дискусії з не менш
універсальною претензією грецької філософії щодо
Логосу та сутності: тут йдеться не про самоекзистенцію,
а про самопідтвердження християнства [8, с. 243]. Перед
церквою, таким чином, постало невідкладне завдання
у визначенні формули своєї віри в Бога. Вона повинна
бути всеохоплюючою, щоб із її коротких, але чітких
слів можна без ризику помилитись виводити стрункі
богословські системи.
Окрім затвердження Символу віри та засудження ідей
несумісних із християнським вченням, II Вселенський
Собор прийняв кілька канонічних правил, серед
яких найбільш важливими вважаються друге й третє.
Друге правило твердить, що «обласні єпископи не
повинні розширювати свою владу на інші церкви поза
своєю областю» [1, с. 117]. Третє правило визначає:
«Константинопольський єпископ нехай має перевагу
честі після римського єпископа, бо Константинополь
є новим Римом» [1, с. 117]. Отже, Константинополь
отримав друге, після Риму, місце в ієрархії єдиної
християнської церкви. Після розколу християнства він
зайняв перше місце в православ’ї.
Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що на І й
ІІ Вселенських соборах були підняті основоположні
питання, зафіксовані догматично. На них прийнятий
Символ віри, в якому так чи інакше відображені всі
догматичні положення, закріплені пізніше на ІІІ – VІІ
Вселенських соборах.
Діяльність І і ІІ Вселенських соборів засвідчила всю
складність христологічного питання, яке християнські
богослови намагалися вирішити шляхом догматичного
закріплення в Нікео–Константинопольському Символі віри. Еволюція христологічної доктрини та її
утвердження відбувалася в намаганні богословів
відмежуватися від аріанства й аполінаризму, які на місце
людського розуму Христа помістили Логос, на основі
чого виокремлювали в Ньому одну природу. Однак,
якщо для Арія ця єдність означала створенність Логосу,
Який був лише «вищим» розумом, для Аполінарія вона
передбачала уявлення про Христа як про «небесну
людину», чиє життя та здатність до дій походять від
Логосу. І Арій, і Аполінарій заперечували існування
в Христа людської душі. Погоджуючись в цьому, вони
бачили в Христі повне єднання Логосу і плоті: для Арія
це була єдність у творінні, для Аполінарія – небесна
єдність [9, с. 15].
Представники антіохійської богословської школи,
визначаючи реальність людської сутності Ісуса Христа,
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тим самим постулювали ідеї аполінаризму в утвердженні
христологічної доктрини. Поєднання різних христологічних систем призвело до трансформації доктрини
в крайню форму цієї позиції – несторіанство, яке
розглядало людську природу Христа практично
відмінну від Його Божественної природи. Причина такої
варіації в довготривалих богословських суперечках
антіохійських мислителів із сирійськими гностиками,
відкидаючими людську природу Спасителя. Натомість
олександрійці залишалися твердими антиаріанами і
послідовними захисниками божественності Логосу
[10, с. 99], й це не суперечило христологічним
положенням Нікео–Константинопольського Символу
віри. Підкреслимо, що антіохійська та олександрійська
школи
користувалися
різними
екзегетичними
методами, що призвело до формування відмінних і
суперечливих одна одній христологічних доктрин,
протиріччя яких окреслилося в питанні поєднання
в Христі двох природ. Антіохійці користувалися
в богослов’ї логікою, намагаючись проникнути в
таємниці божественної істини, тоді як олександрійці
намагалися безпосередньо її відчути [10, с. 100].
Критичний підхід представників антіохійської школи
Феодора Мопсуестійського та Феодорита призвели їх
до буквалізму при вивченні євангельського тексту і до
прагнення швидше описувати, ніж пояснювати історію
людського спасіння. Буквально тлумачачи Святе
Писання, богослови прагнули показати історичну
постать Ісуса, наділяючи Його повнотою реальності
людської природи, тоді як Його божественна природа
уявлялася ними незалежною й окремою сутністю.
З особливою наполегливістю вони стверджували
самостійність людської природи в Христі.
Однією з головних богословських проблем даного
періоду була відсутність сталих термінів, здатних
адекватно описати поняття «особистість», протилежне
«природі». Таке становище породжувало довільну
інтерпретацію християнського віросповідання, призводячи до формування різноманітних богословських
ідей, перешкоджаючим традиційним уявленням. У
такій ситуації антіохійська школа прагнула зберегти
абсолютну реальність обох природ Христа, вона
говорила про Слово, Яке прийняло людську природу, і
про людину Ісуса, сина Марії, в Якого вселилося Слово.
Проте, така термінологія суперечила словам Символу
Віри [9, с. 17].
Приводом до чергових христологічних дискусій, які
призвели до скликання ІІІ Вселенського собору, стали
висловлювання Несторія, за допомогою яких він прагнув
розмежувати Христа, народженого предвічно від Отця і
Христа, та Який народився від Діви. Несторій вважав,
що Діва Марія не була Богородицею, а народила просту
людину – Ісуса. Бог з’єднався з Христом, перебуваючи в
ньому, немов у храмі, подібно до того, як у старозавітну
епоху перебував у Мойсеєві та інших пророках. Виходячи
з цього, Несторій заперечував досконалу Божественну
природу Ісуса Христа, визнаючи його як Богоносця. Свої
переконання, що спиралися на антіохійську екзегезу
Святого Писання, Несторій виклав у листі до Кирила
Олександрійського: «Всюди, де тільки говориться про
божественне домобудівництво, нам сповіщається про
народження і страждання людської природи Христа, але
не божественної ... бо Він не сказав: це є божество Моє,
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але Тіло Моє, що за вас ламається на відпущення гріхів»
(Луки 22:19) [1, с. 149]. Таким чином, христологічна
доктрина антіохійців залежала від їх сотеріологічного
вчення, прагнула зберегти цілісну людську природу
Христа, вважаючи однією з відвертих ознак повноти
людської природи Спасителя Його смерть на хресті.
Сповідуючи єдність у Христі, Несторій трактував її як
єдність у владі, честі та однакову гідність у синівстві, але
не за природою.
Головним опонентом Несторія в христологічній
дискусії виступив Кирило Олександрійський, який
«у числі перших усвідомив усю згубність єресі, що
зароджувалася… Він захопив її у зародку, і порівняно
скоро та легко локалізував пожежу, яка почалася»
[11, с. 7]. Аналіз христологічних поглядів Кирила
ускладняється відсутністю використання богословом
єдиної методології, побудованої за принципом
теоретичного дослідження, оскільки свої погляди він
формулював у полеміці з опонентами і доволі часто в
тезисних викладах. Тому використана ним термінологія
не була усталеною, часто суперечливою, проте на
відмінну від каподакійців, він не допускав злиття
Божества з людством.
У христологічній доктрині Кирило Олександрійський прагнув підкреслити, насамперед, не лише
прийняття Спасителем людської природи, а викупне
значення жертви Ісуса Христа. Діяння Ісуса як людини
не змогли б подолати силу смерті та гріха. Тому віра
Кирила, на відміну від антіохійців, виходила не від
історичного Христа, а від Бога–Логоса. Син Божий
прийняв людську природу і зробив її Своєю. Бог–слово
через втілення увібрав усю людську природу проте
залишився Тим Самим, Яким був до втілення. Людство
Він сприйняв не в єдності, розчинившись у ній, а
навпаки, звівши його через Своє сприйняття в Свою
істоту до високої моральності. Все, що переносило тіло
і людська душа Бога–слова, Він Сам переносив, бо вони
суть Його тіло і Його душа.
Для осмислення христологічних поглядів Кирила
необхідно акцентувати на сотеріологічній площині його
вчення. Патріарх Олександрійський невпинно зазначав,
що божественну і людську сутність у Христі не можна
розглядати як взаємопроникнення, а лише як єдність.
Звідси й визначається спасіння, яке Слово пройшло весь
шлях людського життя, народившись від Діви Марії,
Богородиці. Відмовлятися від імені «Богородиця»,
означає заперечувати таємницю Втілення, оскільки в
Христі немає іншої особистості, крім Слова, якому Вона
дала життя. Народившись від Діви, Слово перебуває
тим, чим було, Воно тільки людську природу сприйняло
в єдності Своїй істоті і нині є Бог і Людина, одна з двох
єств [12, с. 556–557]. Бог–Слово вмирає на хресті, звідси
Його смерть є викупленням, тоді як смерть людини,
навіть самої праведної, завжди залишається лише
смертю окремої людської особистості.
Варто відзначити, що христологічна доктрина
Кирила Олександрійського вибудовується на цих
сотеріологічних постулатах, яка отримала неоднозначні
відгуки багатьох богословів. Деякі з них ототожнюють
його погляди з «христологією згори», якій властива
динаміка руху від земного до небесного світів, а також
головного значення набуває уявлення про «кенозис»
Бога Слова [13, с. 452]. Інші навпаки визнають його
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приналежність до олександрійської христологічної
традиції, проте певні ознаки антіохійської богословської
школи мають місце у його положеннях [13, с. 452].
Однак, Г. Флоровський у подібному протиставленню
вбачав небезпеку «антропологічного максималізму» і
небезпеку «антропологічного мінімалізму» [11, с. 6–7].
Однак сформульована Кирилом ідея христології
містила суперечливу термінологію, якою він послуговувався. Особливо це стосується терміну іпостась,
який як в Олександрії, так і в Антіохії використовувався
як синонім слова «природа». У своєму вченні Кирило
представляв єдиного Христа як «одну особу у двох
природах», проте у ранніх висловлюваннях він відзначав
«одну природу втілення». На думку І. Мейендорфа, така
розбіжність була спричинена застосуванням терміну
«іпостась» в Антіохії для позначення єдності двох природ
у Христі, тому Кирило спочатку протиставляв йому
ідею «іпостасного єднання», але в силу синонімічного
вживання термінів «іпостась» та «особа», прийнятого
в той час обома сторонами, він змушений був також
говорити і про «одну природу» [9, с. 20].
Зазначений аспект, яким просякнута христологія
Кирила Олександрійського, виділяють як ранні так і
сучасні дослідники його богослов’я. Тому у цій площині
понятійно–категоріальний апарат богослова визначається
не зовсім придатним для вираження основного принципу
христології – ролі людської природи в справі спасіння.
Саме вчення про одну природу, багатьма сучасниками
приписувалося Афанасію Великому, яке й було
використано Кирилом. Однак подальші дослідження
виявили зв’язок цієї ідеї зі словами Аполінарія до
імператора Іовіана, проте їх двозначне використання
породило цілу низку тлумачень. Зокрема В. Лурье
відзначає, що Кирило сприймав аполінаризм в контексті
правдивого віровчення Церкви: «За св. Кирилом,
«єдина природа Бога Слова втілена» включає в себе
не тільки індивідуальну людськість Ісуса, а й усю
повноту обожненого людства – всіх спасенних і тих, хто
спасається, тобто всю Церкву» [14, с. 112]. Він намагався
цією формулою виразити, що «Христос – і після втілення
Той Самий Син Божий, в Якому відвічно перебуває Дух.
Іншими словами, Син Божий, навіть ставши Христом,
залишається одним із Трійці» [14, с. 110].
На нашу думку, не безпідставними виявилися
порівняння христологічних поглядів Кирила та
Аполінарія про те, що Христос не володів повнотою
людської природи, а лише людським тілом, місце ж
розуму і душі в цьому тілі займало Слово; воно було
для Христа провідним початком людської особистості.
Таким чином, христологічна доктрина Кирила
Олександрійського включає не лише індивідуальне
людство Ісуса, але і всю його повноту. Тому зв’язок
богослова з монофізитством, у чому його звинувачували
[12, с. 429], є безпідставним, оскільки останні зводили
поняття людства всередині «однієї природи» Христа до
індивідуального людства Ісуса. Тому немає сумнівів, що
Кирило визнавав у Христі цілісну людську природу, а
отже й єдність «двох природ».
Христологічну дискусію між Кирилом Олександрійським та Несторієм повинен був вирішити
ІІІ Вселенський собор 431 р. в м. Ефесі, за правління
імператора Феодосія Молодшого. В організаційному
та догматико–канонічному відношенні переважна
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більшість церковних дослідників і богословів
вважають його невдалим. Ефеський собор спровокував
христологічне протиріччя між Олександрією і
Антіохією на офіційному рівні, яке спричинило
відкрите протистояння богословського характеру,
призвівши до розділення між Сходом і Заходом.
Належну увагу діяльності собору не приділив
імператор Феодосій Молодший, який на відмінну
від Костянтина Великого не втручався у внутрішню
догматичну діяльність Собору. Тому головування
на соборі взяв на себе Кирило Олександрійський і
незважаючи на складність питання, яке виносилося
на обговорення, провів його протягом одного дня.
На соборі засуджено вчення константинопольського
архієпископа Несторія, його висловлювання визнанні
несумісними з християнськими й винесено вирок:
«Вустами святого собору сам Господь Ісус Христос,
Якого хулив Несторій, позбавляє його єпископського і
священицького достоїнства» [1, с. 130].
Дискусійною виявилася постанова Ефеського
собору про заборону вживання іншого символу віри,
крім Нікейського. Причиною такого рішення послужила
доповідь єпископа Філадельфійської церкви Харисія, у
якій він звинуватив Константинопольських священників
у використанні символу віри, що містить христологічні
ідеї Несторія [1, с. 327]. Однак у рукописному переказі
діяння цього собору закінчуються шостим правилом – з
підписами, а сьоме правило залишилося непідписаним,
тобто формально таким, що не має обов’язкової сили [9,
с. 163]. Тому, коли на Вселенському Халкидонському
соборі 451 р. деякі богослови посилалися на канон
Ефеського собору, що забороняє використання нового
символу віри, Євсевій, єпископ Дорілейський, зауважив
на відсутності такого оросу і канону Ефеського собору з
юридичної сторони.
Спростування несторіанського вчення на Ефеському
соборі дало можливість християнському богослов’ю
позбутися христологічного розділення особистості.
Важливим здобутком собору стало проголошення
богословської концепції, що в людській природі Христос
як Слово прийняв повноту людства, звідси Церква
проповідує «обоження» всіх спасенних у Христі. Саме
цю думку прагнув зберегти Ефеський собор, зводячи
найменування Матері Ісуса «Богородицею» на ступінь
догмату: Марія не могла бути Матір’ю тільки «плоті»
Христової, бо плоть ця не мала самостійного буття, але
була воістину «плоттю Божою» [1, с. 138]. У цій плоті Син
Божий страждав, помер і воскрес; саме в ній викуплене
людство закликане до спілкування з Духом Святим. Це
вказує на антіохійський контекст ідеї обоження.
Кінцевим підсумком Ефеського собору стало
прийняття в 443 р. «об’єднувального сповідання»,
яке зводилося до спільного рішення: «сповідаємо, що
Господь Наш Ісус Христос, Син Божий Єдинородний,
є досконалий Бог і досконала людина з розумною
душею і тілом, Породжений по Божеству від Отця
перед віків, в останні ж дні Він же Самий (породжений)
по людству від Марії Діви, нас заради і нашого заради
порятунку. Єдиносущий Отцю по Божеству і Він же
Самий єдиносущий нам по людству. Тому що відбулося
єднання двох природ. Тому ми сповідуємо Єдиного
Христа, Єдиного Сина, Єдиного Господа. Згідно з
цією думкою про незлитне єднання (за природою) ми
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сповідуємо Пресвяту Діву – Богородицею, і тому, що
втілився і волюднився Бог–Логос і від її зачаття з’єднав
із Собою сприйнятий від Неї храм. Євангельські та
апостольські висловлення про Господа ми визнаємо:
одні – об’єднувальними, що стосуються однієї особи, а
інші – розподільними, що стосуються двох природ. І одні
такими, що передають властивості Божества Христа, а
інші – властивості по Його людству» [1, с. 163]. Таким
чином, переважна більшість дослідників вважає, що
саме з прийняттям «об’єднувального сповідання»
закінчується діяльність Ефеського собору.
Отже,
на
Ефеському
Соборі
перемогла
олександрійська богословська школа під проводом
святого Кирила, яка презентувала православну
христологію. Однак, полеміка з несторіанами змусила
олександрійських богословів загострювати ті елементи
доктрини, які опонували несторіанам. Зрештою,
богословські
твори
Кирила
Олександрійського
були геть неоднозначними. Він наголошував на
тому, що в Христі присутня тільки одна іпостась.
При цьому олександрійцям доводилось відповідати
на головний закид антіохійців: кожна усія, щоби
бути актуалізованою, повинна мати свою іпостась.
Якщо в Христі одна усія, то це, відповідно до логіки
антіохійців, означало, що в ньому й одна іпостась.
Задля вирішення цієї дилеми, Кирило висловлювався
так, начебто в Христі Божественна природа переважала
над людською. Однак погляди Кирила на особу Ісуса
Христа були православними, незважаючи на те, що
вони спричинили у недалекому майбутньому чергові
дебати у христології.
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Ephesus Cathedral in the light of the Christological discussions
The article analyzes the work of the III Ecumenical Council, which took place
under the conditions of the Christological discussions of the Eastern and Western
parts of the empire. It has been established that the theoretical thinking of the East
was the subject of theological controversy, mainly abstract questions of Christian
dogma within the boundaries of the distinction of the doctrine of Christology, first
of all in the question of the connection of the two natures in Christ. The western
orientation on the solution of practical problems of the Christian system, which had
life–practical application, has proved. The advantage in the Christological debate of
the Ecumenical Council of Alexandria, which presented Orthodox Christology over
the Antiochian theological schools, was determined. The rejection of the Nestorian
doctrine at the Cathedral of Ephesus made it possible for the Christian theology to
get rid of the Christological division of personality. An important achievement of the
cathedral was the proclamation of the theological concept that, in human nature,
Christ as the Word received the fullness of mankind without exception, henceforth
the Church preaches the «deification» of all the salvation in Christ.
Keywords: Christological doctrine, soteriology, theology, dogma.
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Християнська етика чеснот
Ніколаса Томаса Райта
Здійснено аналіз характерних особливостей сучасної християнської
етики чеснот Н. Т. Райта. Доведено, що концепція сучасної християнської
етики Н. Т. Райта визначається двома метанаративами: біблійною історією,
що передбачає участь християнських спільнот в есхатологічному торжестві
добра; баченням етики останніх двох століть в усіх її різновидах як девіації,
яка спричинена емотивізмом. Абсолютизація ролі релігійних спільнот та
традицій при засудженні модерного індивідуалізму призводить до прихованої
апології колективізму, що є явним недоліком сучасної християнської етики.
Чесноти розглядаються Райтом як певна множина культурних інстинктів,
необхідна для моральності дій віруючих у критичних ситуаціях. Вироблення
чеснот як культурних інстинктів можливе не через виконання формальних
правил, а через засвоєння певного способу життя. Ідеал моральної культури
втілюється не лише у чеснотах людяності (мудрість, мужність, стриманість,
справедливість, свобода) та релігійності (віра, надія, любов), а і у чеснотах
взаємності (смирення, милосердя, терпіння).
Ключові слова: моральна теологія, етика чеснот, моральні практики,
релятивізм, наратологія.

А. Макрінтайр у своїй класичній праці «Після
чесноти» (1981) доводить, що розвиток виключно
етики закону, породив цілком очевидну кризу моралі та
етики. Повернення до логіки етики чеснот виглядало
ефективною стратегією у зв’язку із релятивізмом
постмодерної доби. Реабілітація аристотелівської (і
частково – томістичної) етики чеснот була з ентузіазмом
підтримана представниками християнської моральної
теології. У розвитку етики закону в часи модерну почали
забити причину неефективності зусиль церков по
утвердженню норм християнської моралі в соціальному
середовищі, і перехід до етики чеснот бачився як певна
панацея. У пошуку неметафізичних способів рефлексії
на моральні теми, богослови все більше звертаються
до досягнень біблійної теології. Звільнившись від
модерного бачення тексту, яке занадто раціоналізувало
сенси біблійних текстів, біблеїстика стала відкритою
до теорій сучасної філософської герменевтики та
літературознавства. Особливого значення набули моделі
етики чеснот, запропоновані у контексті «наративного
повороту» в протестантській теології Річардом Хейзом
і Ніколасом Томасом Райтом. Конструктивна критика
протиставлення етики чеснот деонтології певною мірою
намітилася у статтях В. Шохіна [7] та О. Артемьєвої
[1], але систематичного аналізу проблематики та
дослідження можливих шляхів конституювання єдності
етики на сучасному етапі її розвитку ще не здійснено.
Такий аналіз можливий лише у межах культурологічного
погляду на етику як у її історичних парадигмальних
типах, так і у змістовній теоретичній та практичній
єдності. Також зовсім не існує критичного аналізу
сучасної християнської етики чеснот, запропонованої
Н. Т. Райтом.
Метою статті є виявлення характерних особливостей
сучасної християнської етики чеснот Ніколаса Томаса
Райта.
Райт протиставляє власну етику трьом позиціям
легітимізації моральних рішень, популярних в сучасній
суспільній та релігійній культурі. Перш за все Райт
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критикує романтичні теорії, які виправдовують
поведінку, зумовлену спонтанністю, «поривом», нічим
не обмеженою свободою індивіда [3, с. 88, 97]. Дійсно,
у релігійній сфері негідні спадкоємці Кіркегора можуть
виправдати будь–які мобілізуючі антигуманні стратегії,
спираючись на вимогу віднайти вищу особисту свободу,
подолавши «людську природу». По–друге, Райт вважає
особливо небезпечними екзистенціалістичні та сучасні
психологічні теорії про те, що при моральному виборі
має значення «аутентичність» [3, с. 88]. Дійсно, думки
про те, що «головне – бути вірним собі», при тому
що Бог нібито й хоче «прийняти грішника таким, як
він є» прямо ведуть до релятивізму. По–третє, Райт
різко критикує емотивізм, вибір моральної позиції за
принципом «подобається – не подобається» [3, с. 88–89].
Фактично тут мова йде про критику постмодерної позиції
суспільної свідомості та відповідних їй теорій у етиці.
Отже, в цілому Райт критично ставиться до релятивізму
моральної свідомості та емотивізму (а також романтизму
і екзистенціалізму що до нього ведуть) як позиції, за
допомогою якої робиться певний моральний вибір. У
критиці емотивізму Райт має не лише християнсько–
теологічні аргументи, а і слідує позиції А. Макінтайра,
висловленій у його знаменитій книзі «Після чесноти».
Разом із тим, Райт не приписує емотивізм усій етиці
Нового часу, як це робить А. Макінтайр [2, c. 275–278].
Якщо у більшості теоретиків сучасної етики чеснот
«антигероєм» виступає «етика закону» як джерело
сьогоднішнього релятивізму, Райт концентрується
виключно на критиці постмодерної етики і моралі.
Людина сьогодення, що шукає власну ідентичність у
особистих бажаннях, зображується Райтом аналогічно
до того як Кіркегор описує «естетичну людину» [3, c.
97]. Не свобода бажань, особливо стихійна, повинна
визначати людину, і не особистий «порив», а цілісний
розвиток людини [3, c. 97–98]. Як і А. Макінтайр, Райт
вважає, що моральну позицію має визначати бачення
того, як повинна бути ідеальна людина [3, c. 98].
«Аристотель і середньовічна традиція розрізнюють
фактичність людини (її фактичну даність) і те, чим
людина може і повинна стати (заданість людини). В
термінах Макінтайра йдеться про розрізнення man–
as–he–happens–to–be («людина, як вона фактично є»)
і
man–as–he–could–be–if–he–realized–his–essential–
nature («людина, якою вона може стати якщо реалізує
свою власну сутнісну природу»). Етика – це наука, що
дозволяє зрозуміти перехід від першого до другого
стану» [2, c. 291], а чесноти – це конкретні шляхи такого
переходу і універсальні якості людської природи у стані
досконалості [2, c. 296]. Згідно із Макінтайром метою
моральної особистості є «бути хорошою людиною», а
вчиняти морально добре – це діяти як у таких обставинах
діяла б хороша людина [Там само]. Райт переосмислює
макінтайрівський
концепт
«хорошої
людини»,
пов’язуючи його з есхатологією, з перспективою
майбутнього, яка надається Богом. «Дійсно «хороше»
життя людини – це життя характеру, сформованого
майбутнім, яке обіцяв нам дати Бог» [3, c. 98], це
життя особистості згідно із її духовним покликанням.
Відповідно до цього твердження, моральна позиція
християн повинна завжди визначатися їх загальним
покликанням бути у світі «царями» і «священниками»,
«народом святим», що наближає торжество «Царства
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Божого» [3, c. 130]. Райт підкреслює роль такого роду
біблійних метафор, оскільки соціальний та особистий
життєвий ідеал повинен залежати від відповіді на
питання «Як виглядав наш світ, якби їм завжди
правив Бог?» [3, c. 126]. Сьогодні, поки ще весь світ
не перетворився на храм Бога [3, c. 131], наповнений
незбагненною красою [3, c. 132], покликання християн
бути «царями» і «священниками» прямо пов’язується
із відносинами Бога і світу. Покликання людства і
особливо християн – «це завдання стати «царським
священством», посередниками, які вносять у світ мудре
правління його Творця і від імені творіння підносять
хвалу тому ж Творцю» [3, c. 133–134]. Як і Мішель Анрі,
Райт зв’язок створеного із Богом через людину вважає
перетіканням життя. «Говорячи про мудре панування
людей над творінням, Біблія звичайно називає таке
панування «славою». Це не якась конкретна якість,
якою конкретна людина може володіти чи не володіти…
це – «слава Божа», що вказує на чин і статус людей,
які дійсно відображають Бога світові, оскільки через
них любляче і мудре правління Бога Творця починає
власно діяти у рамках творіння, передаючи йому життя»
[3, c. 143]. Таким чином, християнський моральний
ідеал, як він даний у Біблії, тісно пов’язаний із ідеєю
покликання людства до існування в діалозі з Богом, у
життєвій єдності з ним, що передбачає розуміння церкви
як «нового людства» [Там само]. При цьому Життя є
основоположною характеристикою Бога, і відповідно
есхатологічна «слава» як мета всієї історії – це «життя, на
особистому і колективному рівні наповнене присутністю
Бога» [3, c. 371]. У цих теологічних викладках є значний
елемент утопізму, який Райт намагається подолати
через конкретизацію етичного ідеалу в історичній та
наративній площині.
У межах наративної теології мораль визначається не
моральними висновками із історій, а самими історіями,
відчуттям причетності до описаних в історії подій,
колізій. Церковна спільнота мислить себе як причетну
до глобальної історичної боротьби добра і зла. І хоча
кінцева перемога добра вже визначена Богом, церковним
спільнотам належить важлива роль у наближенні цього
есхатологічного торжества добра в історії. Ніколас Томас
Райт використовує у власній інтерпретації біблійної
історії наратологію А.–Ж. Греймаса, і вся історія постає
п’ятиактовою драмою, в якій зло бореться із добром.
«Перший акт – Творіння, другий – Гріхопадіння, третій
– Ізраїль, четвертий – Ісус. Написання Нового Завіту
– в тому числі євангелій – являє собою першу сцену
п’ятого акту: в цій сцені вже є натяки на те, чим повинна
закінчитися п’єса. Четвертий акт також свідчить про
те, чим завершиться драма, однак проміжкових етапів
не пояснює. Таким чином, церкві доводиться жити під
авторитетом цієї історії: вона покликана імпровізувати
п’ятий акт, який веде до відомого і очікуваного кінця»
[5, с. 189–190]. Торжество добра не було забезпечене
зусиллями людства, яке є головним героєм драми.
Але, як завжди у давній драмі, велика роль відведена
чудесному помічнику, яким у даному випадку є
Христос. Саме його втручання змінює історію, гарантує
перемогу добра. Однак, церковна спільнота є символом і
присутністю есхатологічного царства добра. У класичній
протестантській теології головним героєм історії
спасіння є Христос, і окремій особистості необхідно лише
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прийняти плоди його перемоги. Теологія Н. Т. Райта
передбачає, що головним героєм є людство, «народ
Божий». Відповідно, перехід до наративної теології
дозволяє християнському суб’єкту доби постмодерну
наново віднайти основи для впевненості в існуванні
сенсу життя для особистості та громади. Р. Хейз вважає,
що Біблія є єдністю занадто різноманітних текстів, щоб
бачити в ній механічне вираження однієї історії. Однак,
ця історія передбачається у всіх біблійних книгах як
певний загальний фон. Показниками наявності цієї
історії є використання у всіх новозавітних книгах
основних метафор, які впливають на уяву читача.
Центральною метафорою є «нова спільнота» або «народ
Божий». Другою важливою метафорою є «хрест»,
символ страждань Христа і його послідовників. Третьою
метафорою є «нове творіння» або «Царство Боже».
В світлі цих метафор спільнота читачів бачить усю
історію та власну роль у ній. Наратив (Н. Т. Райт) або
історія, яка у ньому розповідається (Р. Хейз) відповідає
для християнської спільноти на основні світоглядні
запитання: Хто ми? Де ми? Що не так? Де вихід? [5,
с. 62–72]. В інтерпретації Н. Т. Райта відповіддю на ці
запитання є наратив, який розповідає християнська
церква про саму себе: «Ми – нове угрупування, новий
рух; і все ж не зовсім нове, оскільки вважаємо себе
істинним народом Бога Авраама, Ісака та Якова, творця
світу. Ми – ті, для кого Бог–творець готував шлях у
відносинах завіту з Ізраїлем. До деякої міри ми подібні
Ізраїлю: ми – не язичники, не політеїсти, ми віруємо в
єдиного Бога, бережемо ізраїльські передання; однак
і від іудейського світу ми відокремлені, оскільки
поклоняємося розп’ятому Ісусу і Святому Духу, а один
із одним складаємо братерський союз, в якому зникають
традиційні кордони між іудеями та язичниками» [5, с.
478]. Цей наратив визначає ідентичність християнської
церкви та ідентичність християнина як морального
суб’єкта. Світогляд, що визначається основним
християнським наративом, дозволяє мати моральну
орієнтацію, а поведінка особистостей та спільнот
повинна в цілому відповідати цій орієнтації. «Завдання
відображати Божий образ світові – образ щедрого і
люблячого Творця, що дає світові повноту краси, порядку,
свободи і слави, – ширше, ніж створення спільноти і
благовістя. «Царське» покликання послідовників Ісуса
формує у них важко здобувані чесноти, що дозволяють
їм шукати, творити і зберігати справедливість і красу у
світі, де обидві ці речі спотворені» [3, с. 331]. Втілення
чеснот не лише покликане являти Божі риси у людській
реальності, а і слугувати для утвердженню реальності
свободи і справедливості в суспільстві [3, с. 336]. А
саме, християни, на думку Райта, не повинні нав’язувати
суспільству певні цінності чи принципи, а являти
конкретні чесноти, які й можуть бути аргументом у
суспільних дискусіях [Там само].
Основну роль у етиці Райта грає метафора
досконалого морального стану як людської дорослості,
відносно якої сучасний стан є «дитинством» [3, с.
270–271]. З цієї точки зору, будучи «дітьми», християни
покликані діяти як «дорослі». Етика чеснот покликана
пояснити процес «дорослішання», набуття чеснот як рис
«зрілої» або «справжньої» людини. Таке метафоричне
представлення стану свободи та відповідальності,
раціональності та законності, правового ладу і захисту
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прав людини як стану «дорослості» було характерним
для філософії Просвітництва. Особливого значення
та евристичності ця метафора набула в філософії
Канта. Думка про те, що в умовах недосконалого
суспільства особистість повинна діяти як громадянин
майбутнього морального суспільства є основною у
кантівській філософії права та етиці. Разом із тим, у
Канта наголос робиться на тому, що суб’єкт моральної
дії як вільна і розумна істота відчуває себе дорослим
та відповідальним. У Райта суб’єкт моральної дії лише
розвивається у напрямку до дорослості, і його розвиток
аналогічний до засвоєння мови дітьми. Від наслідування
потрібно пройти великий шлях до вільного володіння
мовою та творчого її застосування.
Уподібнення моралі до мови дозволяє зрозуміти
моральність як «другу природу» людини, надбудовувану
над її інстинктами. Використання цієї метафори зводить
релігійну етику до різновиду релігійної культури. Таке
уподібнення етики до культури як надінстинктивної
реальності та соціальної мови розкриває зміст
морального у теології Хейза.
Засвоєння релігійно–моральної культури як певної
соціальної мови може бути виключно поступовим.
Основними складниками цієї «мови» як раз і
виступають чесноти. Як певні навички чинити добро,
ці чесноти є результатом цілеспрямованої діяльності.
Метою мислиться є не спасіння окремої особистості,
як у класичному протестантизмі, а трансформація
всієї соціальності [3, с. 173]. Мета ця не продукується
людською раціональністю та бажаннями, а задається
Писанням [3, с. 372, 404]. Писання надає певні історії,
з позитивними та негативними моральними взірцями, з
розрізненням добра і зла. Найбільшу роль грає приклад
Ісуса, який показує, як життя і добро торжествують через
самопожертву. Відповідно, ідеал моральної культури
втілюється не лише у чеснотах людяності (мудрість,
мужність, стриманість, справедливість, свобода) та
релігійності (віра, надія, любов), а і у чеснотах взаємності
(смирення, милосердя, терпіння) [3, с. 198–199].
Велике значення останніх чеснот постулюється через
християнську переінтерпретацію етики Е. Левінаса –
ці чесноти взаємності визначають ставлення до іншого
як до певного абсолюту. При цьому Райт безумовно
визнає роль провідну роль любові як чесноти, що робить
можливими смирення, милосердя, терпіння. Практики
наслідування моральних взірців, заданих Писанням,
формують поведінку не окремих вірних, а цілих громад.
Християнство можливе за Райтом як певна мораль
лише у вигляді «нової соціальності» універсальної
церкви та конкретних місцевих церковних спільнот, які
складають необхідний контекст для релігійної моралі
[3, с. 390–391]. А отже, релігійна мораль приймається і
розповсюджується як певні соціальні «мови» із своїми
концептами, практиками, наслідуваннями, варіаціями,
що передбачають наявність релігійних спільнот як
життєсвітів. Фактично Райт визнає, що християнська
мораль сформувалася та періодично відновлюється в
історії внаслідок хвиль соціального наслідування [3,
с. 385], де взірці вірні мають повністю сформований
ідеальний характер [3, с. 384].
На індивідуальному рівні метою морального
розвитку є формування множини чеснот як «другої
людської природи», завдяки якій у особистості
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наявні «культурні інстинкти» діяти правильно у
найрізноманітніших ситуаціях без обмірковувань [3, с.
398–399]. До такого роду поведінки покликані усі вірні,
а не лише окремі лідери. Рушієм морального оновлення
християнських спільнот та їх впливу на ціле суспільство
має стати любов. Райт наголошує: «Кінець–кінцем саме
любов породжує усі чесноти, і це є любов Бога, на фоні
якої усі моральні зусилля людей стають просто словами
подяки, хвали та любові у відповідь» [3, с. 404]. Таким
чином, історія відносин Бога і людства бачиться як
історію любові (часом трагічної). Ця історія не лише
відображена у Писанні, а і відтворюється на євхаристії,
а це і формує «моральні інстинкти» через занурення в
певний релігійний життєсвіт [3, с. 404, 398–399]. Райт
як протестант наголошує на вирішальній ролі благодаті
для можливості чеснот. «Християнські чесноти – це
одночасно і дарунок Бога, і результат свідомого рішення
віруючого культивувати цей образ житті і ці звички серця
і розуму» [3, с. 283]. Відповідне рішення є актом віри [3,
с. 291], однак веде до зміни світогляду, преображення
розуму, а потім і всієї людської психології у напрямку
засвоєння чеснот [3, с. 223–224, 226–228].
За Райтом засвоєння чеснот є оволодінням
«навичками вільних людей», а тому є шляхом від рабства
до свободи, від смерті до життя [3, с. 147]. Життя вірних
із сформованим характером – це свобода людей, що
навчилися «мистецтву відповідальної свободи життя»
[3, с. 146–147].
В цілому, Райт намагається надати сучасній
християнській моралі не лише основи у наратології
та етиці чеснот, і створити на її основі християнський
гуманізм, який би протистояв як релятивізму, так і
формалістичному фундаменталізму. Ця позиція бере
найкращі ідеї від лібералізму та консерватизму в їх
християнському переосмисленні, оскільки передбачає
нове відкриття значення як вільної відповідальності
особистостей та громад, як і традиції та повсякдених
практик.
Висновки. Криза модерних моделей легітимізації
християнської моралі привела до необхідності
відродження етики чеснот. Розуміння значення традицій
та моральних взірців пов’язано із розвитком біблеїстики,
теологічної герменевтики, наратології. Згідно з Райтом
чесноти формуються за взірцями, що їх надають
наративи. Метою етики чеснот є вироблення релігійно–
культурних «інстинктів».
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Christian ethics of the virtues of Nicolas Thomas Wright
The article analyzes the characteristic features of the modern Christian ethics
of virtues N. T. Wright. It is proved that the concept of modern Christian ethics
N. T. Wright is determined by two meta–narrates: a biblical story that involves
the participation of Christian communities in the eschatological celebration of
goodness; a vision of the ethics of the last two centuries in all its variants as a
deviation caused by emotion. The absolutisation of the role of religious communities
and traditions in the condemnation of modern individualism leads to the hidden
apology of collectivism, which is an obvious disadvantage of modern Christian
ethics. Virtues are considered by Wright as a certain set of cultural instincts,
necessary for the morality of the actions of believers in critical situations. The
development of virtues as cultural instincts is possible not through the fulfillment
of formal rules, but through the assimilation of a certain way of life. The ideal of
moral culture is embodied not only in the virtues of humanity (wisdom, courage,
restraint, justice, freedom) and religiosity (faith, hope, love), but also in the virtues
of reciprocity (humility, mercy, patience).
Keywords: moral theology, ethics of virtues, moral practices, relativism,
narrratology.
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Религиозность неандертальца:
аргументы за и против

Рассматриваются аргументы в пользу обоснованности утверждения
наличии веры и религиозных представлений у неандертальца в эпоху
среднего и верхнего палеолита. На основании археологических исследований
и данных современной палеонтологии, автор анализирует гипотезы,
существующие в антропологии и религиоведении, о наличии и характере
религиозных представлений у неандертальца. Рассматриваются аргументы,
свидетельствующие в пользу наличия верования, а также их критика. Также
в статье анализируется динамика изменения аргументации и критики
существующих гипотез.
Ключевые слова: религиозность неандертальца, палеолит, верования.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Анализ истоков человеческой религиозности
приводит современного исследователя во времена
верхнего и среднего палеолита. На основании захоронений
и найденных артефактов можно проанализировать
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характер мышления и поведения человека этой эпохи.
Согласно исследовательских данных современной
палеонтологии, во времена среднего палеолита,
территория от Ламанша до Среднего Востока была
населена исключительно неандертальцами (лат. Homo
neanderthalensis), а позже, в эпоху верхнего палеолита,
эту территорию они делили с кроманьонцем (лат. Homo
sapiens sapiens). Если доказать, что неандерталец имел
религиозные представления, то это будет означать,
что человеческая религиозность старше на десятки
тысячелетий. Доказательство обратного оставляет
начало истории человеческой религии в границах
верхнего палеолита и берет свое начало с появлением в
Европе кроманьонца.
Целью данного исследования является определение
обоснованности утверждения (или отрицания) наличия
верований у неандертальца на основании имеющихся
палеонтологических данных путем сравнения культур
двух видов человечества.
Методология исследования: В основу метода данного
исследования берется анализ наличия поведенческих
явлений, описанных в религиоведении как тотемизм,
анимизм, фетишизм, табу, элементы культовых практик.
Перебирая археологические факты и сопоставляя их,
определить подпадают ли они (или нет) под тот или иной
вид верований.
История изучения неандертальца как вида начинается
с 1856 года с первого открытия в долине Неандерталь,
близ
современного
Дюссельдорфа
(Германия).
К наиболее ранним, «классическим» открытиям
палеоантропов (одно из названий неандертальца в
палеонтологии) относят также пещерное захоронение
на берегу Сурдуара, притока Дордони, Ла–Шапель–о–
Сен, Франция, 1907–1908 г. и аналогичную находку в
Ле–Мустье, Франция, 1909 г. [5, c. 47]; таким образом,
история исследования неандертальца насчитывает более
150 лет. За это время, в результате археологических
работ, антропология стала располагать останками более
300 представителей этого вида, от единичных зубов до
хорошо сохранившихся скелетов. Была установлена
общая карта географического расселения вида. А также
локальные области обитания и отдельные стоянки.
Предметом изучения антропологов сегодня являются
сохранившиеся каменные орудия, предметы организации
быта, очаги, остатки трапез, фрагменты украшений и,
что очень важно, захоронения.
Неандертальцы были распространены по всей
территории Старого Света, самые северные их стоянки
располагались вплоть до 50–й параллели. Временной
отрезок существования палеоантропов, согласно
традиционной научной хронологии, лежит в диапазоне
от 300 тыс. до 25 тыс. лет (с миндель–рисского
межледниковья до первой половины вюрмского
оледенения на территории Европы, таким образом, они
долгое время сосуществовали с людьми современного
типа.
Наиболее известные и значимые находки
неандертальских останков были открыты:
– в Европе было найдено около 200 останков
неандертальцев, 116 скелетов – во Франции
(Фонтешевад, Ла–Шапель–о–Сен, Ортю, Ла–Кина и др.
– всего около 30 стоянок и пещер); приблизительно 20
скелетов – на территории Хорватии (Крапина); 11 – в
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Италии (Монте–Чирчео и др. под Римом); 10 – в Бельгии;
8 – в Германии (Эрингсдорф, Неандерталь); остальные
– на территориях Великобритании (Понтневидд близ
Рила в районе Северного Уэльса); Испании (Гибралтар);
Крыма (пещера Чокурча в двух км от Симферополя
и грот Киик–Коба на правом берегу р. Зуи в 25 км от
Симферополя);
– в Северной и Центральной Африке (Марокко,
Джебель–Ирхуд; Замбия, Броккен–Хилл);
– на Ближнем Востоке (Израиль: пещеры Табун и
Схул на горе Кармел, пещера Амуд около Тивериадского
озера, пещера Кафзех; Северный Ирак, пещера
Шанидар);
– в Юго–Западной Азии (Узбекистан, пещера
Тешик–Таш);
– в Индонезии (Нгадонга, Ява).
Примерно 400 тыс. лет назад в Европе из Homo
heidelbergensis (Гейдельбе́ргский челове́к) складывается
раса неандертальцев. Их движение на восток, по
Евразийскому континенту начинается не ранее чем
125 тыс. лет назад.
Принимая во внимание огромное удаление во
времени исследуемых нами индивидов, а также
небольшое количество материала для выводов, мы, тем
не менее, можем предполагать (или отрицать) наличие
верований, исходя из социокультурных и сложных
психологических проявлений исследуемых сообществ.
Одним из важнейших свидетельств подобного характера
являются захоронения умерших. Сам факт погребения
говорит об определенном отношению к личности и его
месте в сообществе и в мире. Необходимо заметить,
что современная наука датирует первые осмысленные
захоронения задолго до неандертальца, еще в период
так называемых «санитарных захоронений». Примером
может служить могила в шахте с Сима де лос Уэсос,
Испания, которое датируется 325 тысяч лет назад. В эту
пещеру длительное время сбрасывались кости людей и
хищников, таких как леопардов, пещерных медведей и
волков, но нет ни одной кости травоядного животного.
По–видимому, эти сообщества ассоциировали себя с
хищниками и не желали, что бы их останки покоились
рядом с травоядными. Мотивы и характер представлений
могли быть и другими, возможно намного сложнее.
Но, тем не менее, накопление останков производилось
целенаправленно и согласно анализу, осуществлялось
длительное время [5, c. 185].
В неандертальской могиле в районе Ле Мустье,
Франция, (раскопки 1908 г.) рядом с останками молодого
неандертальского юноши 16 лет обнаружены большие
куски кремня и каменные орудия, а также обожженные
кости, что говорит о том, что близкие позаботились о
пропитании покойного в его загробных странствиях.
Кроме того тело покойного было помещено на правый
бок, с головой уложенной на правом локте.
Раскопки последних десятилетий в Европе, на
Ближнем Востоке и Юго–Восточной Азии дают
основание считать неандертальцев далеко не однородной популяцией, а сложной группой с большой
вариативностью в способах трудовой деятельности и в
проявлениях того, что мы бы назвали духовной культуры.
Поэтому религиозность одной группы не делает
религиозным весь вид, называемый неандертальцами.
Верования вида, населявшего землю десятки
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тысячелетий, мы не можем свести одному локальному
случаю, возможно, основанному на индивидуальных
переживаниях. Видовая общность имплицитно содержит
и культурную традицию.
Одним из важнейших аргументов в пользу
смысловой
наполненности
ритуала
погребения
может служить находка могулы в пещере Тешик Таш,
сделанная советским археологом А. П. Окладниковым
в 1938 году. Здесь в небольшом углублении были
обнаружены останки неандертальского мальчика,
лежащие в небольшом углублении. Примечательно,
что череп мальчика был огражден козлиными рогами,
воткнутыми вниз, образуя своего рода ограду. Также
рядом с могилой археологи обнаружили след костра,
который по анализу слоя золы, горел очень недолго,
что дает основания считать этот костер ритуальным и
связанным с погребением.
В обоих упомянутых погребениях, Ле Мустье и
Тешик Таш, найденные скелеты находились в позе
спящего на боку с подогнутыми коленями. По все
вероятности конечности покойника при погребении
привязывались к телу. Подобный способ погребения
встречается и сегодня у некоторых народностей Новой
Гвинеи.
О захоронении, найденном в 1908 г. близ Ля
Шаппелль–о–Сент Е. С. Панов пишет следующее. «Этот
человек жил около 45 тыс. лет назад, и условия, в которых
он был найден, ярко рисуют нам некоторые стороны
жизни людей той далекой эпохи. Наш неандерталец
похоронен своими собратьями в прямоугольной могиле
глубиной около 30 см, которая сверху прикрыта кусками
известняка. Провожая охотника и воина в иной мир,
его соплеменники снабдили умершего необходимым
оружием и символами охотничьего успеха: рядом с
похороненным сохранились остроконечник из яшмы,
выполненный в традициях мустьерской культуры, рога
бизона и множество костей других животных» [14, c. 49].
На основании анализа найденных захоронений
неандертальца можно сгруппировать следующим
образом: 1. Захоронение в углублении 1a. естественном
(Ла Ферраси), 1b, вырытом до 40 см (Ле–Мустье, в
Ла–Шапель–о–Сен, Ла–Ферраси, Рок–де–Марсаль,
Схул, Киик–Коба, Бордер–Кейв). 2. Захоронения со
сформированным могильным холмом (Ла–Ферраси,
Каиб–Греналь). 3. Захоронения, засыпанные камнями
(Регурду, Ла–Ферраси). 4. Размещение умершего на
полу жилища (Табун, Кавзех, Амуд, Староселье).
5. Захоронение в фамильном склепе (кладбище в Ла
Ферраси).
По расположению тела можно выделить следующие
типы: 1. В согнутом положении (чаще всего). 2. В
привязанном состоянии. 3. Со слегка согнутыми
коленями. 4. В вытянутом положении (реже всего).
Особое
внимание
по
мнению
академика
Огородникова необходимо обратить не геоориентацию
останков тела. Головы погребенных почти всегда, где
это можно было установить, обращены либо на восток,
либо на запад.
Советский археолог профессор П. И. Борисковский писал следующее: «Можно предполагать,
что у неандертальцев начала зарождаться вера в
сверхъестественное – неотъемлемый признак каждой
религии. Вероятно, по представлениям людей той эпохи,
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связь человека с группой не рушилась и после смерти:
труп члена коллектива по–прежнему был с ним связан –
как живому члену коллектива его товарищи оказывают
взаимопомощь, так и по отношению к трупу они связаны
определенными обязанностями, сводящимися в первую
очередь к его погребению» [3, c. 122].
Академик А. П. Окладников был активным
сторонником «бесспорности» того, что у неандертальцев
существовал погребальный ритуал, отражающий
религиозно–магические представления [13, c. 30–42].
Однако идею того, что за погребениями неандертальцев
стоит нечто большее, чем просто санитарная
предосторожность, разделяют не все исследователи. К
примеру, С. А. Токарев писал о том, что в «захоронениях»
неандертальцев «... проявлялись, с одной стороны,
полуинстинктивная забота о сочлене своей орды,
привязанность к нему, не исчезающая с наступлением
смерти, с другой – полуинстинктивное стремление
избавиться от гниющего трупа» [19, c. 28].
Таким образом, анализ найденных неутилитарных
предметов в могилах неандертальца: следы цветов,
красная охра, а также характера расположения мертвого
тела и оформление захоронения дает основание
говорить о наличие похоронной обрядности и загробных
представлений в культуре мустье (неандерталец), что,
несомненно, свидетельствует о присутствии феномена,
классифицируемого в религиоведении как анимизм.
Проводя подобное исследование, мы опираемся
на артефакты неутилитарного характера, которые
можно распределить следующим образом. 1. Предметы
найденные на стоянках либо в захоронениях, а также
предметы, привлекшие внимание неандертальцев в силу
своих необычных свойств. 2. Окрашивающие вещества:
охра, двуокись марганца и другие пигменты, в т.ч.
цветочные. 3. «метки»: разного рода зарубки, насечки,
царапины, пятна искусственного происхождения на
камнях, скальных поверхностях и костях. 4. украшения.
5. изображения животных, людей и других объектов
реального мира. 6. музыкальные инструменты. Наличие
или отсутствие данных артефактов говорит о поведении
и представлении индивидов, таких как мироустройство,
космология, эсхатология, психо–этические нормы и
другое.
Анализируя использования охры и других красящих
веществ уместно заметить, что на европейской
территории случаи использования подобных пигментов
были зафиксированы достаточно часто, а именно на 70
стоянках. Более 500 фрагментов природных красителей
найдены только в пещере Пеш де л’Азе в Дордони
(Франция). Данная находка датируется возрастом
50–60 тыс. лет. Места находок охры на стоянках
неандертальца не соответствуют местам ее добычи, т.е.
другими словами охру приносили издалека. Вместе с
охрой находят специальные инструменты, связанные
с ее использованием, т.н. «тёрочники», которыми ее
измельчали, что свидетельствует об особом характере и
важном месте охры в культуре мустье. Символический
характер красного пигмента (охры) является ключевым
для многих религиоведческих гипотез [21, c. 18–23].
Красный цвет охры бесспорно вызывает параллели в
сознании индивида с цветом крови, чье присутствие в
теле напрямую связанно с наличием в нем жизни, а ее
потеря со смертью. И именно потеря крови человеком,
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 131

постепенное ослабление по мере кровопотери и смерть
порождают определенные символические коннотации.
На стороне критиков подобной гипотезы стоит тот
факт, что охра обладает антисептическими средствами
и ее использование могло носить утилитарный характер
[5, c. 183–190].
В одном из захоронений антрополог Арлетт Леруа–
Гуран (вдова А. Леруа–Гурана), обнаружила остатки
цветочной пыльцы на одном из скелетов. Анализ пыльцы
показал, что она принадлежит 7 видам местных цветов.
Поскольку в данной местности их росло намного
больше, то, выбор этих семи был сделан сознательно.
Осознанный выбор, в свою очередь, свидетельствует
об определенном ритуальном наборе цветов, а также
о том, что они имели свои названия [23, c. 155–170].
Но сама Леруа–Гуран отмечает, что все эти 7 видов
цветов являются лекарственным растениям, что могло
с одной стороны иметь медицинский характер выбора,
а другой олицетворять определенную магическую силу,
необходимую для покойного в дальнейшем. Также
подобный факт говорит о наличие у неандертальца языка,
способного передавать и сохранять такого рода знания.
Остатки пыльцы найдены также и в других могилах,
например в пещере Шанидар и у Белой скалы в Крыму.
Одной из интересных находок, позволяющих
говорить
о
культурной многогранности неандертальца, а
именно о неандертальской
музыке,
или
правильнее сказать о
музыкальности неандертальца, послужила
найденная в 1995 году
в пещере Дивье Бабе
в Словении костяная
флейта,
вернее
ее
фрагменты.
Говоря
точнее, археологи нашли бедренную кость
пещерного медвежонка
с двумя достаточно
правильными отверстиями на ней. С обоих концов
обломанной кости, на краях также видны фрагменты
отверстий. В научной литературе находка получила
название «неандертальской костяной флейты» и вызвала
как большое число гипотез, так и обильную их критику.
Автор находки словенский археолог Иван Турк описал
находку в работе «Мустьерская «костяная флейта» и
другие находки из пещерного памятника Дивье Бабе I в
Словении» («Mousterian «bone flute» and other finds from
Divje Babe I cave site in Slovenia»). Сегодня «флейта»
стала одним из важнейших экспонатов Национального
музея Словении. И в 1997 году американский музыковед
Роберт Финк (Robert Fink), реконструировав «флейту»,
воспроизвел ее звучание. Как пишет Финк, «волосы
на моем затылке встали дыбом, когда я услышал, что
неандертальский лад звучит эквивалентно до, ре, ми,
фа – 4 нотам, открывающим ирландскую балладу «О,
Дэнни, мальчик, трубы, трубы зовут»» [25, c. 123].
Одним из очень важных аргументов в пользу того,
что находка действительно является музыкальным
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инструментом, служит следующий факт. На защиту
неандертальца–музыканта стали музыковеды, чье
исследование
показало
соответствие
отверстий
определенному музыкальному диапазону. А именно:
«расположение отверстий и длина флейты формируют
систему, допускающую широкий ранг звуков и
мелодического движения, и таким образом представляет
собой объект, являющийся музыкальным инструментом
в истинном смысле этого слова. В звуковой
последовательности 12–тоновой шкалы, инструмент
обладает диапазоном в две с половиной октавы…»,
говорится в статье Турка и Димкароски в сборнике
Института археологии Словении за 2011 год [26, c. 251].
Важно заметить, что костяные и каменные артефакты
являются малой частью возможного культурного
явления, большая часть, которого не дошла до нас,
ввиду того, что могла существовать в виде деревянных
и тростниковых изделий.
Находка очень полюбилась музыкантам и многие
из них стали упражняться в игре на «древнейшем
музыкальном инструменте» (ролики этих вариаций
доступны на Youtube). Костяная флейта также попала
на телеэкран и в кинематограф. В фильме Жака Малатье
«Последний неандерталец» (Ao, le dernier Néandertal)
главный герой, неандерталец–флейтист, исполняет на
костяном инструменте печальные мелодии.
Если многие артефакты часто объясняются
утилитарным характером, то музыкальный инструмент,
бесспорно, является свидетельством проявления
феноменом другого культурного порядка. Будь это
свисток, интерпретация остановилась бы всего лишь
на вспомогательных сигнальных функциях в охоте
или коммуникации и, конечно же, не вызвала такого
интереса и полемики. А вот музыкальный инструмент
и для культурологов и для религиоведов дает поле для
новых гипотез и предположений.
С самой первой публикации гипотеза о возможной
музыкальности
неандертальца
встретила
напор
активной критики, в основе которой были убедительные
обоснования естественного способа происхождения
отверстий, а именно прокусы челюстями хищных
животных.
В 2015 году
чешский исследователь Кайюс Дидрих
(Cajus G. Diedrich)
провёл анализ медвежьих костей с отверстиями из многих евро-пейских
стоянок. Нужно заметить, что медвежьи кости с отверстиями встречаются достаточно часто. Но они, как
правило, закрыты
с одного или обоих
концов, что никак не напоминает дудочку. Многие кости,
найденные на стоянках того периода, повреждены хищниками, такими как львы, леопарды, волки.
Однако большая часть разломов найденных костей
сделаны зубами пятнистой гиены. Именно гиена,
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как утверждает Дидрих, и обкусала ряд находок,
принимавшихся исследователями за «флейты» и
фрагменты «флейт». Отверстия на которой остались не
от клыков гиены, а от её мощных верхних премоляров,
под форму и размеры которых отверстия идеально
подходят.
Такая критика, казалось бы, начисто снимает эту
оптимистическую и красивую гипотезу о музыкальности
неандертальца, объясняя ее необоснованность. Но
на эту критику тот же Иван Турк отвечает тем, что
отверстия в кости были сделаны до того, как кость
прошла челюсти гиены. Кроме того, мультиспиральная
компьютерная томография показала, что дырочки
флейты были сделаны с использованием каменных или
костяных орудий [26, c. 251].
На что в свою очередь английский антрополог Айан
Морли (Iain Morley) в Оксфордском археологическом
журнале ответил критической статьей, объясняя, что
гиена разгрызает кость не просто так, а с целью извлечь
из кости питательную губчатую ткань. До того, как эта
ткань извлечена, её концы закрыты. А значит, дырочки
в кости если бы были сделаны искусственно, то после
освобождения ее от мягких тканей. Стало быть, если
этих тканей не было, то и гиене такая кость не интересна.
Споры по этому поводу не утихают и, маловероятно, что
прекратятся когда–либо.
Однако, принимая во внимание характер нашего
исследования, нужно напомнить, что целью исследования
является анализ признаков религиозность неандертальца,
как своего рода предтечу в истории человечества. И
разбирая феномен музыкальности, следует все же
отметить, что единственный артефакт, на котором
строится данная гипотеза, датируется примерно 40 тыс.
лет, что соответствует времени появления кроманьонца в
Европе. И хотя «флейта» относится к культуре мустье и
найдена на стоянке неандертальца, она, с одной стороны,
могла быть если не физически, то идейно заимствована,
а с другой большой хронологической ценности не имеет,
поскольку флейты верхнего палеолита, найденные у
сапиенса (кроманьонца) достаточно бесспорны и имеют
почти такой же возраст. К примеру, имеющий четкие
пять отверстий костяной инструмент из лучевой кости
белоголового сипа, найденный в Холе Фельс (Германия)
насчитывает 35 тыс. лДополняя психологический
портрет неандертальца, преследуя целью нащупать
основы его мироощущения, современный исследователь
много бы дал, для того что бы узнать какими были
его онтологические представления, как был характер
его мифов, его эсхатология, не говоря уже о характере
его сотериологических концептов, если они были. В
фильме Акира Куроссавы «Дерсу Узала» старый гольд,
показывая на Солнце, объясняет русскому офицеру:
«Это самый главный люди, этот люди пропадай, – все
люди пропадай, а этот (Луна) – другой главный люди».
Подобное отношение к солнцу и луне, а также этические
нормы современных примитивных народов существуют,
как правило, в антропологических или литературных
свидетельствах европейцев, но не самих народностей,
таких как чукчи, камчадалы или гольды, часто не
имеющих своей письменности не даже изобразительных
свидетельств. Исчезни эти народности сегодня, они
не оставили бы о себе ничего, чтобы рассказало об
их религиозной жизни или этических представлений.
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В похожем положении находится сегодняшний так
называемый «неандерталец», существующий в сознании
современного исследователя как некий симулякр. В то
время как сам неандерталец не имел и представления
о том, что возможно абсолютно разные и часто
враждующие группы индивидов, проживающие на
огромной территории более сотни тысячелетий, будут
когда–нибудь объединены в общий вид и исследоваться
с целью найти общие унифицирующие характеристики.
Мы пытаемся исследовать нами созданную группу извне
ее, в попытке понять сложные ее феномены жизни,
оперируя нашими инструментариями исследования.
Однако, тем не менее некоторые археологические
находки проявляют характер поведения неандертальца и
в частности могут рассказать о его некоторых морально–
этических нормах, в достаточной мере импонирующих
нашим современным социальным нормам поведения.
Во время раскопок в Иране, в пещере Шанидар были
обнаружен останки скелета старика, страдавшего целым
комплексом тяжёлых болезней. Он не мог самостоятельно
передвигаться и добывать себе пропитание, но, тем не
менее, достиг глубокой старости, по неандертальским
меркам. В то время как средняя продолжительность
жизни неандертальца составляла 28–32 года, его возраст
примерно составляет 40 лет. Очевидно, этого немощного
старика кормили его сородичи, ухаживали за ним, а
после смерти похоронили. Другой пример подобной
эмпатии, это скелет старого неандертальца, страдавшего
тяжёлой формой артрита, из Ла–Шапелль–о–Сен во
Франции. Также, не смотря на болезнь, доживший
до преклонного возраста благодаря заботе близких.
Подобные факты не говорят о религиозности, но
религиозность всегда сопровождается определенными
этическими нормами. И подобные нормы поведения
являются проявлениями, если не морали, то достаточно
развитых форм социальных взаимоотношений. Хотя
критически настроенный исследователь заметил бы, что
случаи участия в виде заботы и ухода встречаются и у
животных, таких как собаки, приматы, киты.
Так или иначе, во всех этих находках мы
пытаемся проследить то или иное событие в жизни
неандертальца, а за этим событием его символическое
содержание и в попытке интерпретации этих символов
мы выстраиваем характер его поведения, а также
характер его представлений. Касательно символической
изобразительной деятельности неандертальца, уместно
заметить знаки, найденные на костях и камнях эпохи
мустье. Это далеко не всегда знаки, поддающиеся
определенной интерпретации, но это могут быть
углубления и ямки в камнях, прочерченные полосы на
известняке, костях и кусках охры. Одним из древнейших
примеров такого символизма могут служить остатки
берцовой кости слона из Бильцингслёбена, Германия,
возраст находки 300–400 тыс. л.н., (за 200 тыс. лет до
появления неандертальца), на которой отчетливо видны
параллельные прочерчивания. А также с микокской
стоянки Олдислебен (Германия), где на обломках костей
вычерчены стрелки, либо схематические «человечки».
Появление подобного рода семантики свидетельствует
о значительном усложнении психических процессов
палеоантропов и дает религиоведу поле для развития
гипотезы о наличие верования. Насечки, штрихи,
разного рода линии, углубления, пятна пигмента
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встречаются уже и в ашельской культуре, а ко времени
мустье эти находки исчисляются десятками. Однако
полагать, что нанесенные линии носят символический
характер достаточно поспешно. Это могли быть и пробы
инструмента, и попытки изобразительной деятельности,
и, возможно, счетные отметки. И хотя, самих этих знаков
недостаточно для того что бы проникнуть в духовный
мир неандертальца, находки подобного рода очень важны
для исследования. Интересно, что находки, датируемые
этим же периодом, но не в Европе, а в Африке гораздо
более выразительны.
Около 80 тысяч лет назад в Северной, Южной
и Восточной Африке появляются бусы из раковин
(древнейшие примеры: Тафоральт, Грот де Пижон
(восточное Марокко) – 82 тыс. л.н., Бломбос Кэйв
(Южная Африка) – 75–78 тыс. л.н.) и скорлупы яиц
страуса (например, с позднеашельской стоянки Эль–
грейф (Ливия) и из местонахождений Энкапуне я
Муто и Мумба (Кения) – 46–52 тыс. л.н.). В Бломбос
Кэйв (Южная Африка) в слое «среднего каменного
века» с датировкой 75–78 тыс. л.н. найдены куски
охры с регулярными царапинами и простейшим
орнаментом в виде крестиков. Некоторыми кусками
охры натирались палочки, которыми потом что–то
окрашивалось. Древнейший в мире настоящий рисунок
найден на стоянке «среднего каменного века» Аполло 11
(Намибия): это изображение некоего зверя на пластинке
известняка. Рисунок раньше датировался 26–28 тыс. л.н.,
но сегодняшний анализ дает датировку в 59 тыс. л.н.
[7, c. 155–175] (Дробышевский, 2015). Вышеуказанные
примеры не относятся к неандертальцу, но позволяют
пусть гипотетически отодвинуть границы истории
религиозности человека на десятки тысячелетий назад.
И, тем не менее, характер осмысленности
захоронения дает немало для того, чтобы утверждать
с уверенностью, о том что религиозные представления
неандертальца существовали и далеко не в зачаточной
форме, а в хорошо развитой.
Выводы. Материал, на основании которого можно
строить гипотезы о наличии или отсутствии верований
у неандертальца, сводится к археологическим находкам
неутилитарного характера, группируемого по таким
группам: 1. предметы, найденные в захоронениях,
свидетельствующие о загробных представлениях
(ограждающие тело рога в пешере Тешик Таш,
подношения цветов, красивые и непрактичные каменные
орудия), 2. использование разного рода символики,
начиная от красной охры в захоронениях, до знаков
на камнях и костях, 3. музыкальные инструменты, в
нашем случае единственная «костяная флейта», чье
происхождение вызывает большую полемику, 4. наличие
останков, свидетельствующих о сострадательном
отношении к немощным членам племени.
Начиная обзор данного списка снизу вверх, нужно
отметить, что элемент эмпатии (4–й пункт нашего
списка), для развития религиоведческих гипотез является
достаточно с одной стороны спорным, а с другой стороны
очень перспективным, также как и аспекты изучения
телеологии (целеполагания), и анализ развития языка
в ранних сообществах. Музыкальность неандертальца,
основанная на одной единственной находке, интерес
к которой в антропологической литературе на момент
написания статьи в значительной мере спал, ввиду
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авторитетных аргументов «против», мало интересна
для нашего исследования, ввиду того, что построена на
находке, датируемой временем совместного пребывания
на этой территории кроманьонца и неандертальца,
либо очень близкого к нему. К тому же сама по себе
музыкальность – это характерная черта культурного
развития, а не религиозности. Развитие разного рода
символики, упомянутое в 3–ем пункте, имеет большой
разброс в плане толкования символов и их применения
на практике неандертальцами. С одной стороны,
убедительными являются гипотезы о содержании
анимистических верований в практике использование
охры и подношения цветов в погребальных обрядах,
с другой стороны наличие насечек и процарапываний
на твердых материалах (кость, известняк) само
по себе является слабым стимулом для рождения
стойких гипотез. Но именно проявленная в артефактах
семантика и анализ символики будущих находок может
дать ожидаемые подтверждения в дальнейшем. Кроме
того богатые находки символов, найденных в Африке,
датируемы 80 тыс. лет назад, позволяют нам если не
за счет неандертальца, то за счет его африканских
сверстников расширить границы религиозной истории
человека. Содержание аргументов первого пункта,
предметов и характера захоронения, является самым
убедительным и базовым в нашей аргументации в
пользу наличия верований у неандертальца. Размещение
покойного с определенной геоориентацией, отмеченное
Окладниковым, оформление захоронения, подобно
пещере Тешик Таш, использование красной охры,
подношение цветов, помещение в могилу «красивых»
орудий неутилитарного характера – все это и другие
элементы, убедительно говорит о факте религиозных
представлений, классифицируемых в религиоведении
как анимизм. Более того раскопки в пещере Сима де лос
Уэсос, датируемые около 325 тыс. лет, говорят о том,
что возраст таких представлений, пусть и в зачаточной
форме, намного превышает исследуемые нами границы.
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Neanderthal religiousness: the arguments for and against
The article provides a comprehensive analyze of pro and contras arguments in
favor of presence of neanderthal’s religious beliefs in middle and upper paleolith.
Author analyses existing hypothesis which were made in anthropology and religious
studies on the ground of modern archeological and paleontological findings and
revels discussion on the validity of that kind of assumption. The article examines
facts that provide evidence in favor of presence of those beliefs and critics against
it. Moreover the author analyses the dynamics of changing of reasoning and critics
existing hypothesis.
Keywords: Religion of Neanderthals, Paleolithic, Belief.
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Релігійність неандертальця: аргументи за і проти
Розглядаються аргументи на користь обґрунтованості твердження
наявності віри і релігійних уявлень у неандертальця в епоху середнього
і верхнього палеоліту. На підставі археологічних досліджень і даних
сучасної палеонтології, автор аналізує гіпотези, існуючі в антропології та
релігієзнавстві, про наявність і характер релігійних уявлень у неандертальця.
Розглядаються аргументи, які свідчать на користь наявності вірувань, а
також їх критика. Також в статті аналізується динаміка зміни аргументації
і критики існуючих гіпотез.
Ключові слова: релігійність неандертальця, палеоліт, вірування.

***
УДК 261.7

Мелехова О. С.,
пошукач кафедри культурології, Національний
педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова
(Україна, Київ), 2609melehova@ukr.net

Церкви і процес європейської інтеграції
Зародження Європейського союзу як політичного та соціокультурного
простору зумовило новий виток розвитку церковно–державних відносин.
Інституції Європейського союзу систематично захищають свободу совісті,
зокрема борючись із залишками домодерних привілеїв церков. Разом із тим
церква, яка поставала наднаціональним та наддержавним утворення увійшла
у рівнозначний діалог із Європейським союзом, стала впливовою силою у
наднаціональному та наддержавному дискурсі. У підсумку цього, збереження
сепараційної моделі церковно–міждержавних відносин, тісно поєднувалося з
виразним соціальним партнерством на міжнародній арені, позаяк у даному
контексті церква могла стати представником інтересів, які виходили за
межі державних, оскільки релігійні ідентичності об’єднували людей за
допомогою наднаціональних цінностей. Репрезентуючи інтереси релігійної
громади на міжнародному рівні, церкви посіли вагому роль у політичному
житті Європейського Союзу.
Ключові слова: релігія, Європейський союз, державно–церковні
відносини, права людини, соціальне партнерство.

Інтеграція європейського співтовариства та створення спільного міжнародного законодавства, яке б
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забезпечило б право на свободу совісті і віросповідання,
традиційно йшла у єдності зі збереженням історично
сформованих моделей церковно–державних відносин.
Забезпечуючи права та свободи окремої особистості, як
альфи й омеги європейського інтелектуального, правового
і соціального дискурсу, європейські громадськість та
політикум, зазвичай намагалися дистанціюватися від
національних традицій церковного життя та релігійних
проблем кожної країни. Ця особливість досить повно
проявилася в діяльності Європейського Союзу, що виник
у підсумку усвідомлення європейською спільнотою
необхідності формування широкого інтеграційного
процесу. Цю інтенцію європейської спільноти чітко
засвідчує Договір про утворення Європейського
Союзу (Маастрихт, 7 лютого 1992 р.). Зокрема, як
свідчить стаття 3, п.3, Європейський союз «бореться з
соціальною маргіналізацією і з дискримінацією, сприяє
соціальній справедливості і соціальному захисту…
сприяє економічному, соціальному і територіальному
згуртуванню і солідарності держав–членів… шанує
багатство свого культурного і мовного різноманіття
та піклується про збереження і розвиток європейської
культурної спадщини» [3]. Від часу підписання Договору
про утворення Європейського Союзу інтеграційний
процес включає вже не тільки економічну інтеграцію, а й
об’єднання культурних і соціальних компонентів життя
суспільства. Розширення сфери інтеграційного процесу
не могло оминути церковно–державних відносин.
Метою нашого дослідження є аналіз ролі церкви у
євроінтеграційному процесі сьогодні та у подальшій
перспективі.
Усвідомлення непересічного значення релігійного
чинника у процесі формування базових європейських
цінностей, йшло у єдності з усвідомлення того
важливого значення, яке відіграло християнство у
житті європейських народів. Можливо саме тому,
незважаючи на різноманіття історично сформованих
моделей церковно–державних відносин, неоднозначну
роль різних християнських конфесій у процесі
державотворення та загальну інтенцію європейського
суспільства на розмежування держави та церкви,
остання продовжувала відігравати важливу роль не
тільки в приватному чи державному, а й міжнародному
житті європейської спільноти.
Найбільш показовим свідченням інтенції європейського суспільства на збереження релігійності
європейського населення та формування нової моделі
взаємодії між державою та церквою може бути правовий
статус та міжнародна діяльність Святого Престолу (Римо–
Католицької церкви). Сучасні форми цієї діяльності стали
результатом угоди, підписаної Святим Престолом та
Італійською державою у 1929 р., що ознаменувало появу
міста–держава Ватикан. Тепер Католицька церква вже
не тільки сама розглядає себе як первинний правовий
інститут, але набуває особливо статусу у правовому вимірі
та на законних підставах стає суб’єктом міжнародної
політики у статусі Святого престолу та держави Ватикан.
Відношення між цими двома суб’єктами, зауважує
Ф. Брольо, права широко і детально обговорювалося і
отримало авторитетну визначення «єдиного в своєму
роді органічного союзу», де «держава–апарат, позбавлена
елементів спільноти» набула не менш авторитетного
статусу, ніж Святий престол [1, с. 115].
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Зауважимо, що католицизм сьогодні є єдиною
релігією, яка від першої особи провадить міжнародну
політику та регулює проблеми релігійного права
через договори і угоди (конкордати) за допомогою
традиційних дипломатичних відносин (дипломатичні
відносини з близько ста тридцятьма країнами). Крім
того, Ватикан в різних якостях представлений у всіх
основних міжнародних організаціях і в більш, ніж ста
міжнародних неурядових організаціях. Що стосується
власне європейських інститутів, то слід нагадати, що з
1974 року Святий престол має постійного представника
при ОБСЄ і постійного спостерігача в Раді Європи,
де також окремо представлений в Раді з культурного
співробітництва і в Постійній конференції міністрів
освіти. Вказана діяльність та представництва Святого
Престолу відкривають Йому можливість не тільки
впливати на вирішення проблем пов’язаних з релігією,
а й апелювати до європейського співтовариства
заради формування пріоритетної для Ватикану моделі
церковно–державних відносин, а також з метою
максимального забезпечення права на свободу совісті та
реалізації свободи віросповідання вірян тощо [4].
Дещо привілейоване положення Римо–католицької
церкви в різних міжнародних організаціях, на наш
погляд, зумовлене не тільки тим, що вона отримала
статус суб’єкта міжнародного права, але передусім тим,
що за оцінками соціологів 55,4% населення Євросоюзу
вважають себе католиками, без уваги на дотримання/
недотримання ними відповідної релігійної практики.
Водночас нерелігійними та тими, що не належать
до жодної з провідних (католицизм, протестантизм,
іудаїзм, іслам тощо) конфесій, за даними наведеними
Г. Робберсом, належить 18,25% населення Європейського
союзу [7, с. 702]. Іншими словами, є всі підстави
гіпотетично припускати, що визнання католицької
церкви суб’єктом міжнародної діяльності пов’язане не
тільки з її правовим статусом, але лояльністю до неї
більшої частини європейського населення.
Констатуючи пріоритет католицизму у міжнародному, національному та приватному житті
європейської спільноти, відразу ж впадає у вічі та
байдужість до релігійному фактору розвитку, яку
проявляла європейська спільнота в процесі усього
інтеграційного процесу. Адже, як відомо, релігійні
питання зазвичай поставали тільки міжнародних
документах, які стосувалися радше кооперації громадськості навколо проблем, які могли б забезпечити
засадничі права особистості у всьому світі. Водночас, як
слушно зазначає Г. Робберс, євроінтеграційний процес
стосувався переважно економічної та мілітаризму,
спрямованого на забезпечення миру [7, с. 706]. Що
стосується соціальної, культурної та релігійної сфер
життя європейського суспільства, то вони залишалися
компетенцією національного законодавства. У підсумку
сучасна палітра Євросоюзу включає в себе відмінні
моделі церковно–державних відносин.
Варто зауважити, що включення релігійної
проблематики в контекст інтегративного процесу,
великою мірою, зумовлювалося зміною в самому
релігійному світогляді. Показовим прикладом у даному
контексті може слугувати ІІ Ватиканський собор (1962–
1965 рр.), на якому було прийнято ряд рішень, вкрай
важливих для забезпечення можливості повноцінного
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євроінтеграційного процесу. Зокрема, важливе значення
в даному контексті має Декларація про відношення
церкви до нехристиянських релігій, в якій собор
постановив: «Католицька Церква не відкидає нічого з
того, що істинне та святе в цих релігіях. Вона з щирою
повагою розглядає той образ дії і життя, ті приписи і
вчення, які… доносять промінь Істини, просвіщати всіх
людей. Однак вона сповіщає і зобов’язана невпинно
сповідувати Христа… Отже, вона закликає своїх дітей,
щоб в бесіді і співпраці з послідовниками інших релігій
вони, свідчили про віру і християнське життя, в той
же час визнавали, зберігали й підтримували у них ті
духовні й моральні блага, а також соціально–культурні
цінності» [4, с. 278–279]. Декларація, прийнята на
ІІ Ватиканському соборі стала важливим кроком не тільки
для інституалізованого міжконфесійного спілкування, а
й відкривала можливість більш толерантного ставлення
представників церков на рівні буденного життя. Позаяк,
її прийняття знаменувало початок впровадження та
практичної реалізації тих ідей та програмних гасел, які
проголосили представники французького Просвітництва
й, які, на їх погляд, мали сприяти встановленню миру.
Від енцикліки папи Івана XXIII (1960 рік) цим ідеям
було надано релігійного тлумачення і богословської
легітимізації [5, с. 174–175].
Не менше значення серед рішень ІІ Ватиканського
собору, посіла й Декларація про релігійну свободу,
яка постає закономірним результатом богословського
усвідомлення людської гідності [4, с. 336].
ІІ Ватиканський собор, утверджуючи право кожної
людини на свободу совісті і віросповідання, ставив
у центр власної увагу передусім ті духовні блага, які
відкрило західному світу християнство. Затверджене
Декларацією ІІ Ватиканського собору право на свободу
совісті, у католицизмі йшло з євангельською вимогою
«Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в Ім’я Отця, і
Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що Я
вам заповів. І ото, Я перебуватиму з вами повсякденно аж
до кінця віку!» (Мт. 28:19, 20). Іншими словами, визнання
права на свободу совісті і терпимість до іновірців йшла
у єдності з вимогою активного місіонерства, яке має
сприяти розширенню християнської спільноти.
Звісно інтенція католицької церкви на визнання
засадничих прав людини, з високим рівнем терпимості
до іновірців, мала непересічне значення формування
культури для більш толерантного ставлення представників
різних конфесій один до одного. Водночас, Святий
Престол та католицька церква загалом, залишаючись
панівною конфесією західноєвропейського світу, не були
голові визнати необхідність формування надконфесійної
християнської спільноти, яка б відстоювала права
релігії на міжнародному та релігійному рівні. Це
яскраво засвідчує Всесвітня Рада церков, яка об’єднує
протестантські та православні церкви. Натомість римо–
католицька церква не стала членом цієї організації,
обмежившись тільки представництвом.
Будучи організованою відразу після Другої світової
війни, Всесвітня Рада церков намагалася запропонувати
вирішення тих проблем, які протягом ХХ ст. були
невід’ємною частиною міжнародного дискурсу. Зокрема,
ще на Першій Асамблеї (Амстердам, 1948 р.), Всесвітня
Рада церков намагалася сформувати прийнятні для
свідомості сучасної людини демократичні переконання,
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серед який одне з центральних місць посідає право
кожної людини на вибір віри і переконань, право
змінювати їх, право на свободу думки, совісті й релігії,
свободу їх вираження публічним або приватним чином,
що є необхідною умовою прояву внутрішньої свободи
[6, с. 192–193]. Ще більш виразно гуманістичний
потенціал та визнання засадничих прав і свобод людини
Всесвітньою Радою церков проявиться згодом. Зокрема,
в одному із прийнятих на засіданні Центрального
Комітету ВРЦ в Нью–Делі в 1961 році документів
стверджується: «Бог не примушує людину відповідати на
Його любов, і одкровення Боже у Христі не нав’язується
людині примусово. Він закликає людину з готовністю
і послухом відгукнутися Йому вірою, відповісти
вільним і упевненим «так»… Ця абсолютно вільна згода
порушується і знищується у випадку примусу людини.
Людський примус заперечує повагу до кожної окремої
людської особистості... Свобода дана Христом сама по
собі є засудженням будь–яких спроб нав’язати людині
релігійну віру або купити її вірність, і для християн це
свобода є підставою для релігійної свободи» [6, с. 192].
Іншими словами, в документі, що був сформований
під впливом ряду важливих міжнародних декларацій,
пактів, хартій тощо, обґрунтовується вже не тільки право
на віру, а й право на невіру.
Консолідована діяльність християнської церкви
на європейському соціокультурному та політичному
просторі відіграла чималу роль в усвідомленні
необхідності формування широкого інтеграційного
процесу, який включить у себе й релігійну інтеграцію.
Позірна байдужість європейської спільноти до вирішення
на міжнародному рівні релігійного питання ймовірно
зумовлена своєрідністю об’єднання Європи, яке довгий
час стосувалося тільки економічних галузей. Однак
з самого початку виникнення Європейського Союзу
ситуація, як вже було показано, докорінно змінюється –
інтеграція відтепер поширюється на всі соціокультурні
процеси. Вказану тенденцію чітко засвідчує не тільки
вже загаданий нами договір про створення Євросоюзу,
а й проект Договору про запровадження Конституції
для Європи (2003 р.), де знову ж таки зустрічається
твердження про те, що європейські цінності – рівність
людей, свобода, шанування розуму, – постали у підсумку
культурного, релігійного та гуманістичного надбання
Європи. Водночас, як свідчить Преамбула цього
Договору, об’єднання європейських країн не має на меті
уніфікувати культурну та релігійну її різноманітність, а
повинно сформувати докорінно новий соціокультурний
простір, де шануватимуться права кожної людини
та усвідомлюватиметься спільна відповідальність
за долю людства та Землі [2]. Створення спільного
соціокультурного простору має на меті забезпечити
базові права людини та соціальний добробут, водночас
зберігши культурну різноманітність, що чітко засвідчує
стаття 3: «Союз шанує своє багате культурне та мовне
розмаїття й забезпечує захист і дальше збагачування
культурної спадщини Європи» [Там само] та стаття 5:
«Союз шанує національну ідентичність держав–членів»
[Там само]. Розглядаючи вказану інтенцію крізь призму
церковно–державних відносин, акценти видаються
цілком очевидними. Покраяна в період Реформації
релігійна палітра Європи, утвердившись крізь призму
національному принципу й надалі зберігатиметься
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в межах національних держав. Іншими словами,
незважаючи на всі інтеграційні процеси, проблеми
пов’язані
з
церковно–державними
відносинами
залишатимуться переважно в компетенції державної
влади, і, як свідчить Проект Договору про запровадження
Конституції для Європи, виходитимуть за її межі тільки
у випадках грубого порушення прав людини. Така
інтенція зумовлена загальним визнанням тих прав, що
«їх гарантує Європейська конвенція про захист прав
людини та засадничих свобод» [Там само]. Ця конвенція,
доволі чітко сформулювала бачення Європейського
Союзу церковно–державних відносин: «Кожна людина
має право на свободу думки, совісті і релігії. Це
право включає свободу змінювати свою релігію або
переконання, а так само свободу сповідувати свою
релігію або дотримуватися переконань як індивідуально,
так і спільно з іншими, публічним або приватним чином,
в богослужінні, віровченні і дотримання релігійної
практики і ритуальних обрядів. Право на відмову
від військової служби з релігійно–етичних мотивами
визнається відповідно до національного законодавством,
що регламентує його здійснення» [8]. Утвердження
церковно–державних відносин в національній юрисдикції
відкривало можливість європейській спільноті уникнути
односторонньої асиміляції церковного права та зберегти
ту культурну різноманітність, якої так пишався цей
геополітичний простір. Крім того, Європейський Союз
надзвичайно уважно ставився до потреб віруючих. Так,
за свідченням Г. Робберса, ці проблеми розробляються
у Статуті службовців та в рамках Директиви про
телебачення. Відповідно до останньої, передача
релігійних богослужінь або програм тривалістю менше
30 хвилин не повинна перериватися рекламними
роликами, а телевізійна реклама не повинна ображати
релігійні почуття. Поряд з іншим у Директиві мова йде
про рівноправне ставлення в питаннях найму та роботи
[7, с. 707].
В цілому, правові норми ЄС закріплюють наявний
тривалий час релігійний нейтралітет Євросоюзу
щодо питань релігії та церкви. На наш погляд, така
позиція зумовлена тією різноманітністю церковно–
державних відносин, що спостерігається у тих країнах,
що стали членами Євросоюзу. У підсумку цього, він
дистанціюється від вирішення релігійного питання й
закріплює за національним законодавством регулювання
церковної політики. Іншими словами, вказане положення
визнає правомочність держав–членів в області релігії, а
міжнародна спільнота визнає компетенцію та закони
держав–членів. Ця інтенція значно спрощувалася
тривалим міжнародним співробітництвом щодо
забезпечення основних прав і свобод людини.
Зважаючи на те, що статус церков залишається
внутрішньою компетенцією держав–членів Євросоюзу,
він веде вільний діалог з усіма його організаціями,
церквами та релігійними організаціями. Такий діалог
вибудовується на підстави толерантності та поваги до
релігійної ідентичності. Водночас не варто забувати й
того, що всі Договори Євросоюзу визнають непересічну
роль релігії в процесі формування європейських
цінностей. Це дає підстави припускати, що пріоритетне
значення в діалозі представників Євросоюзу та
релігійних організацій належить якщо не католицькій
церкві, то все ж християнству загалом. Позаяк саме
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в процесі його еволюції відкрилася можливість для
широкого міжнародного та міжконфесійного діалогу
та інтеграційного процесу, водночас представники ЄС
неодноразово наголошували на тому, що враховують
значення, яке мали юдаїзм та іслам для розвитку
європейського соціокультурного простору.
Загалом Євросоюз, намагаючись зайняти нейтралітет
у відношенні до церков та релігійних організацій,
відзначається високим рівнем секуляризації, а тому
спрямований не стільки на утвердження якогось одного
типу церковно–державних відносин, як на розбудову
системи відносин з різними організаціями громадянського
суспільства. Діалог з церквами, релігійними і
філософськими спільнотами, зауважує Г. Робберс,
заснований на принципах, схожих з принципами діалогу
з організаціями громадянського суспільства [7, с. 712].
Церкви і релігійні спільноти не мають піддаватися
дискримінації чи обмеженням, позаяк вони є такою ж
невід’ємною частиною громадянського суспільства, як
спільноти та спілки засновані на цивільних секулярних
началах. Ця інтенція у діяльності ЄС, хоч і має на меті
вирішення суто правових аспектів функціонування
громадянського суспільства, все ж відіграє важливе
значення в процесі розвитку церковних організацій.
Таким чином, по–перше, норми міжнародного
права у своїй сукупності розглядають проблеми
свободи совісті як право особи на свободу прояву своїх
переконань в суспільстві. В даному випадку ми не
беремо до уваги традиційні абстрактні гасла про свободу
ідей, свободу думки, оскільки на особистісному рівні
вони цілком можуть бути вільними. По–друге, сучасні
держави світу в реалізації гарантій свободи совісті
зустрічаються з численними проблемами, які свідчать
про те, що внутрішньодержавна практика, поки що не
відповідає декларованим законам, що зжиті проблеми
міжконфесійних конфліктів, поділу людей за релігійною
ознакою. Живучими виявилися традиції пріоритетного
ставлення держави до однієї з конфесій. З великою
пересторогою сприймається на міжнародному рівні, і
особливо на державному рівні, діяльність організацій
вільнодумних і атеїстів. У зв’язку з цим, важливо,
на наш погляд, розглянути більш детально взаємини
держав Європи з релігійними організаціями, виявивши
щось спільне і особливе, що характерно для державно–
церковних відносин провідних західноєвропейських
країн і що враховує і міжнародні правові норми і історію,
культуру, традиції, звичаї і релігію народів у розвитку
цих відносин.
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The church and process of European integration
The formation of the European Union was a new milestone in the development
of the European integration process, as the result of a social contract formed an
over–state formation, with functions similar to those that at one time ensured the
national state. The emergence of a new political and socio–cultural space has
led to a new stage in the development of church–state relations, since the church,
which appeared as supranational and supra–state education, came into seemingly
equivalent to their supranational and supra–state discourse. As a result of this, the
preservation of the separation model of church–interstate relations was closely
linked to a distinct social partnership on the international scene, since in this
context the church could become a representative of interests that went beyond the
boundaries of the state, since religious identities united people with supranational
values. By representing the interests of the religious community at the international
level, churches have played a prominent role in the political life of the European
Union.
Keywords: religion, European Union, state–church relations, human rights,
social partnership.
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Теодіцея Ісаака Ньютона і Чарльза Дарвіна
Розглянуто філософсько–богословські погляди Ісаака Ньютона і
Чарльза Дарвіна, зокрема: теодіцейні погляди. Розкриваються філософсько–
богословські виміри параметрів трансцендентності і з’ясовуються його
відносини зі світом і людиною. Крізь призму історіографії висвітлюється роль
книги «Philosophiae naturalis principia mathematica» Ньютона і «Походження
видів» Дарвіна. Методом герменевтики проводиться аналіз теодицейної
думки Ньютона і Дарвіна в контексті історично–критичних досліджень
останніх років. Новизна дослідження полягає у з’ясуванні пізнавальної
ролі досвіду в обґрунтуванні доказів Божого буття на основі висновків
філософсько–богословського осмислення. Трансцендентність розуміється
як онтологічна категорія і розглядається в комплексі з ключовими темами
християнської філософії, такими як час і вічність, творення і Бог та ін.
Ключові слова: Бог, Ідеї, докази Божого Буття, онтологія, метафізика,
теодіцея, філософія природи, трансцендентальний, Істина.

«Species tot numeramus quot in principio
creavit infinitum ens»
(«Ми нараховуємо стільки видів, скільки їх спочатку
створив Безконечний Сущий»)
Карл Лінней (1707–1778).
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i svit. – 2001. – №7.
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Біблійні слова «Все премудрістю створив»
надихають не одне покоління науковців, наділених
філософським складом розуму. Так, Всесвіт у тлумаченні
Ляйбніца випромінював красу і лад внаслідок будови
на принципах доцільності. Провести дослідження
часового виміру принципу множинності, озвученого ще
Платоном, і не відкрити еволюції у XVIII ст., ставало
неможливо. Тож витоки натурфілософії зауважуються
ще в давньогрецькій філософії, у твердженнях Геракліта,
Анаксимандра, Аристотеля, стоїків та епікурейців.
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Коли творчість Ляйбніца сьогодні включається
істориками філософії до сфери мислення, то, без
сумніву, до неї слід зараховувати й творчість Ньютона,
не дивлячись на те, що їх ще й пов’язує відкриття
математичного аналізу безконечно малих величин,
незалежно один від одного. На мову математичного
аналізу перекладався Ляйбніцем і Ньютоном власне
геометричний метод викладу праць з природознавства і
фізики. Вплинув Ньютон і на філософію Канта. Однак,
чи не свідчить про свою дію в царстві фауни і флори
давній телеологічний закон, який подивляв Кант?
Логічно було б заручитися підтримкою у компетентних
відкривачів цього унікального зв’язку з Творцем, щоб
зазирнути у тайники мудрості дії створення і почути їхні
філософсько–телеологічні судження. Адже тут, в зеленій
лабораторії природи, споглядання її живих законів теж
завершується відкриттям Мудрого Творця. Тож варто
розглянути епістемологічні висновки з цього питання
в іншого англійця – натураліста і мислителя Чарльза
Дарвіна, простеживши, таким чином, телеологічний
шлях пошуку Абсолюту в мислительних системах двох
вагомих творців нової епістемологічної моделі знання.
Філософські ідеї Ньютона в царині природної
теології досліджували Л. Блох, Д. Брюстер (D. Brewster),
Е. Вайтекер, П. Валліс, Р. Валліс, Р. Вестфолл,
Е. Н. Коста Ендрейд (E. N. Andrade), І. Б. Коген,
А. Койре, Д. Крейг, Г. Маклахлен, С. Ніколозі, А. Р. Холл,
а також С. И. Вавилов, И. С. Дмитриев, М. Кольцов,
Б. Г. Кузнецов та ін. Проблематику, дотичну до
природної філософії Дарвіна досліджували A. Р. Арбер,
Л. Больк, Е. Майр, Дж. Монталенті, Д. Осповат,
Дж. Панкальді, Дж. Л. Стеббінс, Б. Фаррінґтон,
Е. Б. Форд, Дж. Б. С. Халдейн та ін. З огляду на вагомий
внесок у науку Ньютона і Дарвіна, часто піднімається
питання телеології в творчому доробку цих науковців,
чи були вони віруючими людьми, а якщо так, то як
еволюціонували їхні погляди (зокрема від теїзму до
агностицизму у Ч. Дарвіна). Звертається увага на
ономатологічний аспект Богопізнання Ньютона та
текстологію видання книги «Математичні принципи
натуральної філософії» [7, с. 39–49]. На нашу думку,
варто розглядати телеологічні судження Ньютона і
Дарвіна в контексті філософських моделей новітніх
філософів.
Як відомо, Ісаак Ньютон (1642–1727) був автором
двох великих творів: Philosophiae naturalis principia
mathematica
(«Математичні
основи
природної
філософії», Лондон 1687) i Opticks («Оптика», 1704)
[11; 17]. В цих працях висвітлено блискуче космо–
телеологічне обґрунтування Божого буття.
Народився Ісаак Ньютон в Лінкольнширі в 1642 р.
Навчався в коледжі Пресв. Трійці в Кембріджі. Заручився
підтримкою свого професора математики Ісаака Барроу
(1630–1677), знавця грецької математики та автора
«Лекцій з математики». Виїхавши з Кембріджу під час
чуми в 1665 р. до Вулсторпу Ньютон у цьому поселенні
збагнув ідею всесвітнього тяжіння, роздумуючи над
фізико–математичними проблемами. В 1669 р. Ньютон
очолив кафедру математики, провів досліди з розсіяння
білого кольору за допомогою призми. В 1671 р. він став
членом «Royal Society», Королівського товариства,
озвучив корпускулярну природу світла. В 1687 р. вийшли
друком «Математичні принципи натуральної філософії»,
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а через два роки Ньютон познайомився з Джоном
Локком. Палка дружба з філософом триватиме усе
життя. З Локком Ньютон обговорював місця Св. Письма,
зокрема, пророцтва Даниїла. Після смерті Ньютона
вийшли друком «Спостереження над пророцтвами
Даниїла і Апокаліпсисом св. Йоана» та «Історичний
звіт про два значних викривлення Св. Письма» [10].
Інтелектуальна праця, нервові зриви серйозно підірвуть
здоров’я мислителя. Помер Ньютон у Лондоні 20 березня
1727 р., де був похований в катедральному соборі
Вестмінстерського абатства. В похоронній процесії за
його гробом йшов Вольтер, автор книги про англійського
вченого.
В Англії XVIII ст. мисленник Ньютон сприймався як
«новий Мойсей», якому на скрижалях Бог відкрив свої
закони, тож як той, кому була відома вся правда про світ.
Сьогодні нікого не дивує існування закону
всесвітнього тяжіння, а в ті часи до його відкриття
науковці Європи (опонент Ньютона Роберт Гук, Едмунд
Галлей, прихильник Ньютона та Кристофер Рен, видатний
архітектор) готувалися з особливим благоговінням. Мова
йде про силу, що проймає до центра Сонця і планет, яка
пропорційна кількості твердої речовини. Дія цієї сили
поширюється всюди на величезну віддаль, згасаючи
пропорційно до квадрату віддалі. Це розумове відкриття
гравітації сьогодні підтверджене в космічній галузі знань,
у кружлянні штучних супутників Землі, в доказі того, що
природа діє у злагоді і гармонії з собою як на землі, так
і у відкритому всесвіті. Та наскільки дієвішим є закон
тяжіння до єднання одних душ з іншими, «закон тяжіння»
єднання кожної душі з Богом, наскільки ефективнішою є
«любов, що обертає сонце і світила» (Данте). Щоправда,
англійський мисленник розділив метафізичне пізнання і
фізичне, мабуть, не погоджуючись із тезами своїх колег–
метафізиків раціоцентричного спрямування. Крім закону
всесвітнього тяжіння Ньютону належить відкриття трьох
законів руху, що лягли в основу класичної механіки. Ось
одне з класичних формулювань: «Дія завжди дорівнює
протидії». Інші формулювання, як у першому законі
«інерції» варто розглядати окремо.
Праця Ньютона Philosophiae naturalis principia
mathematica складається з трьох книг: «Про рух тіл»,
друга книга під тією ж назвою та третя – «Про систему
світу». Вона викликала переворот у сфері науки земної
і небесної, тобто в механіці, космології та фізиці. З цим
погоджуються сьогодні всі науковці.
З філософської точки зору, Ньютон зосередив свою
увагу на віднаходженні принципу «заощадливості»
мислення. «Regulae philosophandi» Ньютона – це ніщо
інше, як дотичні методологічні принципи до правила
Оккама: «Не слід помножувати сутності, коли можна
пояснити явища однією причиною». В Ньютона цей
принцип звучить так: «Не слід приймати в природі інші
причини над тими, які істинні і достатні для пояснення
явищ». Наступні правила говорять: «Одні і ті ж самі
явища слід пояснювати, наскільки це можливо, тими
ж причинами»; «Властивості тіл, що не припускають
поступового збільшення, чи поступового зменшення
і проявлені у всіх тілах в межах наших експериментів,
мають розглядатися як універсальні». Мислитель не
має наміру «вигадувати гіпотези», яким не місце в
експериментальній філософії. Ерудиція Ньютона була
надзвичайна, коло релігійних інтересів широке; навіть
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його бібліотека налічувала 2100 томів, з яких тільки
477 – книги з богослов’я, твори отців Церкви та книги з
античної культури (149 томів).
Тут ми розглянемо не менш важливе підтвердження
Ньютоном іншого відкриття телеологічного характеру –
доказу Божого буття, що розглядається в книзі «Оптика».
Але спершу звернемо увагу на зосереджені «загальні
повчання» («Scholium generale»), викладені Ньютоном
наприкінці «Математичних начал»: «Величний Бог є
вічно, безконечно, вседосконало Сущий. Проте будь–яке
суще, хай і досконале скільки завгодно, без панування
не є Господь Бог... Слово Бог звичайно означає Володар,
але ж не всякий володар є богом. Панування духовного
сущого складає сутність Божества, істинне – істинного,
вище – вищого, випадкове – випадкового. З істинного
панування випливає, що істинний Бог є живий,
премудрий і всемогутній, у інших досконалостях він
вищий, інакше кажучи – найдосконалий. Він вічний і
безконечний, всемогутній і всюдисутній, тобто існує
з вічності у вічність і перебуває з безконечності в
безконечність, всім управляє і все знає, що було і що
може бути. Він не є вічність чи безконечність, але Він
вічний і безконечний, Він не є протяжність чи простір,
але продовжує бути і всюди перебуває. Він продовжує
бути завжди і присутній всюди, завжди і всюди існує.
Він створив простір і протяжність. Оскільки будь–яка
частка простору існує всюди і будь–яка неподільна мить
протяжності існує всюди, то, без сумніву, що Творець і
Володар усіх речей не перебуває десь і колись, а завжди і
всюди. Кожна душа, наділена почуттями, у різний час і в
різних органах чуття та рухах складає те саме неподільне
обличчя. У протяжності знаходяться послідовні частки,
які існують спільно у просторі, але немає ні тих, ні
інших в людській особі, тобто в її думаючому єстві, і
ще менше у розумній сутності Бога. Кожна людина,
оскільки вона є чуттєво–сприйнятливою, є єдина і та
сама людина упродовж свого життя, у всіх своїх окремих
органах чуття. Бог є єдиний і той самий Бог завжди і
всюди. Він всюдисутній не тільки з властивості, а з самої
сутності, бо властивість не може існувати без сутності.
У Ньому все міститься і все рухається, але без дії впливу
одне на одного. Бог не зазнає впливу від рухомих тіл,
а рухомі тіла не зазнають спротиву від всюдисутнього
Божого буття. Визнано, що необхідне існування вищого
Божества, а тому необхідно, щоб Він був завжди і всюди.
Бог собі подібний, весь – око, весь – вухо, весь – мозок,
весь – рука, весь – чуттєва сила, сила розуміння і дії,
але спосіб цієї дії відмінний від людських дій, зовсім не
тілесний, а для нас незнаний... Ми пізнаємо Бога тільки
з Його властивостей і з премудрої і найзахоплюючої
будови речей та зі скінченних причин. Тож подивляємо
з досконалого устрою всього, поклоняємось і почитаємо
Його з величі... Все що можна сказати про Бога,
міркування про Кого, на основі явищ, що відбуваються,
звичайно, стосується до предмета природної філософії»
[12, с. 659–661]. Це цілком вирозумілий варіант космо–
телеологічного доказу існування Творця. Тим більше, що
сам Ньютон був переконаний в потребі «божественної
руки для початку руху планет», про що писав у
четвертому листі до Річарда Бентлі від 11.02.1693 р.
[7, с. 41. Four letters from sir Isaac Newton to doctor
Bentley: containing some arguments in proof of Deity]. В
праці «Оптика» Ньютон слідує тим самим шляхом,
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продовжуючи: «...Здавалося б усі матеріальні речі
складаються з твердих часток, про які говорилось вище,
які по різному об’єднуються, у перший акт творення,
від мудрого задуму розумного Діяча [an intelligent
Agent]. Той, хто їх створив – розташував усе доладно.
Коли ж Він діє таким чином, то не дає привід філософу
дошукуватись походження світу іншим шляхом чи
задумуватись над існуванням хаосу з якого за законами
природи, навіть, якщо й одного разу сформованого, згідно
з цими законами, може щось існувати довготривало. А
тому, коли б комети, рухались у всіх позиціях по орбітах
завдяки в усьому ексцентричному і сліпому Фатуму, то не
могли б ніколи рухатись в той самий спосіб усі планети
у своїх концентричних орбітах, роблячи виняток деяким,
що не слідували б за правилами, які могли б походити
від тих дій, які проводять комети і планети взаємно одна
на одну, уникаючи зникання, аж доки така система не
зазнає перетворень. Така дуже дивна одноманітність у
планетарному масштабі мала б розглядатись як продукт
певного вибору [Such a wonderful Uniformity in the
Planetary System must be allowed the Effect of Choice]. І
такою ж має розглядатись одноманітність тіл тварин, які
мають правий і лівий бік, що утворений на такий самий
манер, мають з одного боку дві ноги а з другого – дві руки
або дві кінцівки чи два крила на плечах а між плечами
шию, яка здіймається над хребтом а над нею голову, а
на голові два вуха, двоє очей, ніс, рот і язик, що в такий
самий спосіб поміщений там. Вже перший малюнок
оцих створених частин тварин, очей, вух, мозку, м’язів,
горла, рук, плавучого міхура, природних окуляр та інших
органів чуття і руху, і інстинкти тварин і комах не можуть
бути нічим іншим як витвором мудрості і сили владного
завжди живого Діяча [can be the effect of nothing else
than the Wisdom and Skill of a powerful ever–living Agent],
котрий, будучи в кожному місці, здатний своєю волею
обертати тілами своїм безмежно єдиним відчуттям, а
тому здатний творити і перетворювати частини всесвіту
більшою силою, ніж ми самі здатні порухати нашою
волею члени наших тіл» [Quest. XXXI. 17, с. 403–404].
Тож, на думку Ньютона, всесвіт завдячує своє
походження премудрому Творцеві, світ фізики і
трансцендентної реальності стають тісно пов’язані. Тут
започаткувались риси нової космологічної доктрини,
нового світоглядного впливу – світла природного розуму
на формування моральних переконань і зобов’язань,
дорогою яких поведе людство вже німецький філософ
І. Кант. Цей шлях справді буде пов’язаний з зорями,
з «коперніканською революцією» і гаслом: «дві речі
викликають в мене великий подив – зоряне шатро наді
мною та моральний закон у серці».
«Закон всесвітнього тяжіння», встановлений
Ньютоном, можна розуміти як «закон всесвітньої
гармонії». Підстава такого телеологічного закону лежить
у площині акту Творення вольовою дією Творця. Коли
дія цього закону простягається у всі куточки фізичного
всесвіту, то логічно відправитись на пошуки гармонійної
дії в інші світи, як наприклад, у світ живої природи –
біології. Тут принцип «заощадливого» мислення
Оккама–Ньютона зауважується неозброєним оком,
коли поглянути на будову савців. Анатомічно подібно
збудовані ближчі до нас представники живого царства,
що наділені такими ж внутрішніми органами, що й ми, а
навіть інколи більш ефективними, ніж наші. Орел бачить
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на далекі відстані, акули відчувають у водяному просторі
жертву, коли людина цього не поталанить зробити.
Дія ліків ефективно проявляється як на людях, так і на
тваринних організмах. Людина здатна бути інфікованою
від тварин і переносити зооантропонозні захворювання.
Системи кровообігу людини і тварини майже збігаються:
налічують велике і мале коло. Домашні тварини стають
настільки свійськими, що реагують на ласку людини
із сльозами на очах. Людина знаходить своє кохання
завдяки чуттю серця, що б’ється в унісон із серцебиттям
іншої людини. Ба навіть зрікаючись земного світу
людина у чернечому вбранні випробовує свою любов
міцнішим почуттям – любов’ю до Бога. Що це, коли не
дія світового біологічного тяжіння в межах сотвореного
світу? Що, коли давній телеологічний закон, який
подивляв Кант у «Критиці чистого розуму», свідчить
про свою дію в царстві фауни і флори? Як зауважують
сучасні історики філософії: «Біологія поставила перед
філософською антропологією і релігійною думкою
проблеми не до жартів» [13, с. 225]. Знати «чому» діє той
чи інший закон, в античності належало до компетенції
філософа. В пік наукової революції XVI ст. на це питання
стали відповідати вчені, керуючись девізом – іgnoramus,
in hoc signo laboremus – працювати під знаком пошуку
істини, якою б вона не була.
Тут не місце з’ясовувати усі переваги але й вади
такого експериментального знання, бо без віднаходження
загальних правил, без телеології, науковий експеримент
ризикує перетворитись на знаряддя тортур для людства,
ведучи його до порогу загибелі. Науку створили
філософи, тож їм не чуже зближення філософії з
наукою, а все більше стає свідченням розширення
меж філософського пошуку в сучасності. І навпаки –
наукові теорії здатні захитати авторитет теорій суто
філософських. Не дано обминути цю тему і нам, бо вона
стосується п’ятого томістичного шляху – телеології і
не обійти увагою ще й тому, що надто дискутивна тема
еволюції міцно увійшла в історію філософської думки,
залишаючи простір для неймовірних домислів. Але
спершу наведемо низку історичних даних про життя і
творчість її першовідкривача Ч. Дарвіна (1809–1882).
Як відомо, засновниками Королівського товариства
в Лондоні були Бойль, Гассенді, Ньютон та Дарвін, –
науковці, які розвивали індуктивний метод Френсіса
Бекона. Отож, Чарльз Роберт Дарвін народився 12
лютого 1809 р. в Шрюсбері в сім’ї лікаря Роберта
Дарвіна. Мати померла на дев’ятому році його життя.
Хлопця віддали до школи у Шрюсбері, де проявився його
інтерес до історії природознавства, колекціонування
і питання про змінність рослин. Там він провчився
один рік. Тоді відвідував школу Ботлера в тому ж місті
(1818–1825). Два роки він навчався на медичному
факультеті Едінбурзського університету, які називав
неймовірно нудьгуватими. Після закінчення Дарвін
готував себе до лікарського та церковного служіння в
англіканській церкві. Думка про пастирювання була
Дарвіну довподоби. Він прочитав твір Пірсона «Про
Віру» та інші книги богословського змісту, навчився
перекладати з давньогрецької Гомера і Книги Нового
Завіту. Навчався Дарвін у Кембріджі три роки, від
1828 р. Там проходив курси апологетики, моральної
філософії за підручниками Пелі та вивчав алгебру і
геометрію Евкліда. Поруч з цими дисциплінами слухав
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лекції з ботаніки у проф. Джона Генсло, цікавився
живописом, поезією Мільтона, Вордсворта, Кольріджа та
поповнював колекцію комах. Отримав велику насолоду
від прочитаної автобіографічної книги Гумбольдта
«Мандри» та Гершеля «Вступ до вивчення історії
природи», загорівшись бажанням зробити свій внесок
у побудову храму природознавства. Мине багато років,
коли в Кембріджі в 1877 р. Дарвіну присудять почесну
ступінь доктора права. Коли ж у двадцятидворічному віці
б не відправився у подорож на кораблі «Бігль» в якості
натураліста з гавані у Девонпорті 27 грудня 1831 р. Після
п’ятирічних мандрів навколо світу 2 жовтня 1836 р.
судно повернулось до Фалмуту. Ще через три роки
тридцятилітній Дарвін опублікував щоденник під назвою
«Подорож натураліста навколо світу». Так, упродовж
двадцяти років народжувалась теорія «збереження видів
під впливом сприятливих обставин».
З 1842 Дарвін з сім’єю, дружиною Еммою та дітьми,
проживає у Дауні в будинку, який зумів викупити, у
наукових роздумах, ведучи самотній спосіб життя, де
й помер 19 квітня 1882 р. Як пишуть біографи, його
останні роки нагадували «останні розділи доброго
вікторіанського роману» [6, с. 272]. У Дарвіна від
шлюбу з Еммою Веджвуд 12 листопада 1838 р., було
одинадцятеро дітей. Останки Ч. Дарвіна спочивають у
північній галереї Вестмінстерського абатства в Лондоні.
Однак повернемось до епізодів творчого життя
Дарвіна. В 1859 р. опублікована нова книга «Походження
видів шляхом природного відбору», де теорія еволюції
вже тлумачиться автором як ряд пристосувань видів
живих організмів у тривалому часі. (Назва «природний
відбір» не достатньо вдала, тож у Дарвіна це не відбір як
якась окрема самостійна дія, а універсальне відображення
відносин між популяцією виду і середовищем). Ось
докази, що їх приводить автор: спадкові зміни, отримані
шляхом приручення тварин, географія розташування
видів, докази археології», подібність живих істот і
дані ембріології та рудименти свідчать на користь
еволюційного процесу. Тут мова не йде про створення
видів окремо один від одного, а, згідно з законами, що
відбиті в матерії та за законами природного добору,
коли у природі зауважується боротьба за виживання
стійкіших видів.
Звичайно, такі висновки з еволюційної теорії
налякають і найпереконливіших скептиків, і продовжують лякати у наш час, бо напрошується не тільки
констатація виведення істот від небагатьох форм до
складніших і безмежно привабливіших, а й судження про
те, що й сама людина є результатом цього природного
добору.
У Дарвіна щодо цього була інша точка зору:
пізнавальний шлях людини у моральній та релігійній
сферах прямує до набуття вищих, більш цивілізованих
форм співжиття з Богом. Ось його судження: «Закид проти
того, що наука досі не пролила світло на більш високі
завдання про сутність і початок життя, не має значення.
Хто візьметься пояснити сутність всесвітнього тяжіння?
Сьогодні ж ніхто, звичайно, не заперечує висновки, що
випливають з цього невідомого принципа тяжіння, не
дивлячись на те, що Ляйбніц колись звинуватив Ньютона
в тому, що він вводить «у філософію таємничі прикмети і
дива». Я не бачу достатньої підстави, чому б погляди, що
викладені у цій книзі, могли заторкувати чиєсь релігійне
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почуття. На доказ того, наскільки швидкомінливе
подібне сприйняття, розрадно пригадати, що найбільше
відкриття, яке коли–небудь було зроблене людиною, а
саме відкриття всесвітнього тяжіння, було зустрінуте
нападками Ляйбніца, як «те, що розхитує основи
природної релігії, а тому, і об’явлення» [5, с. 413].
Ми схильні вважати, що найбільшим відкриттям
Дарвіна у цій царині було твердження про надзвичайно
повільну еволюцію, а не про швидку і сальтоподібну
переміну одних видів на інші за принципом Natura
non facit saltus. Мислитель писав: «наш розум не може
охопити повного значення виразу «мільйони років»; він
не може підсумувати і усвідомити остаточний результат
численних незначних видозмін, що акумулювались на
протязі безмежного числа поколінь» [Там само]. На
завершення твору Дарвін подивляє величний задум
Творця: «Є велич в тому погляді, згідно з яким життя з
його розмаїтими проявами Творець на початку вдихнув
у одну або обмежене число форм; і в той час, коли наша
планета продовжує обертатися, згідно з незмінними
законами тяжіння, з такого простого начала розвинулось
і продовжує розвиток безконечне число найкрасивіших і
найчарівніших форм» [5, с. 419].
Книга «Походження видів» насправді була тільки
фрагментом до задуманої багатотомної праці великого
англійського натураліста про види, роботу над якою яку
він розпочав 14 травня 1856 р., але так її й не завершив
[2; 3; 4; 15; 16].
Джерелами мислення для створення еволюційної
теорії Дарвіна служили ідеї К. Ліннея («Економія
природи», 1749), В. Пейля («Природне богослов’я»,
1802), Ч. Лайелля («Принципи геології») [18; 8; Див.:
1, с. 459–460]. Так, Пейль не відступав від біблійного
образу створення світу в одному акті як рослин, так
і тварин, бо доказом цього є наявність у природі чітко
встановленого біологічного колобігу, екологічних ніш,
джерел надходження їжі тощо. На думку Лайелля,
новим видам не дано виникати природним еволютивним
шляхом, оскільки у сформованому живому царстві їм
просто б не знайшлося місця для існування. Тож вчений
вказував за баланс і гармонію в природі. На що Дарвін міг
відповісти: коли еволюція створює вищі форми з більш
простих, то на питання «чому в природі існує так багато
організмів?» напрошується відповідь: «бо є місцевості,
які більш відповідні для простіших організмів. Тому–
то вони й залишаються простими (цит.: Stauffer 1960.
– С.237)» [1, с. 460; 19, с. 235–241]. В 1975 р. історик
біології Р. Стауфер видав незавершений рукопис Дарвіна
під приблизною назвою «Природний відбір» – твір з
11 розділів, що суттєво доповнює книгу «Походження
видів», та містить цілком нові розділи [Див.: 16].
На підваження теорії Дарвіна можна пригадати
спростування й слов’янських вчених, судження яких
підтверджує ідею генетичного дрейфу. Так, Ілля Мечніков
у «Нарисі питання про походження видів» (1876 р.)
зумів навести приклади, коли природний відбір не діє у
тваринних видах та у випадку з людськими расами [9, с.
156–328]. На думку Мечнікова, деякі види равликів, що
проживають на островах Океанії, окремі види комах та
расові ознаки свідчать на існування їхніх особливостей,
що формувались незалежно від дії природного відбору
[9, с. 194]. Інший вчений, С. Четверіков переконаний, що
книга Дарвіна – про доцільні пристосування організмів
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до середовища проживання, тож еволюційні явища не
однобічні, а всебічні, і далекі від природного відбору
[14, с. 501].
У дослідженнях Дарвін часто спирався на
принцип аналогії, коли не володів прямими даними
для пояснення явища «сальтації» (утворення видів
шляхом перескакування із нижчої сходинки на вищу).
Користувався мовою класичного природного богослов’я,
наповнюючи старі поняття новим еволюційним змістом.
Висновки: Дві людини, дві земні долі, а так багато
дали людству Ньютон і Дарвін, повівши дорогу
мислення в телеологічному напрямі. Що цікаво, так це
співпадіння інтелектуальної методології формулювань
їхніх законів–теорій. В Ньютона це сила, що проймає
до центра Сонця і планет та поширюється у безкрайні
простори, згасаючи пропорційно до квадрату відстані. У
Дарвіна – це сила природного відбору, що діє, змінюючи
види по лінії найменшого спротиву, як охарактеризував
цю теорію Г. Спенсер. Тут вчені істотно погоджуються у
висновках – і в космосі і в світі живої природи невідома
сила потягає світ до відкриття Творця, розкриваючи
Його високий задум дарувати життя.
Тож від часу запису у щоденнику фактів, що лягли
в основу дарвінівської теорії (1837 р.) до публікації
книги в 1959 р. пройшло двадцять два роки сумнівів і
розчарувань, прозрінь, подиву і бачення своєї правоти, що
виливались на 824 сторінках записів. Звичайно, сьогодні
ми називаємо Дарвіна переконаним еволюціоністом і,
мабуть, агностиком, тим ученим, що збудував міст від
креаціоністичної теорії до еволюціоністичної. Він ішов
від Творця до творіння. Біологічна наука торує свій шлях
у майбутнє за компасом, сконструйованим Дарвіном. У
ХХ ст. його стопами в палеонтології і теорії еволюції
духа послідує чернець Тейяр де Шарден, але його
обдуманий шлях пролягатиме – від творіння до Христа.
Список використаних джерел
1. Галл Я. М. К истории создания «Происхождения видов» //
Ч. Дарвин. Происхождение видов путем естественного отбора
или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь / пер.
К. А. Тимирязева и др. – СПб.: «Наука», 1991.
2. Дарвин Ч. Собрание сочинений, Т.I–II: Автобиография;
Происхождение человека / пер. с англ. А. А. Николаева, ред.
В. В. Битнера. – СПб., 1909.
3. Дарвин Ч. Собрание сочинений, Т.IV: О происхождении
видов путем естественного подбора / пер. с англ. А. А. Николаева.
– СПб., 1910.
4. Дарвин Ч. Собрание сочинений в 9–ти т. – Москва–
Ленинград, 1939–1959.
5. Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного
отбора или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь
/ пер. К. А. Тимирязева, М. А. Мензбира, А. П. Павлова,
А. И. Петровского (1896, с шестого изд. Лондон, 1872), ред.
Я. М. Галл, Я. И. Старобогатов, А. Л. Тахтаджян. – СПб.: «Наука»,
1991.
6. Ирвин У. Обезьяны, ангелы и викторианцы: Дарвин, Гексли и
эволюция / пер. с англ. М. Кан. – Москва, 1973.
7. Кольцов М. Бог та «експериментальна філософія» у другому
виданні «Математичних принципів натуральної філософії» Ісака
Ньютона // Філософська думка. Sententiae (1, 2010). – C.39–49.
8. Лайэлль Ч. Основные начала геологии или новейшие
изменения земли и ее обитателей, 2 т. – Москва, 1866.
9. Мечников И. И. Очерк вопроса о происхождении видов
(1876) // Сочинения, Т.4. – Москва, 1960. – С.156–328.
10. Ньютон И. Замечания на книгу Пророка Даниила и
Апокалипсис св. Иоанна. – СПб., 1916.
11. Ньютон И. Оптика, или трактат об отражениях,
преломлениях, изгибаниях и цветах света / пер. С. И. Вавилова. –
«Гослитиздат»: Москва–Ленинград, 1927. – 373 с.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

Випуск 131

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

12. Ньютон И. Математические начала натуральной философии
/ пер. с лат. А. Н. Крылова (1936), предисловие Л. С. Полака. –
Москва: «Наука», 1989.
13. Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков
до наших дней: Т.4: От романтизма до наших дней / пер. с ит.
С. Мальцевой. – СПб., 1997.
14. Тахтаджян А. Дарвин и современная теория эволюции //
Чарлз Дарвин. Происхождение видов путем естественного отбора
или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь / пер.
К. А. Тимирязева и др. – СПб.: «Наука», 1991.
15. Darwin Ch. The origin of species by Ch. Darwin: A variorum
text, ed. M. Peckham. – Philadelphia, 1959.
16. Darwin Ch. Natural selection: Written from 1856 to 1858, ed.
Robert Stauffer. – Cambridge, 1975.
17. Newton І. Opticks: Or, a treatise of the Reflections, Refractions,
Inflections and Colours of Light. The Fourth Edition, corrected. By Sir
Isaac Newton, Knt. – London: Printed for William Innys at the West–End
of St. Paul’s, 1730.
18. Paley W. Natural theology. – London, 1802.
19. Stauffer R. Ecology in the long manuscript of Darwin’s origin of
species and Linnaeus’s Oeconomy of nature // Amer. Philos. Soc. – 1960.
– Vol.104, №2. – Р.235–241.

References
1. Gall Ja. M. K istorii sozdanija «Proishozhdenija vidov» //
Ch. Darvin. Proishozhdenie vidov putem estestvennogo otbora ili
Sohranenie blagoprijatnyh ras v bor’be za zhizn’ / per. K. A. Timirjazeva
i dr. – SPb.: «Nauka», 1991.
2. Darvin Ch. Sobranie sochinenij, T.I–II: Avtobiografija;
Proishozhdenie cheloveka / per. s angl. A. A. Nikolaeva, red.
V. V. Bitnera. – SPb., 1909.
3. Darvin Ch. Sobranie sochinenij, T.IV: O proishozhdenii vidov
putem estestvennogo podbora / per. s angl. A. A. Nikolaeva. – SPb.,
1910.
4. Darvin Ch. Sobranie sochinenij v 9–ti t. – Moskva–Leningrad,
1939–1959.
5. Darvin Ch. Proishozhdenie vidov putem estestvennogo otbora ili
Sohranenie blagoprijatnyh ras v bor’be za zhizn’ / per. K. A. Timirjazeva,
M. A. Menzbira, A. P. Pavlova, A. I. Petrovskogo (1896, s shestogo izd.
London, 1872), red. Ja. M. Gall, Ja. I. Starobogatov, A. L. Tahtadzhjan.
– SPb.: «Nauka», 1991.
6. Irvin U. Obez’jany, angely i viktoriancy: Darvin, Geksli i
jevoljucija / per. s angl. M. Kan. – Moskva, 1973.
7. Kol’cov M. Bog ta «eksperymental’na filosofija» u drugomu
vydanni «Matematychnyh pryncypiv natural’noi’ filosofii’» Isaka
N’jutona // Filosofs’ka dumka. Sententiae (1, 2010). – S.39–49.
8. Lajjell’ Ch. Osnovnye nachala geologii ili novejshie izmenenija
zemli i ee obitatelej, 2 t. – Moskva, 1866.
9. Mechnikov I. I. Ocherk voprosa o proishozhdenii vidov (1876) //
Sochinenija, T.4. – Moskva, 1960. – S.156–328.
10. N’juton I. Zamechanija na knigu Proroka Daniila i Apokalipsis
sv. Ioanna. – SPb., 1916.
11. N’juton I. Optika, ili traktat ob otrazhenijah, prelomlenijah,
izgibanijah i cvetah sveta / per. S. I. Vavilova. – «Goslitizdat»: Moskva–
Leningrad, 1927. – 373 s.
12. N’juton I. Matematicheskie nachala natural’noj filosofii / per. s
lat. A. N. Krylova (1936), predislovie L. S. Polaka. – Moskva: «Nauka»,
1989.
13. Reale D., Antiseri D. Zapadnaja filosofija ot istokov do nashih
dnej: T.4: Ot romantizma do nashih dnej / per. s it. S. Mal’cevoj. – SPb.,
1997.
14. Tahtadzhjan A. Darvin i sovremennaja teorija jevoljucii // Charlz
Darvin. Proishozhdenie vidov putem estestvennogo otbora ili Sohranenie
blagoprijatnyh ras v bor’be za zhizn’ / per. K. A. Timirjazeva i dr. – SPb.:
«Nauka», 1991.
15. Darwin Ch. The origin of species by Ch. Darwin: A variorum
text, ed. M. Peckham. – Philadelphia, 1959.
16. Darwin Ch. Natural selection: Written from 1856 to 1858, ed.
Robert Stauffer. – Cambridge, 1975.
17. Newton І. Opticks: Or, a treatise of the Reflections, Refractions,
Inflections and Colours of Light. The Fourth Edition, corrected. By Sir
Isaac Newton, Knt. – London: Printed for William Innys at the West–End
of St. Paul’s, 1730.
18. Paley W. Natural theology. – London, 1802.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

19. Stauffer R. Ecology in the long manuscript of Darwin’s origin of
species and Linnaeus’s Oeconomy of nature // Amer. Philos. Soc. – 1960.
– Vol.104, №2. – Р.235–241.
Zavidnyak B., PhD, candidate of philosophical sciences, Ukrainian
Catholic University (Ukraine, Lviv), zavidnyak@gmail.com
Theodicy of Іsaac Newton and Charles Darwin
This article examines І. Newton and Ch. Darwin conceptual understanding of
the proofs for the existence of God. It traces the evolution of this theme pursuant to
the metaphysical studies of Moderns Philosophy. The concept of God in the natural
philosophy of І. Newton and Ch. Darwin is considered by exploring the nature of
the relations between the transcendent sphere of God and the spiritual world of
the human person. The transcendence is understood as an ontological category,
being discussed in connection with the key themes of Christian philosophy, such
as time and eternity, person and history, creation and God etc. From the point
of view of historiography, the role of the book «Philosophiae naturalis principia
mathematica» by Іsaac Newton and «The origin of species» by Charles Robert
Darwin is highlighted.
Keywords: The God, Ideas, proofs for God, ontology, Metaphysics, Theodicy,
Natural Theology, Natural Philosophy, transcendence, Truth.
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Порівняльна характеристика декретів
«Fidelibus Ruthenis» та «Graeci–rutheni Ritus»,
їх вплив на релігійне життя Канади
Автором проаналізовано історичні передумови проголошення
Конгрегацією у справах Східних Церков декретів «Fidelibus Ruthenis» та
«Graeci–rutheni Ritus». Визначено, що основною метою видачі декретів було
врегулювання взаємовідносин між греко–католицьким та римо–католицьким
населенням та їхнім духовенством у Канаді, розкрито спільні та відмінні
ознаки прийнятих документів. Окремо розглянуто вплив рішень прийнятих
декретів на адміністративно–канонічний розвиток Рутенської Греко–
Католицької Церкви. Також у статті розкрито особливості отриманих
повноважень першого греко–католицького єпископа у Канаді – Никити
Будки, розглянуто надані Святим Престолом рекомендації, які були вміщені
в декрети і пов’язувалися із діяльністю духовенства, подоланням фінансових
труднощів, особливостей укладання шлюбів, святкування релігійних свят та
організації церковних згромаджень тощо. Автором доведено, що основним
негативним наслідком прийнятих декретів стало те, що юрисдикційний
зв’язок між Галицькою митрополією і Рутенською Греко–Католицькою
Церквою в Канаді не був встановлений.
Ключові слова: «Fidelibus Ruthenis», «Graeci–rutheni Ritus», Конгрегація
у справах Східних обрядів, Рутенська Греко–Католицька Церква, Канада,
декрет, юрисдикція, імміграція.

До середини ХІХ терміни «українець» чи «русин»1
були маловідомі у США та Канаді. Однак, несприятливі
економічні й політичні обставини зумовили імміграцію
українців до цих країн, які у 1912 р. за різними даними
1
До кінця 1940–х рр. Святий Престол застосовував
термін «русини» до всіх католиків візантійського обряду,
які приїжджали з Австро–Угорської імперії, включаючи
українців. У США, після смерті єпископа Сотера Ортинського
в 1916 р., терміни «українець» та «русин» використовували
для позначення двох окремих груп іммігрантів з Галичини та
Буковини відповідно. З середини ХХ ст. українцями називали
жителів Підкарпаття, а також словак, мадьяр або хорватів [24, c.
368–373]. Проте, в Канаді іммігранти були більш однорідними
за походженням, передусім із Галичини і, отже, належним
чином називалися «українцями». В цьому дослідженні
використовуватимемо терміни «українець» та «русин» для
позначення канадських іммігрантів, які прибули з України.
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лише у Канаді налічувалося близько 170 тис. осіб, серед
яких більшу половину складали греко–католики [16,
c. 8–10]. Саме вони відіграли важливу роль в розвитку
Української Католицької Церкви (далі – УКЦ) у Канаді.
Впродовж 15 років іммігранти–греко–католики залишалися без опіки свого духовенства і перебували під
юрисдикцією Римо–Католицької Церкви (далі – РКЦ)
у цій країні, що періодично призводило до загострення
їхніх взаємовідносин [20, с. 141–158]1. Оприлюднені
у різний час Римськими Понтифіками конституції та
декрети не могли вирішити цієї проблеми2. До того
ж, з середини ХІХ ст., початку імміграції українців
до США, Святий Престол видав низку розпоряджень
місцевим латинським єпископам щодо діяльності греко–
католицького духовенства та вірян. Протягом 10 років
Конгрегація Поширення Віри (далі – КПВ) видавала
декрети метою яких була заборона діяльності одружених
священиків у США і їх підпорядкування РКЦ [24, c. 368–
422; 27, c. 439–458]. Щодо іммігрантів–русинів у Канаді,
КПВ застосувала ті ж норми до греко–католицького
населення. Масова імміграція українців до Канади і їх
прагнення зберегти власні духовні традиції поставили
питання перед церковною владою законодавчо
унормувати канонічний статус їхніх громад на території
діяльності РКЦ.
Означена проблематика не знайшла достатнього
висвітлення в наукових працях українських чи зарубіжних
дослідників, однак концептуальною спрямованістю
відзначаються праці канадського греко–католицького
священика Атанасія Маквея та єпископа–помічника
Української католицької архиєпархії у Вінніпегу Девіда
Мотюка.
Особливості
адміністративно–канонічної
структури УКЦ в Канаді і США проаналізовані в працях
італійських вчених Федеріко Марті, Вільяма Бассетта,
Марко Броґі, канадського дослідника Френсіса Морріса,
а також діаспорних науковців Богдана Процка і Ярослава
Петришина. Джерельну базу дослідження становлять
опубліковані декрети в офіційних виданнях Конгрегації
у справах Східних обрядів (далі – Конгрегація).
Мета даної статті полягає в аналізі декретів
«Fidelibus Ruthenis» (1913 р.) і «Graeci–rutheni Ritus»
(1930 р.) та їх впливу на релігійне життя греко–католиків
у Канаді.
Аналіз вивчення проблеми показав, що для
досягнення поставленої мети потрібно розв’язати
наступні завдання: проаналізувати історичні підстави
проголошення декретів «Fidelibus Ruthenis» та «Graeci–
rutheni Ritus»; визначити спільні і відмінні ознаки
1
Слід зазначити, що такий порядок підпорядкування був
затверджений на Першому Вселенського Собору в Нікеї (325
р.) та Четвертому Вселенського Собору в Латерані (1215 р.).
Рішеннями Нікейського Собору заборонялася діяльність двох
єпископів в одному місті, а рішенням Латеранського Собору
перевага надавалася духовенству РКЦ [14, c. 1–27].
2
У 1742 р. папа Бенедикт XIV оприлюднив Конституцію
«Etsi pastoralis», яка стосувалася питань віри та міжконфесійної
юрисдикції [23, c. 211–213]. Вірним дозволялося зберігати
догматично–обрядову практику своєї церкви, проте, вони
зобов’язувалися вшановувати під час богослужінь ім’я
Папи Римського та місцевого латинського єпископа, а також
дотримуватися григоріанського календаря. Також Конституція
забороняла не римо–католикам мати власного єпископа. У
XVIII ст. норми цього документа поширилися на угорців,
сербів, хорватів та вірмен [26, c. 145–146].
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прийнятих постанов; розкрити особливості розвитку
Рутенської Греко–Католицької Церкви в Канаді після
проголошення декретів.
Двадцятилітнє перебування українців–греко–католиків під юрисдикцію РКЦ у Канаді (1891–1912 рр.)
спричинило до появи проблем, пов’язаних із реєстрацією
церковного майна, забороною приїзду одруженого
духовенства, переходу русинів до інших деномінацій
[22, c. 194]. Численні звернення українських іммігрантів
до єпископів із Галичини про приїзд греко–католицьких
священиків або призначення єпископа, який би
опікувався ними, не давали результатів. Ситуація
змінилася лише у 1911 р. після відвідин митрополитом
Андреєм Шептицьким США і Канади. Ознайомившись
із життям греко–католицьких громад, він підготував
послання «Adress on the Ruthenian Question to their
Lordships the Archbishops and Bishops of Canada» до
римо–католицького духовенства у якому поставив
питання про необхідність створення окремої греко–
католицької провінції, очолюваної єпископом [2, с.
125–149]. Також митрополит стверджував, що Святий
Престол мав достатньо підстав для розгляду справи
про призначення українського єпископа. Він посилався
на авторитет римо–католицького духовенства в Канаді
– архієпископа Аделяра Ланжевіна та єпископів Еміля
Легаля і Альберта Паскаля, які підтримували рішення
про призначення греко–католицького єпископа [21, c.
22–23].
Після офіційного звернення митрополита Андрея,
Конгрегація доручила Франческо ді Паола Кассетта3
підготувати доповідь про становище українських
іммігрантів у Канаді [12, c. 19–22]. Вивчивши питання,
кардинал зробив висновок, що українські католики
постійно перебували під загрозою втрати своєї
ідентичності, тому вважав за необхідне призначити
греко–католицького єпископа у Канаду.
Беручи до уваги доповідь кардинала та інші
матеріали, 15 липня 1912 р. папа Пій Х у апостольському
листі «Officium supremi apostolatus» повідомив про своє
рішення заснувати Апостольський екзархат для вірних
українського обряду Канади [5, c. 555–556]. Одночасно
він призначив Никиту Будку титулярним єпископом
Патари та апостольським екзархом українців у Канаді з
повною юрисдикцію [19, c. 65].
18 серпня 1913 р., після першого року єпископської
діяльності Никити Будки, Конгрегація опублікувала
декрет «Fidelibus Ruthenis» [6, c. 393–399]. Його
метою було врегулювання взаємовідносин між греко–
католицьким та римо–католицьким духовенством і
вірянами, а також «уникнення суперечок, які можуть
виникати поза ритуальними та дисциплінарними
відмінностями». Порівнюючи зміст декретів «Ea semper»
(1907 р.), які адресувалися греко–католикам у США
та Конституцію «Etsi pastoralis», положення декрету
«Fidelibus ruthenis»4 були більш лояльніші до греко–
3
Франческо ді Пауло Кассетта (1841–1919 рр.) – 1911 р. –
префект Священної Конгрегації у справах освіти; 1913–1919 рр.
– віце–декан Священної Конгрегації кардиналів [9].
4
Декрет «Fidelibus ruthenis» складається з чотирьох
розділів. І розділ – Єпископ руського обряду (п.1–9); ІІ розділ
– Духовенство руського обряду (п.10–23); ІІІ розділ – Вірні
руського обряду (п.24–33); IV розділ – Змішані подружжя (п.34–
41) [6, c. 393–399].
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католиків Канади. Зазначимо, що вказані документи не
вичерпали конфліктів між греко–католиками та римо–
католиками й призвели до резиґнації єпископа Будки і
поглиблення вже існуючих конфліктів.
У 1927 р. титулярним єпископом Абідуса й другим
апостольським екзархом для українців у Канаді папа
призначив Василя Ладику1 [7, c. 320, 463]. Тоді ж,
Святий Престол визнав кількісне зростання і міцність
Рутенської Греко–Католицької Церкви (далі – РГКЦ)2 в
Канаді. Відтак, рекомендував Конгрегації підготувати
нові законодавчі документи спрямовані на врегулювання
конфліктів між духовенством і вірянами обох обрядів.
24 травня 1930 р. було прийнято декрет «Graeci–Rutheni
Ritus» з терміном дії десять років [11, c. 346–354]. Як і
декрет «Fidelibus Ruthenis» від 1913 р., він складався із
чотирьох розділів – Єпископ руського обряду (п.1–10);
Духовенство руського обряду (п.11–32); Вірні руського
обряду (п.33–43); Змішані подружжя (п.44–48), проте
містив й деякі нововведення.
Проблема юрисдикції та єпископські функції
Найперше, у декреті від 1930 р. було задекларовано
юрисдикційне підпорядкування РГКЦ в Канаді
Святому Престолу. На відмінно від титулу «єпископ
руського обряду» у декреті «Fidelibus ruthenis», главу
РГКЦ було іменовано «єпископом–ординарієм греко–
руського обряду» (1, GR), тоді як у «Fidelibus ruthenis»
– «єпископом руського обряду» (1, FR). На нашу думку
зміни у титулах мали двояке значення. По–перше,
наданий титул «єпископ–ординарій»3 визначав рівність
з римо–католицьким духовенством. По–друге, термін
«греко–руський обряд» підкреслював, що РГКЦ була
за своїм характером слов’янською, а за традицією –
грецькою.
Важливе нововведення у «Graeci–Rutheni Ritus»
стосувалося єпископської юрисдикції. Так, єпископ
отримав повну юрисдикцію, згідно з якою мав право
стати вікарієм РГКЦ і делегувати свою владу у всіх
випадках (п.1,2, GR)4. Таким ступенем юрисдикції
користувалися й латинські єпископи Канади5.
1
Між 1927–1929 рр. обов’язки єпископа виконував
протосинкел Петро Олексів [21, c. 37].
2
Українська Католицька Церква у Канаді в період між
1913–1957 рр. іменувалася як «Рутенська Греко–Католицька
Церква».
3
Ординарій (лат. оrdinaries – звичайний, той, що стосується
управління) – 1. у Латинській Церкві загальна назва церковного
урядовця, який управляє церковною адміністративною
одиницею різних рівнів. Те саме, що ієрарх у східному
католицькому канонічному праві. 2. духовна особа, яка управляє
ординаріатом з повноваженнями дієцезіального єпископа.
Призначається Римським Апостольським Престолом [4, с. 102].
4
Повна юрисдикція означає неподільність влади, тобто
єпископ мав усі законодавчі, адміністративні та судові права.
В той час як, «Ea semper» та «Etsi pastoralis» не надали
єпископу жодної юрисдикції над своїми вірними, його функції
обмежувались здійсненням божественних літургій і таїнств.
5
Слід зазначити, що перший єпископ греко–католиків у
США Сотер Ортинський не мав таких повноважень [25, c.
513–533]. Апостольський лист «Ea Semper» від 14 червня 1907
р., відповідно до положень «Etsi pastoralis», не надав єпископу
загальної юрисдикції, а лише ту, що була делегована йому
кожним місцевим латинським ординарієм окремо [24, c. 382].
Оприлюднення цього документа і підпорядкування єпископам
РКЦ у США супроводжувались постійним протистоянням
українського духовенства та вірян. Неможливість змінити
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Окремі положення декрету «Graeci–Rutheni Ritus»
стосувалися і єпископських обов’язків. Єпископові
рекомендувалося один раз на п’ять років здійснювати
візитаційні поїздки з метою перевірки записів у церковних
книгах, виконання обов’язків парафіяльного священика,
проведення інвентаризації тощо (п.4–6, GRR). Кожні
п’ять років єпископа зобов’язували звітувати Святому
Престолу про становище своїх парафій. Представлений
звіт надсилався апостольському делегату в Канаді, який
передавав його у Конгрегацію (п.9, GRR). Кожні десять
років єпископ повинен був здійснювати візит ad limina6,
щоб засвідчити свою лояльність Папі Римському і
особисто звітувати про стан його екзархії. Подібні норми
були прописані і в декреті «Fidelibus ruthenis» (п.9, FR).
Фінансові справи
Положення «Graeci–Rutheni Ritus» вимагали
встановлення відповідних норм, які б «захищали» РГКЦ
та приналежні їй території чи будівлі. Для вирішення
цих питань єпископові рекомендувалося звертатися за
порадою до фінансових консультантів та священиків
(п.6, GR). В декретах розглядалися й справи пов’язані,
з фінансовою підтримкою єпископа та його помічників.
Йшла мова про сплату церковного податку на підтримку
місій та духовенства, т.зв. «катедратик»7. Проте, якщо
«Fidelibus ruthenis» дозволяв єпископу самостійно
визначати суму, яку повинна парафія сплати (п.8, FR),
то другий декрет «Graeci–Rutheni Ritus» зобов’язував
єпископа звертатися за порадою до своїх консультантів
чи парафіяльних священиків для визначення відповідної
суми. Таким чином, кожна парафія отримала власну
фіксовану суму для сплати (п.7, GRR).
Вирішення суперечок
У декреті «Fidelibus ruthenis» сказано, щоб
суперечки, які виникали між українським та латинським
духовенством, були належним чином передані
апостольському делегату в Канаді, а згодом й Конгрегації
(п.6, FR). Однак положення «Graeci–Rutheni Ritus»
вимагали, щоб будь–які непорозуміння автоматично
були передані Конгрегації (п.10, GRR). Про можливість
апеляції рішень чи про майбутні канонічні наслідки не
зазначалося. До того ж, не дозволялося звертатися за
допомогою до ГКЦ в Галичині у вирішенні подібних
непорозумінь.
Духовенство
Проблема приїзду священиків–целібатів існувала й
після резиґнації єпископа Будки. Однак, якщо перший
декрет лише дозволяв діяльність римо–католицьких
священиків та бірітуалістів серед греко–католиків,
то в другому йшла мова про конкретні рішення.
Декрет «Graeci–Rutheni Ritus» не лише рекомендував
заснувати семінарію, але й дозволив, щоб кандидати
систему юридичного підпорядкування зумовила перехід 90 тис.
українських католиків до православних церков США [21, c. 12].
6
ad limina (укр. до кайданів) – назва обов’язкового
щоп’ятирічного (на сьогоднішній час) візиту єпископів або Глави
Східної Католицької Церкви до Римського Апостольського
Престолу як вираз і підтримка єдності з нею, подання звіту зі
стану свого урядування і довіреної спільноти вірних, а також
відвідин місця ув’язнення, смерті та поховань свв.апп. Петра і
Павла (тобто Риму) [4, c. 174–175].
7
Катедратик – податок на потреби єпархії у розмірі який
визначає єпархіальний єпископ, відповідно до партикулярного
права [3, c. 568]. Може бути 15% від річного доходу церковної
каси після вирахування заробітної плати духовенства [1].
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навчалися у Римі, де вже діяла українська семінарія або
ж навчатися в римо–католицьких семінаріях Канади
з обіцянкою дотримання целібату (п.11–13, GRR). У
зв’язку із недостатньою кількістю греко–католицьких
священиків, декрет також дозволив працювати
священикам–бірітуалістам, приїздити з Європи греко–
католицьким священикам–целібатам або вдівцям, але
лише на прохання греко–католицького єпископа Канади
(п.14–16, GRR). Також декрет встановив інкардинацію1,
згідно з якою всі священики підпорядковувалися греко–
католицькому єпископу в Канаді. У випадку, якщо
священик бажав повернутися до Європи, то греко–
католицький єпископ–ординарій Канади та єпископ з
Європи у письмовому вигляді надавали йому дозвіл на
виїзд (п.17, GRR).
Юрисдикція над греко–католиками
Загалом, українські та латинські єпископи мали
юрисдикцію лише над своїми вірними та духовенством.
Однак, коли перші жили без місії або власного
священика, декрет «Graeci–Rutheni Ritus» дозволяв
греко–католицькому
єпископу
передавати
свою
юрисдикцію місцевому латинському ординарію (п.21–
22, GRR). Раніше «Fidelibus ruthenis» розглядав цю
можливість, але не зробив її обов’язковою.
Обов’язки духовенства
Кілька нових пунктів щодо священичих обов’язків
було додано в декрет «Graeci–Rutheni Ritus».
Наголошувалося на благочестивих якостях священика,
систематично служити Святу Літургію, проводити
день у молитвах, щоденно робити іспит сумління (п.25,
GRR). Священики зобов’язували хоча б один раз на три
роки проходити реколекції, визначені єпископом (п.26,
GRR), кожні три роки складати іспити перед єпископом і
комісією (п.28–29, GRR), кілька разів на рік відвідувати
конференції з моральних, літургійних та інших дисциплін
(п.30, GRR), у неділю і свята виголошувати проповідь
із коротким поясненням Євангелія та обрядів, а також
слідкувати, щоб вірні, особливо діти, отримали належне
католицьке вчення (п.31, GRR). Для допомоги єпископу
в управлінні екзархатом окремі священики повинні були
відвідувати наради, обмінюватися власним досвідом та
порадами (п.32, GRR). Особливо наголошувалося на
послусі і пошані своєму єпископу (п.27, GRR).
Віряни РГКЦ
Положення про дотримання русинами приписів
власного обряду були передбачені лише в декреті «Graeci–
Rutheni Ritus» (п.33, GRR). Проте, з огляду на недостатню
кількість власних церков, значні відстані між громадами
вірні отримали право відвідувати Божественну Літургію
і Святі Таїнства у РКЦ. Таке відвідування не передбачало
зміни обряду (п.34, GRR). Ті вірні, які бажали перейти
до РКЦ, дотримувалися процедури, викладеної в декреті
«Nemini licere» (п.34, GRR). Прохання розглядалося
апостольським делегатом в Канаді, який станом на
1 січня 1929 р. отримав необхідний дозвіл для виконання
цієї функції2. Однак, якщо заявником був священик, цей

запит передавався безпосередньо до Конгрегації. Римо–
католицьким священикам було заборонено спонукати
українських віруючих приєднуватися до РКЦ (п.35,
GRR). Греко–католикам та римо–католикам дозволялося
приймати Святі Тайни в будь–якій Католицькій Церкві
незалежно від обряду. Проте, коли «Fidelibus ruthenis»
вимагав від українських вірних святкувати Великдець у
власній церкві (п.28–29, FR), то «Graeci–Rutheni Ritus»
дозволяв це робити в будь–якому іншому католицькому
храмі (п.38–39, GRR). Щоб запобігти незручностям,
пов’язаних розбіжністю календарів, русинам у Канаді
дозволялося відзначати свята разом із римо–католиками.
Нововведення «Graeci–Rutheni Ritus» стосувалися й
дозволу про створення греко–католицьких організацій,
які сприяли загальному благу Церкви і були схвалені
відповідними церковними органами. До кожної
організації єпископ призначав священика для нагляду за
їх діяльністю. Всі греко–католицькі газети, журнали та
періодичні видання знаходилися під наглядом єпископа–
ординарія. Священикам заборонялося опубліковувати
статті без дозволу єпископа (п.43, GRR).
Змішані подружжя
Шлюби між греко–католиками та римо–католиками
не були забороненими. Проте, для запобігання
незручностей, які виникали у сім’ях, де батьки належали
до різних конфесій, кінцеві положення декретів були
присвячені саме цим проблемам. Канонічна форма
укладення змішаного подружжя визначалася відповідно
до указу «Ne temere» (п.36, FR; п.44, GRR). Однак,
декрет «Fidelibus ruthenis» додатково вимагав, щоб
шлюб відбувався у церкві нареченого (п.37, FR), тоді як
«Graeci–rutheni ritus» – у церкві нареченої (п.45, GRR).
У всіх випадках подружні розлучення пред’являлися
священику нареченої (п.46, GRR). Діти, від змішаних
шлюбів хрестилися в церкві батька і належати до цієї
церкви, а позашлюбні діти сповідували обряд матері
(п.47–48, GRR).
Висновки. Таким чином, з метою врегулювання
взаємовідносин між греко–католицькими та римо–
католицькими вірюючими і їхнім духовенством
Конгрегацією була видана низка документів, серед яких
особливе місце займають «Fidelibus ruthenis» (1913 р.)
та «Graeci–rutheni ritus» (1930 р.). Порівняльний аналіз
документів доводить, що декрет 1913 р. не врахував
усієї складності конфлікту і повною мірою не зміг
сприяти задоволенню духовних потреб українських
іммігрантів у Канаді. Перманентний характер релігійних
конфліктів між католиками східного і західного
обрядів спонукав ватиканське керівництво видати
нове законодавство для зрівняння та розширення прав
греко–католицького духовенства. Найперше, декретом
«Graeci–rutheni ritus», греко–католицький єпископ у
Канаді отримав юрисдикційні повноваження ідентичні
єпископам РКЦ, які підпорядковувалися безпосередньо
Святому Престолу. Декретом було встановлено порядок
звітності єпископа: один раз на п’ять років складав звіт

1
Інкардинація (лат. Incardination – втілювати, включати)
– правовий акт у праві Латинської Церкви, завдяки якому
відбувається приписання духовної особи до єпархії, а ченця
до інституту богопосвяченого життя, наслідком якого стає їх
належність до них [4, c. 66].
2
Незважаючи на те, що декрет «Nemini licere» вимагав, щоб
прохання було направлене спочатку до українського єпископа

Канади, який, у свою чергу, мав передати її апостольському
делегату, декрет «Graeci–Rutheni Ritus» це зробив
необов’язковим. Відтак, греко–католики могли стати римо–
католиками без втручання власного єпископа чи священика. 23
листопада 1940 р. надані апостольському делегатові функції
були зняті, і Конгрегація знову стала єдиним компетентним
органом у виконанні таких прохань [13, c. 28].
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апостольському делегату в Канаді про стан екзархату та
його адміністрації, кожні десять років здійснював візит
ad limina. Окрім того, в декреті від 1930 р. вміщено
конкретні рекомендації щодо діяльності, навчання і
духовного життя духовенства; подолання фінансових
труднощів, які існували в екзархаті; особливості
укладання змішаних шлюбів і святкування релігійних
свят; організації церковних згромаджень тощо. На
нашу думку встановлення чітких вимог до організації
церковного життя, прав і обов’язків духовенства
позитивним чином вплинули на розбудову РГКЦ у
Канаді. Звертає на себе увагу небажання Ватикану
зміцнювати зв’язки між Матірною церквою, у даному
випадку між Галицькою митрополією та РГКЦ, що
суперечило настроям і бажанням греко–католиків
у Канаді. Відзначимо, що ця юрисдикційна норма
збережена до сьогоднішнього дня.
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Comparative analysis of the decrees «Fidelibus Ruthenis»
and «Graeci–rutheni Ritus» and their impact on the religious
life of Canada
The historical prerequisites for the proclamation of decrees «Fidelibus
Ruthenis» and «Graeci–rutheni Ritus» by the Congregation for the Oriental
Churches have been analyzed in the article. The main purpose of issuing decrees
was to settle the relationship between the Greek Catholic and Roman Catholic
population and their clergy in Canada was determined, common characteristics and
distinctive features of these documents have been highlighted. Special attention has
been paid to the administrative and canonical development of the Ruthenian Greek–
Catholic Church in Canada after the proclamation of the decrees. The peculiarities
of the received authority of the first Greek Catholic bishop in Canada – Nykyta
Budka are analyzed. The recommendations given by the Holy See contained in the
decrees and were associated with the activities of the clergy, overcoming financial
difficulties, peculiarities of marriage, the celebration of religious holidays and
organization of church congregations. The author has proved that the main negative
consequence of the adopted decrees was that the jurisdictional connection between
the Galician Metropolitan and the Ruthenian Greek Catholic Church in Canada
was not established.
Keywords: «Fidelibus Ruthenis», «Graeci–rutheni Ritus», Congregation
for the Oriental Churches, Ruthenian Greek Catholic Church, Canada, decree,
jurisdiction, immigration.
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Філософсько–освітня концепція Платона
Актуалізується філософсько–освітня концепція Платона як одна
з визначних моделей навчання і виховання давньогрецького соціуму.
Обґрунтовується органічний зв’язок освітньо–філософських поглядів
Платона з його загальнофілософським вченням, зокрема, про еталонні
прообрази, які є вічними і такими, що не зазнають трансформацій,
залишаючись досконалими у всіх своїх проявах, а тому недосяжними у
своїй досконалості для будь–яких власних реальних, земних, предметних
прототипів. Таким чином, обґрунтовується душа як вічна сутність людини
і процес людського пізнання як пригадування душею того, що вона бачила,
коли йшла поряд з богом і піднімалася до справжнього буття. В сутності
філософсько–освітньої парадигми Платона – формування громадянина
досконалої держави як культивування найвищих чеснот: мудрості, мужності,
стримуючої міри і справедливості; освіта і виховання під контролем
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держави. Розкрито сутність калокагатії як моральної краси громадянина
давньогрецького соціуму. Виділені дві основні частини навчання і виховання:
гімнастичне і мусичне. Висвітлені роль і місце танцю та боротьби як
стрижнів гімнастичного виховання, а також основні зразки мусичного
виховання. Показана виняткова монополія держави на освіту і виховання, а
відтак класова сутність платонівської філософсько–освітньої концепції.
Ключові слова: еталонні прообрази, людська душа, пізнання як
пригадування, калокагатія, гімнастичне виховання, мусичне виховання,
танець, боротьба, піснеспіви, державна монополія на освіту і виховання.

Давня Греція, як відомо і давно доведено,
зробила винятковий внесок в історію людської
цивілізації. Виступивши у якості фактичного витоку
західноєвропейського соціуму та його культури, вона
започаткувала і розвинула майже усе різноманіття
людської життєдіяльності практично в усіх сферах
буття європейської людності, що можна простежити
від найдавніших часів і до сьогодні. Особливо значуща
роль давньогрецької міфології, філософії, мистецтва,
медицини, культури в цілому. Віддаючи належне давнім
грекам, все ж наполягатиму на тому, що ключову позицію
у просторі цього видатного феномену людства займала
філософія як «цариця науки», як спосіб духовно–
світоглядного освоєння буття, як сфера культури
давніх греків, яка формувала і шліфувала методологію
комунікації людини зі світом. Що ж до самої філософії,
то, не зважаючи на величезне розмаїття відповідних
наукових течій, шкіл, концепцій, а також персоналій,
ім’я великого Платона виділяється особливо.
Платон народився на одному із Саронічних островів
– Егіні, що в Егейському морі. За переказами перша
назва острова – Енонія, а коли Зевс приніс на цей острів
німфу Егіну, відтоді він став зватися її ім’ям. Родина
Платона була аристократичною і брала активну участь у
політичному житті Афінської держави. Батько Платона,
Арістон, походив від Кодра, останнього племінного царя
Аттіки. Мати – Периктіона була спорідненою з родиною
Солона, афінського реформатора і законодавця, одного
з «семи мудреців». Справжнє ім’я Платона – Аристокл.
За переказом ім’я Платон (грецьк. platus – «повний»,
«широкоплечий») він отримав від Сократа за ширину
двох частин тіла – грудей і лоба.
Платон, очевидно, належить до числа дуже
небагатьох давньогрецьких інтелектуалів, життя і
діяльність яких були дуже глибоко пов’язані з історичним
та філософсько–інтелектуальним контекстом Давньої
Греції того чи іншого періоду. І без розуміння якого
надзвичайно важко осягнути логіку і висновки таких
філософів. Платон в цьому контексті – найяскравіша
ілюстрація. Він народився тоді, коли афінська (по суті
рабовласницька) демократія зазнавала поступового
занепаду і неминуче скочувалася в глибоку кризу, яку
з особливою силою оголосила Пелопоннеська війна зі
Спартою. Як пише К. Поппер у своїй книзі «Відкрите
суспільство та його вороги», «Платон жив у часи воєн і
політичної боротьби, які… були ще бурхливіші від тих,
що дошкуляли Гераклітові… Платон народився під час
війни, і йому виповнилося майже двадцять чотири роки,
коли війна скінчилася» [8, с. 31] (404 р. до н.е., падіння
Афін – В. М.). Тому, як і будь–які серйозні події чи
трансформації в суспільстві викликають «бродіння мас»,
так само занепад Афінської демократичної держави на
тлі Пелопоннеської війни виявив найрізноманітніші
дискусії навколо перспектив афінського суспільства.
В ці дискусії, які часом набирали характеру справжніх
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інтелектуальних воєн, включалися відомі на той час
мислителі, серед яких – Протагор, Сократ, Гіппій,
Продік Кеоський, Критон, Арістід, Ксенофонт та
інші. Виявляючи свої погляди на процеси, що в той
час відбувалися, кожен з них пропонував шляхи і
методи виходу з кризи. Однак лише Платон зумів
фундаментальним
чином
усвідомити
тенденції
розгортання суспільно–політичних подій тієї епохи
і запропонувати принциповий рецепт виходу з того
становища, в якому опинилася Афінська держава. Будучи
палким прихильником методу діалектики і розуміючи,
що, як казав Геракліт, «все тече, все змінюється»,
Платон, однак, категорично виступив проти суспільних
змін, вважаючи, що вони несуть загрозу афінському
суспільству. «Десь каже Геракліт, що все рухається і ніщо
не перебуває у спокої і, уподібнюючи сущу течію річки,
він каже, що неможливо двічі ввійти в ту саму річку»
[1, с. 33]. Усвідомлюючи усю даремність сподівань на те,
що можна повернути все назад, Платон, з іншого боку,
ніяк не міг змиритися з тим, що зміни, які насуваються,
є безповоротними. Це приводило його в стан глибокого
психологічного і духовного розладу. Він писав:
«Бачучи, як усе розхитується і змінюється безладно,
я відчував розпач і запаморочення» [8, с. 32]. Платон
підсумував свій суспільний досвід, запропонувавши
закон суспільного розвитку, згідно з яким «усі соціальні
зміни є розпадом, загниванням або виродженням» [8,
с. 32]. Таким чином, володіючи безмежним талантом
аналітика, цей давньогрецький інтелектуал став першим
в європейській історії апологетом так званого «закритого
суспільства», створивши теорію досконалої держави як
ідеального зразка такого суспільства.
Для розуміння філософсько–освітньої концепції
Платона важливо взяти до уваги його суто філософські
основи. В цьому контексті зазначу, що Платон став
фактичним родоначальником філософського ідеалізму
у західноєвропейській філософській традиції. Ця
його світоглядна позиція, безсумнівно, пов’язана з
вирішенням фундаментального питання про начала.
Розвиваючи сократівську проблему формулювання
понять, Платон «вперше поставив питання про сутність
речей та їх, сутностей, місце перебування. Поклав
початок вченню про еталонні першообрази [(грецьк.:
paradeigma – парадигма), (грецьк.: idea – ідея)],
дивлячись на які, Деміург (грецьк.: demoyrgos), творець
Всесвіту, матрицює світ речей» [9, с. 214].
Ілюструючи своє вчення на прикладі феномена
прекрасного, давньогрецький інтелектуал зазначає: «Я
хочу показати… той вид причини, який я дослідив…
і з нього починаю, покладаючи в основу, що існує
прекрасне само по собі, і благе, і велике, і все інше» [6, с.
59]. І далі: «Хто буде в правильному порядку споглядати
прекрасне, той… побачить щось дивовижно прекрасне
по природі,… щось, по–перше вічне, тобто таке, що не
знає ні народження, ні загибелі, ні росту, ні збіднення, а
по–друге, ні в чомусь прекрасне, а в чомусь потворне, ні
колись, десь для когось і порівняно з чимось прекрасне,
а в інший час, в іншому місці, для іншого і порівняно
з іншим потворне. Прекрасне це постане йому ні у
вигляді якогось обличчя, рук або іншої частини тіла, ні у
вигляді якоїсь речі або знання, ні в чомусь іншому, хоч то
тварина, Земля, небо або ще щось, а саме по собі, завжди
в собі однакове; всі ж інші різновидності прекрасного
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дотичні до нього таким чином, що вони виникають
і гинуть, а його не стає ні більше, ні менше, і ніяких
впливів воно не відчуває. І той, хто… піднявся над
окремими різновидностями прекрасного і почав осягати
саме прекрасне, той, мабуть, майже у цілі» [5, с. 121]. «І
треба бути винятково обдарованим, щоб зрозуміти, що
існує певний рід кожної речі і сутність сама по собі, а
ще дивовижніша обдарованість потрібна для того, щоб
дошукатися до всього цього, детально розібратися у
всьому і роз’яснити іншому» [4, с. 357].
Наступною ланкою в логіці платонівської філософсько–
освітньої концепції є, безсумнівно, його трактування
феномену знання. Оскільки, за його переконаннями, в
основі світу лежать вічні сутності, які ніколи і ніяким
чином не зазнають трансформацій, залишаючись
досконалими у всіх своїх проявах і недосяжними у своїй
досконалості для будь–яких власних реальних, земних,
предметних прототипів, то, очевидно, що і знання людини
ґрунтуються на аналогічних сутностях. І людське пізнання
не уникає вказаного порядку. З іншого боку, якщо знання
має свої вічні сутності, то і людина, яка здатна пізнавати
навколишній світ і саму себе, також повинна мати свою,
власну вічну сутність. Такою сутністю Платон вважав
душу. Він стверджував, що знання невіддільне від душі,
яка так само вічна, як вічними є первинні сутності,
еталонні першообрази. «Якщо існує те, – зазначав Платон
у «Федоні», – що постійно у нас на язиці, – прекрасне
і добре, і інші подібного роду сутності, до яких ми
зводимо все, отримане в чуттєвих сприйняттях, причому
виявляється, що все це дісталось нам від самого початку, –
якщо це так, то з тією ж необхідністю, з якою є ці сутності,
існує і наша душа, перш ніж ми народимось на світ. Якщо
ж вони не існують, хіба не шло б наше міркування зовсім
по–іншому? Значить, це так, і в однаковій мірі необхідно
існування і таких сутностей, і наших душ ще до нашого
народження, і, мабуть, якщо немає одного, то немає
і іншого?» [6, с. 31]. І далі: «Наші душі і до того, як їм
довелося виявитися в людському обличчі, існували поза
тілом і вже тоді володіли розумом» [6, с. 31].
Як бачимо, тлумачення феномену знання і душі є
логічним продовженням концептуальної лінії Платона
про начала, їх вічність, незмінність, повну досконалість.
Тоді виникає наступне питання: що таке процес
пізнання і як він здійснюється? Врешті, як в такому
разі можливе навчання, освіта в цілому з її процесами
навчання і виховання? Тут варіантів для давньогрецького
інтелектуала немає: людське пізнання Платон пояснює
як процес пригадування душею того, що вона бачила.
«… Людська душа, – пише Платон у «Федрі», – може
отримати і життя тварини, а з тієї тварини, що була
колись людиною, душа може знову вселитися в людину;
але душа, яка ніколи не бачила істини, не набуде такого
стану, адже людина повинна осягати [її] у відповідності
з ідеєю, яка виходить від багатьох чуттєвих сприйняттів,
але зводиться розсудком воєдино. А це є пригадування
того, що колись бачила наша душа, коли вона йшла поряд
з богом, зверхньо дивилась на те, що ми зараз називаємо
буттям, і піднімалась до справжнього буття. Тому по
справедливості окрилюється лише розум філософа: у
нього завжди в міру його сил пам’ять повернена на те,
чим божественний бог. Тільки людина, яка правильно
користується такими пригадуваннями, завжди посвячена
в довершені таїнства, стає дійсно досконалою» [7, с. 158].
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Логіка платонівських поглядів на проблему
начала, знання, душі та пізнання дає можливість нам
сформулювати його філософсько–освітню парадигму:
формування громадянина досконалої держави, в якій
культивуються найвищі чесноти: мудрість, мужність,
стримуюча міра і справедливість; освіта і виховання
під контролем держави. «Належне виховання
повинно виявитися в силах зробити і тіла і душі
найпрекраснішими і найкращими», – пише Платон в
«Законах» [3, с. 238]. «Щоб тіло стало найпрекраснішим,
необхідно… просто–напросто виростити його з малих
років найбільш правильним способом» [3, с. 238]. «Адже
головні риси характеру кожної людини складаються в
силу звички саме в цьому віці» [3, с. 243] (за думкою
Платона, до трьох років – В. М.). В цих висловлюваннях
Платона – головний зміст так званої калокагатії –
одного з найважливіших феноменів давньогрецької
системи навчання і виховання, особливо часів Платона,
і одного з найпопулярніших термінів давньогрецької
етики, педагогіки і філософії. В «Діалогах» Платона ми
знаходимо, що «калокагатія (calocagathos) – здатність
обирати найкраще» [2, с. 430]. А це найкраще має
дві обов’язкові складові – красу і добро. В перекладі
з давньогрецької калокагатія і означала поєднання
прикметників «калос – прекрасний» і «кагатос – добрий»,
що в сутності трактувалось як «моральна краса». Таким
чином, людина, до якої застосовували термін калокагатії,
в Давній Греції сприймалась як людина прекрасна,
доброчинна, людяна, яка в своїй чесності є довершеною,
досконалою. Така її людська якість в ті часи набувала
неабиякого змісту і значущості, нерідко важливішого,
ніж самі слова цієї людини. Недаремно давні греки
пам’ятали вислів видатного реформатора Солона про те,
«калокагатії довіряй більше, ніж клятві».
В рамках калокагатії як ідеалу формування людини
Платон обґрунтовує основні складові частини навчання і
виховання. Він пише в «Законах»: «Навчання, – потрібно
давати… двояке: тіло слід навчати гімнастичному
мистецтву, а душу для розвитку її чесноти – мусичному.
Те, що відноситься до гімнастичного мистецтва, в свою
чергу поділяється на два види: по–перше, це танець, по–
друге, боротьба. Один вид танцю відтворює мову Музи,
зберігаючи величність і разом з тим благородство; інший
вид служить для надання здоров’я, спритності і краси
членам і частинам самого тіла за допомогою належних
кожному з них загинань і розгинань, причому з ритмічних
рухів складається весь танець, який безперервно з ними
пов’язаний» [3, с. 246–247].
В рамках гімнастичного виховання Платон
відводить вагому роль боротьбі, значення якої особливо
проявляється на війні. «В боротьбі стоячи, коли
стараються вивільнити [із захвату] потилицю, руки,
боки і ревниво та завзято трудяться заради благовидної
потуги, а також здоров’я, це корисно у всіх відношеннях.
Такою боротьбою не можна нехтувати; навпаки
її потрібно прописати як учням, так і вчителям…
Учителі хай доброзичливо усе це викладають, а учні з
вдячністю сприймають» [3, с. 247]. Про іншу складову
гімнастичного виховання давньогрецький філософ пише
так: «Що стосується усіх інших рухів тіла – більшу їх
частину правильно було б назвати свого роду танцем –
то тут потрібно розрізняти два роди: перший відтворює,
з підвищеною метою, рухи красивіших тіл; другий ж
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відтворює, з низинною метою, рухи тіл потворних. В
свою чергу низинний рід танцю розпадається на два види,
та і серйозний рід – також на два… Один відтворює рух
красивих тіл і мужньої душі на війні або в обтяжливих
обставинах, а інший – ті рухи, з якими поміркована душа
віддається благим справам і помірним задоволенням.
Такий танець можна, у відповідності з його природою,
назвати мирним. Войовничий ж танець… правильно
назвати «пірріхою». Шляхом відхилень і відступів,
стрибків у висоту і пригинань він відтворює прийоми,
що допомагають уникнути ударів стріл; намагається він
відтворювати і рухи протилежного роду, які пускаються
в хід при наступальних діях, тобто при стрільбі з лука,
при метанні дротика і при нанесенні різних ударів…
В свою чергу при будь–якому мирному танці потрібно
звертати увагу, чи правильно і чи не всупереч природі
береться хто за цей прекрасний танець… Слід відділити
сумнівний вид танцю від танцю, що не викликає ніяких
сумнівів» [3, с. 268].
Не меншу увагу Платон виявив і до мусичного
навчання і виховання, в рамках якого він вирізнив
низку особливостей. В «Законах» видатний грек
пише: «… Перший зразок для піснеспівів… полягає…
в красномовстві. Хай рід піснеспівів буде в нас у
всіх відносинах красномовний. Що ж буде другим
законом мусичного мистецтва після красномовства?
Чи не молитви тим богам, яким ми щоразу приносимо
жертви?... А третім законом… буде ось такий: поети
повинні знати, що молитва до богів – це прохання; і вони
повинні звернути всіляку увагу на те, щоб під видом
добра не попросити ненароком зла…Після цього відразу
можна встановити закон, який не зустріне заперечень:
слід шанувати схвальними піснями громадян, що
спочили, хто тілом і душею здійснив прекрасні, важкі
справи і був слухняний законам» [3, с. 252–253].
Говорячи про філософсько–освітню концепцію
Платона, не можна не зазначити, що вся вона пронизана
принципами класовості та державної монополії на
освіту і виховання. Великий грек мислив в руслі
панівної на той час парадигми суспільно–класової
ієрархії давньогрецького соціуму. У відповідності
до неї громадянами держави вважалися лише вільні
люди, не раби і не військовополонені. Таким чином,
платонівський ідеал освіти і виховання поширювався
лише на правлячий клас. Про це чітко писав К. Поппер
у своїй книзі «Відкрите суспільство та його вороги»,
вважаючи Геракліта і Платона родоначальниками серед
таких ворогів, а відтак першими апологетами так званого
«закритого суспільства», фактично тоталітарного в своїй
сутності. Відзначаючи освітній елітаризм Платона, який
полягав у тому, що той усю концепцію освіти створив
лише для правлячого класу, К. Поппер зазначав: «У
Платоновій державі освіта є класовою монополією…
Лише представники правлячого класу здобувають
освіту» [8, с. 318–319].
Щиро вірячи в те, що тільки держава має виняткове
і монопольне право на навчання і виховання, і що таке
навчання і виховання має бути спрямоване лише на
правлячий клас, сам Платон під правлячим класом
розумів не тільки чоловіків , але й жінок. «Наше
побажання, – писав він в «Законах», – щоби жінки поряд
з чоловіками підлягали вихованню і усій решті» [3, с.
258]. А також: «І хлопчики, і дівчатка повинні навчатися
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танців і гімнастичних вправ» [3, с. 266]. Обґрунтовуючи
свій висновок, давньогрецький філософ звертається до
давніх переказів, які говорять про те, що жінкам нарівні з
чоловіками прописано вправлятися не тільки у верховій
їзді, але й у стрільбі з лука та застосовуванні іншої зброї.
«Я стверджую, – пише Платон, – що оскільки це взагалі
можливо, то надзвичайно нерозумно вчиняють зараз в
наших місцях, коли не привчаються до цього з усіх сил
одностайно і однаково як чоловіки, так і жінки. Ледве не
кожна держава стає таким чином половинною, замість
того, щоб бути вдвічі більше завдяки єдності праць і
цілі» [3, с. 257]. Давньогрецький інтелектуал звертається
до законодавців з пропозицією закріпити його висновки
законом. «Законодавець, – пише він, – повинен бути
послідовним до кінця, а не зупинятися на півдорозі.
Тому він не повинен допускати, щоб жінки віддавались
ніжності, марнотратності і вели безладне життя, адже до
кінця потурбувавшись про чоловіків, законодавець тим
самим дає державі, мабуть, половину щасливого життя
замість подвійного» [3, с. 259–260].
Виняткова монополія держави на освіту і виховання,
на думку Платона, має реалізуватися також і в тому, що
законодавець повинен не тільки контролювати освітньо–
виховний процес, але й створювати для нього певні
рамки, розробляти зміст і форми навчання і виховання,
давати дозвіл на будь–які зміни у цьому процесі лише
тоді, коли вони узгоджуються з політичними процесами
в державі. «Законодавець повинен на прикладах
розтлумачити характер… танців. І страж законів повинен
їх придумувати, а придумавши, з’єднати з іншими
видами мусичного мистецтва» [3, с. 269]. Як зазначав
К. Поппер, «зв’язок між змінами в музиці та політиці…
визнавали скрізь у Греції, але надто у Спарті, де у
Тимофея відібрали ліру за те, що він додав до неї чотири
струни» [8, с. 265]. Цей факт – чіткий доказ абсолютно
жорсткого контролю за освітою і вихованням з боку
держави. Тому, «слід остерігатися введення нового виду
мусичного мистецтва – тут ризикують усім: адже ніде
не буває зміни стилів музики без змін у найважливіших
державних установах» [8, с. 264], – резюмує К. Поппер
політико–світоглядну позицію стародавньої грецької
держави, яку змалював великий Платон у своєму проекті.
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Philosophical and educational concept of Plato
The article actualises the philosophical and educational concept of Plato as
one of the most prominent models of teaching and upbringing of the Greek society.
The organic connection of the educational and philosophical views of Plato with
his general philosophical doctrine, in particular, of reference prototypes, which are
eternal and non–transformational, remaining perfect in all their manifestations,
and therefore unattainable in their perfection for any of their own real, terrestrial,
objective prototypes, is substantiated. Thus, the soul is substantiated as the eternal
essence of the person and the process of human cognition as a reminder of the soul
of what she saw when walking alongside God and ascended to true existence. In the
essence of the philosophical and educational paradigm of Plato – the formation of
a citizen of a perfect state as the cultivation of the highest virtues: wisdom, courage,
restraint and justice; education and upbringing under the control of the state. The
essence of kalokagathia as a moral beauty of a citizen of the ancient Greek society is
revealed. Two main parts of education and upbringing: gymnastic and musical ones
are highlighted. The role and place of dance and wrestling as the rods of gymnastic
education, as well as the basic samples of musical education is uncovered. An
exceptional state monopoly on education and upbringing, and therefore the class
nature of the Platonic philosophical and educational concept is shown.
Keywords: reference prototypes, human soul, cognition as a recollection,
kalokagathia, gymnastic upbringing, music education, dance, wrestling, singing,
state monopoly on education and upbringing.
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Екзистенційні виміри самотності
у творчості Гайто Газданова
(історико–філософський контекст)
Один із найяскравіших письменників та мислителів російської еміграції
«першої хвилі» – Гайто Газданов – може вважатися репрезентатором цілого
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покоління тих, кого громадянська війна 1918–1921 рр. закинула на чужину. Він
представник «молодого покоління» митців в еміграції, які на руїнах минулого
прагнули збудувати своє особливе, нове майбутнє. Це В. Варшавський,
Б. Поплавський, Н. Берберова, Б. Оцуп, В. Набоков та інші. Сам Г. Гайтанов
називав їх «поколінням сходових прольотів». Критичність, реалізм та
біографічність стали основними у інтерпретації творчості письменника.
Його герої – це, здебільшого, він сам: воїн, таксист, літератор. Самого
Газданова також не обійшло відчуття покинутості та самотності, яке він
яскраво відобразив у своїх романах та оповіданнях, описуючи складне життя
емігрантів та їх трагічні долі.
Ключові слова: Газданов, самотність, екзистенція, відчуження,
ностальгія, «Срібна доба».

Творчість Г. Газданова сьогодні досить затребувана
і популяризована на теренах колишнього Радянського
Союзу і на це існують свої причини. Одна із
найголовніших – це постать самого автора. Гайто
Газданов – типовий романтичний герой, який пройшов
криваву громадянську війну і вижив у тяжких умовах
еміграції. Він не просто залишився самим собою, він
зміг зберегти у собі ту важливу іскорку інтелігентності
та людяності, яку втратили тисячі його співвітчизників
не витримавши гнітючих умов виживання на чужині.
Тому образ, який презентує собою Г. Газданов – це
таксист, який в кафе, навпроти залізничного вокзалу, у
перервах між рейсами, п’є… молоко [3, с. 7], а навкруги
рікою ллється алкоголь, заливається чиєсь чергове
розбите життя і глушиться німий біль непотрібності,
покинутості і самотності.
Стан самотності добре відомий і самому Г. Газданову,
рівно як і відчуженість, яка випливала із його становища
емігранта. Але сутність людська у тому і проявляється,
як вона переживає такі ситуації. Більше того, почуття
самотності та відчуження властиві майже усьому
творчому спадку Г. Газданова, так само як і поневіряння.
Ці стани тісно сплетені із долею самого письменника,
який і сам більшу половину свого життя поневірявся на
чужині, був відірваний від рідних коренів, від матері,
якою так і не зміг побачитися попри усі намагання.
Можливо звідси і внутрішній надрив його романів та
оповідань, що зближує його із творчістю Л. Толстого
і Ф. Достоєвського, а з іншого боку нагадує М. Гоголя
та І. Буніна, хоча особливістю творів Г. Газданова
залишається їх глибока автобіографічність, яка тісно
поєднана із філософічністю, що безперечно стало
результатом захоплення працями Б. Паскаля, І. Канта,
Д. Юма, Б. Спінози, А. Шопенгауера, Л. Фейєрбаха.
За віком Г. Газданов належав до так званого
«молодшого» покоління емігрантів першої хвилі, яке
В.Варшавський назвав «непоміченим» [2], а період його
становлення охопив 20–ті – 30–ті роки ХХ століття. Хоча
саме ці двадцять років стали свого роду переломними,
світоглядно формуючими, як для представників
«старшого» покоління емігрантів, так і для їх молодої
зміни. Чинники, які стали визначальними при формуванні
нових світоглядних парадигм у представників російської
еміграції, були злиті із загальноєвропейським суспільно–
політичним фоном і характеризувалися кризою лібералізму та становленням тоталітарних держав. Усе це
прямо накладається на формування так званих символів
емігрантської ідентичності – покинутість, відчуженість,
самотність, культурне протистояння.
Як визначає більшість дослідників, основним
поняттям, яке чітко характеризує ту екзистенційну
ситуацію у якій опинилися десятки тисяч емігрантів
є «злам». І мова тут ведеться про ті процеси, які
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сприяють розпаду старих традицій і розпорошенню
власної культурної ідентичності [8, с. 16]. Тому сама
еміграція, як світоглядна подія, сприяє творенню нової
емігрантської свідомості, яка позначає, у свою чергу,
перехідний стан існування кількох різних світів. Це
існування між культурами у ситуації мовного розриву,
на фоні внутрішнього відчуження. У такій ситуації
більшість людей творчих постає перед елементарною
проблемою виживання, адже вони існують без відчуття
батьківщини, без свого, розуміючого їх, читача. Вони
стикаються із потребою не втратити себе, витримати
момент протистояння із тим культурним середовищем,
у яке вони вливаються.
Іноді можна помітити, що інтелектуальний
спадок «молодої» генерації письменників–емігрантів
розглядається через призму вторинності, своєрідної
жертовності відносно «старшого» покоління. З такої
тенденції деякі дослідники виводять і формулу так
званої «Срібної доби». Так, О. Ронен вказує на те, що
походження «металургійних метафор» прямо пов’язане
із концепцією культурних циклів, які слідують один за
одним [9, с. 66]. Американський дослідник виводить ці
цикли із текстів Й. Мандельштама, Р. Іванова–Разумника,
В. Пяста. На його думку, саме у творах цих авторів можна
помітити образи «тихої», «вторинної» і, у такому значенні,
«молодшої» літературної традиції, яка визначатиметься
тільки на фоні блискучої «старшої» [9, с. 68].
Та все ж, особливо гостро проблему протистояння
на собі відчували молоді митці, для яких еміграція
стала особистісним випробуванням, рухом у незвідане,
через тотальне, поглинаюче відчуття самотності,
непотрібності та втрати того, що вони так і не змогли
здобути. Попри все, представники «молодої» генерації
емігрантів (Б. Поплавський, Н. Берберова, В. Набоков
та інші) намагалися переломити цю екзистенційну
безрідність і збудувати нову систему координат для
свого існування, нехай навіть вона ґрунтуватиметься
на вигаданих картинах минулого. Г. Газданову така
вигадуваність не притаманна. Він сприймається як
відсторонений спостерігач, якого нічого і ніхто не
зачіпає. Його проза ведеться неначе від однієї особи і
поступово він наближається до того, що взагалі затирає
у творі слід авторської присутності. Хто б не був героєм
його творів: молодий шукач пригод, який приєднується
до «білого руху» тому, що на його переконання їх
перемагають («Вечер у Клэр») [4] чи водій паризького
таксі [3] – це неначе одна і та ж особа, яка під тиском
обставин виступає своєрідним посередником між
багатьма протилежними світами. Людина невизначеної
автором національної приналежності, яка французькою
говорить так, що у ньому ніхто не помічає іноземця [3,
с. 26–28]. І ця невизначеність та непізнаваність завжди
самим Г. Газдановим підкреслюються, хоча одночасно
герой володіє і особливими харизматичними рисами –
загострене почуття власної гідності, здатність вселяти
довіру і обов’язково трагічне, бойове минуле, що неначе
вказує на самого автора, перекидаючи його із одного
твору до іншого [7, с. 82].
В емігрантському середовищі Г. Газданов сприймається як співець нової і героїчної людини, що, з одного
боку, характеризує його як «свого», а з іншого, втілює
він усе це під виглядом такого собі самітника і одинака,
гордовитого воїна, усім чужого і від усіх відчуженого, а
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головне – ні від кого не залежного. Його герої – це самотні
мандрівники, які не мають ніякого прихистку і змушені
блукати в пошуках свого притулку. Такі його найцікавіші
персонажі і такий він сам. Вони прямують шляхом
самопізнання і через себе пропускають оточуючий їх
світ. Найважливіше, що таке екзистенційне пізнання
світу, у якому живуть образи Г. Газданова, здійснюється
через творчість, через творення особливого тексту життя
[5]. У цьому ми спостерігаємо і процес пошуку самого
Г. Газданова – прагнення знайти свій куток, свій дім,
якого він ніколи не мав.
Вірогідно, що сам письменник прагнув здобути не
стільки дім у прямому його значенні, а скільки хотів би
досягти гармонії у самому собі, досягти стану рівноваги
між собою та оточуючим світом. І тут немає нічого
незвичного, адже для Гайто Газданова, будь–який шлях
розпочинається із намагання зрозуміти самого себе.
Внутрішній світ самого автора є ключем для розуміння
його творчості. Не останнє місце у цьому процесі займає
стан екзистенційного пробудження, або усвідомлення
того, що світ навколо людини ворожий і вимагає
невпинної боротьби за своє місце у ньому. Звідси, на
нашу думку, і перенесення власної долі на долі своїх
героїв, які так само надривно переживають трагізм
існування.
У такій ситуації самотність активно підживлюється
внутрішнім драматичним елементом – ностальгією. А
на фоні еміграції ностальгія розквітає повним цвітом.
Вона підступає тоді, коли людина, закинута на чужину
– вичавлена, вона усе на світі втратила, піддається ілюзії
швидкого кінця страждань і поневірянь [6, с. 341]. Та з
часом виявляється, що ніяких меж стражданню немає,
відчай вкорінюється так глибоко, що в’яне душа і
тьмяніють очі. Ми ж, зі свого боку, серед палітри значень
і контекстів самого явищі ностальгії, увагу акцентуємо
виключно на його буквальному розумінні «туги за
вітчизною», чітко усвідомлюючи, що сюди ж можна
додати і переживання за втраченим минулим, втраченими
перспективами, статусом і можливостями. По своєму,
можна погодитися і з паралелями між «ностальгією» та
«рефлексією». Як зазначають деякі дослідники, у обох
випадках мову можна вести про присутність моменту
незадоволеності: «ностальгія» − незадоволеність
неможливістю повернення минулого, а «рефлексія» −
незадоволеність неможливістю пізнати істину [11, с. 30].
У будь–якому разі ностальгія нестиме у собі негативний
відтінок певного морального страждання через втрачені
статуси.
У дуже рідкісних випадках ця ж сама втрата
батьківщини і, як наслідок, ностальгічні прояви, можуть
нести у собі новий поштовх для творчої активності. Як
це було, наприклад, у Л. Шестова, І. Буніна, М. Бердяєва,
Д. Мережковського. Рятівним колом для творчої
особистості, яка вимушено залишила свою країну,
може бути хіба ситуація, коли емігрантський прошарок
самостійно формує свою особливу сферу споживання
інтелектуального продукту, як це було із емігрантами
«третьої хвилі» в 70–80–ті роки ХХ століття. Різниця
тільки у тому, що для більшості представників «третьої
хвилі» виїзд за межі іншої імперії – СРСР, був не
вимушеним, а свідомим вибором [10, с. 441]. Можливо
це виглядатиме дещо парадоксально, але ні у самого
Г. Газданова, ні у його героїв–блукачів якого–небудь
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реального підґрунтя для ностальгії немає, адже не існує
чіткої, визначеної внутрішньо і закріпленої у свідомості
географічно – батьківщини. За національністю Гайто
Газданов осетин, який так і не зміг вивчити рідної мови;
паризький таксист, який навчається у Сорбоні, пише
свої романи та оповідання незрозумілою французам
російською мовою, «сторонній» автор єдиної у своєму
роді книги про радянських партизанів у Франції.
Такий Г. Газданов виглядає здебільшого космополітом,
який за відсутності предмету ностальгії (втраченої
батьківщини), може і звучати дещо фальшиво [1, с. 196–
197]. Та не дивлячись ні на що Г. Газданов, як і більшість
його героїв, символізують собою трагічні образи. Втрата
батьківщини, недосяжність родини тільки загострили
екзистенційну свідомість письменника, що яскраво
проявилося на фоні відчуття втрати, самотності та
власної покинутості у чужому середовищі. Саме у
такому екзистенційному ключі Гайто Газданов і може
бути зрозумілий.
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Existential dimensions of solitude in the works by Gaito Gazdanov
(historical and philosophical context)
One of the most prominent writers and thinkers of the Russian emigration of
the «first wave» – Gaito Gazdanov – can be considered as a representative of the
whole generation of those who were driven to a foreign land by the civil war of 1918–
1921. He is the representative of the «younger generation» of emigration artists who
sought to build their own special, new future at the ruins of the past. These are
V. Varshavskiy, B. Poplavskiy, N. Berberova, B. Otsup, V. Nabokov and others. Gaito
Gazdanov himself called them «the staircase generations». Criticism, realism and
biography–based writing became the main trends in interpreting the writer’s work.
His characters are, for the most part, represented by himself: a warrior, a taxi driver,
a writer. Gazdanov also experienced the feeling of abandonment and loneliness,
which he clearly reflected in his novels and short stories, describing the difficult life
of emigrants and their tragic fate.
Keywords: Gazdanov, loneliness, alienation, nostalgia, «silver age».
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Тема смерті у філософії Платона
Досліджується проблема смерті і філософія як культура підготовки до
неї в концепції Платона. Наголошується, що вчення про смерть ґрунтується
на теорії розмежування двох світів, в контексті якої людина виступає як
єдність смертного тіла та безсмертної душі. Зауважується, що саме у
філософії Платона, вперше була обґрунтована і набула форми наукового
дослідження ідея безсмертя душі. Констатується, що завдяки безсмертю
стає можливим людське пізнання, яке асоціюється з пригадуванням того,
що колись знала душа, яка перебувала у світі ідей та пройшла повне коло
перероджень. Людина, що правильно використовує такі спогади, стає
дійсно досконалою. Робиться висновок, що Платон розкриває гносеологічний
аспект смерті, адже вмирання для нього є методом філософії, який дозволяє
звільнитися від «важкості» тіла та робить душу вільною та чистою, щоб
після смерті вона змогла повернутися в істинний світ ідей. При написанні
роботи використовувалися наступні методи: аналізу, індукції, дедукції,
синтезу та узагальнення.
Ключові слова: смерть, життя, Платон, антична філософія, безсмертя
душі.

«Філософія – це область, де постійно нишпорить
смерть» [8, с. 124], говорив колись М. Фуко. Співзвучну
думку ми знаходимо і у Платона, на переконання якого,
«філософія є турботою про смерть» [7, с. 86]. Але біда
в тому, що філософія сама по собі не знає, як потрібно
помирати і тим більше як перемагати смерть. Подібне
трактування вимагає досить глибокого розуміння
устрою світу і будови людини, яка не здатна вийти за
межі найбільш приземлених частин тонкого світу, бо
її розум сам є його складовою. Тому феномен смерті
неможливий без акту філософської рефлексії, яка в свою
чергу постає граничною межею відкриття конечності
людського існування.
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Проблема рефлексії щодо феномена смерті та
логіка її трансформації висвітлена в працях багатьох
західних дослідників, таких як Ф. Ар’єс, Р. Генон,
М. Еліаде, Дж. Кембелл, Х. Ортега–і–Гассет, А. Лефевр, а також у працях вітчизняних мислителів
Т. Аболіної, О. Алєксандрової, Г. Аляєва, П. Гайденко,
А. Гагаріна, А. Гуревича, О. Дугіна, О. Лосєва,
В. Кебуладзе, О. Кундеревича, В. Ларіонової, В. Сіверса,
О. Шинкаренка. Проте всі вони дуже мало уваги
приділяють аналізові смерті у філософії Платона. Тому
метою даного дослідження постає аналіз проблеми
смерті і філософії як культури підготовки до неї в
концепції Платона, крізь призму його вчення про
безсмертя душі та ідею її переродження.
Тема життя та смерті була актуальною в усі періоди
становлення та розвитку людства. Навіть сьогодні це
питання породжує специфічне уявлення про трагізм
життя, змушуючи людину замислюватися над сутністю
та сенсом свого існування і над тим, що чекає її після
смерті. Кожна епоха виробляє своє ставлення до смерті,
своє її розуміння, знаходячи механізми примирення
людини з усвідомленням кінця власного існування. Але
не всім епохам вдається це здійснити. Зокрема грецька
культура так і не знайшла якісного способу примирення
людини з фактом неминучості власної смерті.
Для стародавнього грека смерть залишалася
лякаючою, адже пов’язувалася із темрявою і жахом
переходу через межу, яка відділяла живих від мертвих.
Смерть забирає у людини античного світу світло, яке
втішає її протягом короткого життя, вона наступає, як
вічна ніч, царство сну, від якого людина вже ніколи не
прокинеться. На їхнє переконання, про смерть краще
просто не думати. З цієї причини в античній літературі
тема помирання практично відсутня або описується
якось ніби збоку, звідкись здалеку. Проте в цьому
питанні філософи різних періодів античності не завжди
були одностайні.
Зокрема для ранньої античності характерним був
космоцентричний підхід до розуміння життя і смерті.
При цьому остання сприймалася не як кінець буття, а
тільки як метаморфоза речей і живих істот всередині
вічного, гармонійного і незмінного Космосу. Світогляд
греків очевидним чином ґрунтувався на астрономічних
спостереженнях періодичності руху небесних тіл,
що спричинило більше зацікавлення «початковими
принципами», ніж «останніми речами» [5, с. 316].
Тому у них не було «просування» у часі, а тільки вічні
повернення, вічний «кругообіг», який невблаганно
прирікає життя кожної людини на вічне рабство
круговерті космічних циклів і «зоряних течій», які греки
називали «долею» або «фатумом» [5, с. 322].
На зрілому етапі становлення античної філософії
інтерес перемістився з проблем космосу на проблему
людини, її місця та ролі у світі. Подібна переорієнтація
була тісно пов’язана з фундаментальною потребою
грецької культури у самопізнанні. Цей період
характеризувався раціоналістичним ставленням до
смерті та пов’язувався із прагненням перетворити
роздуми про неї на філософські методи досягнення
внутрішньої незворушності, піднесення над долею
та досягнення істинного пізнання. Так починає
формуватися спокійне ставлення до смерті, яке навчало
переборювати жах небуття шляхом концентрації духу,
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зусиллями животворної думки, виховуючи в людині
презирство до своєї смерті.
Провідну позицію в цьому займає релігійно–
ідеалістична концепція трактування життя і смерті, яка
своїм корінням сходить до філософії Сократа і Платона,
які вважали, що земне життя є всього лише підготовка до
вічності. Таким чином безсмертя душі вперше отримало
своє обґрунтування саме в грецькій філософії, в рамках
якої воно трактувалось як божественність, через свою
причетність до світу вічних ідей. Цю ідею активно
розробляв Платон, який у своїй філософії обґрунтовував
метафізичний принцип безсмертя людської душі,
надавши йому форму наукового дослідження.
Більше того, грецький філософ наводить аргументовані докази на користь її безсмертя. По–перше,
якби душа гинула і смерть не переходила в життя, як
одна протилежність переходить в іншу, то все у світі
зникло б і запанувала смерть. По–друге, якби душа не
пізнала в нематеріальному світі ідеї «блага», «краси» та
«справедливості», то вона була б не в змозі побачити їх
риси в земних речах, адже в земному світі «краса» не
існує як матеріальна одинична річ, і на підставі тільки
земного досвіду краса була б невідома душі.
По–третє, душа в силу своєї природи відмінна від
мінливих і минущих матеріальних речей, адже вона
завжди тотожна собі і тому споріднена божественному
а, отже, вічному. По–четверте, душа є життя тіла, його
спонукальна причина, тому несумісна з тілесною
смертю, а, отже, безсмертна. По–п’яте, лише те, що є
складним, може розпадатися і знищуватися, душа ж
подібно ідеям проста і не складається з частин, а, отже,
не має ні початку, ні кінця, тому є вічною.
По–шосте, якби зі смертю тіла гинула і душа,
то поганим людям не було б про що турбуватися,
оскільки смерть для них стала б щасливою знахідкою:
померши, вони позбувалися і тіла, і своєї душі з усіма
її гріхами, тому для «торжества» справедливості душа
повинна бути вічною. По–сьоме, якщо існує розумний
та впорядкований Космос, то повинна існувати і його
причина, якою і постає розумна та безсмертна душа.
Загалом ідея безсмертя була покликана дещо
пом’якшити трагізм смерті і сприймалася Платоном
як момент звільнення та відокремлення душі від тіла.
Подібне тлумачення смерті дозволяє розуміти її не тільки
в фізичному плані, але і в філософському контексті, що
дає можливість перевести проблему смерті з системи
чистої міфології в простір філософії. Більше того,
грецький мислитель наголошує, що саме «філософська
смерть» [див. 1, с. 34] стає джерелом істинного пізнання.
Адже поки розум людини зосереджений на випадкових
чуттєвих речах, він схильний робити помилкові висновки
стосовно вічних сутностей.
Тому для досягнення істинного знання необхідно
відмовитися від усього змінного і тлінного, тобто від
чуттєвих речей і навіть від власного тіла, що, на думку
Платона, можливе лише завдяки смерті. Остання
трактується як метод очищення споглядання від всього,
що «обтяжує» душу, заважаючи їй «прорватися» до своєї
істинної природи. Необхідне очищення душі проводиться
грецьким мислителем за допомогою тілесної та
розумової дисципліни, яка внутрішньо трансформує
людину, уподібнюючи її божественній сутності світу.
Не дивно, що «розумність, справедливість, мужність
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і мудрість постають основними засобами такого
очищення» [7, с. 167], одночасно виступаючи основною
метою усіх філософських пошуків.
Тому, на переконання Платона, постановка питання
про смерть робить мислення чистішим та яснішим, адже
смерть та істина виступають лише двома аспектами
одного і того ж самого феномену життя. Смерть є
відсутністю життя, яке в свою чергу трактується
мислителем як перебування в істині. Мова йде, звісно,
про істинне, вічне життя у світі ідей. Не дивно, що
грецький мислитель вважає, що лише «ті, хто справді
відданий філософії, зайняті насправді тільки одним
– вмиранням і смертю» [7, с. 13]. Цікаво, що цю тезу
Платон стверджує в якості основної мети філософії.
Більше того, він переконаний, що справжні філософи
все життя готуються до смерті, тому було б безглуздим,
якби вони боялися її. Людина може «блаженно закінчити
свої дні» [7, с. 138], тобто стати безсмертною, коли
звернеться до своєї душі і сама створить такі передумови,
які дозволять їй повернутися до божественної природи.
«Коли душа, – як говорить Платон, – веде дослідження
сама по собі, вона прямує туди, де все чисте, вічне,
безсмертне і незмінне, залишається наодинці з собою
і не зустрічає жодних перешкод. Тут настає кінець її
блуканням і в безперервному зіткненні з постійним
і незмінним, вона стає сама собою. Цей стан ми і
називаємо роздумами» [7, с. 282].
Загалом Платон трактує смерть і як зло, і як добро.
Смерть, безсумнівно, є формою зла для індивідуального
організму, оскільки з нею втрачається цілісність душі
та тіла. Однак у смерті є ще й інший, позитивний сенс,
обумовлений її зв’язком з істиною, оскільки, як вже
зазначалося вище, вмирання розцінюється як можливість
здобуття душею істинного бачення порядку світобудови,
тої первісної цілісності, яка в силу певних умов була
втрачена людиною. Тому справжнє пізнання, на думку
Платона, можливе тільки після смерті, адже «душа –
чиста, а тіло – хибне, і лише розлучившись з ним душа
зможе пізнати істину» [див. 4, с. 85].
Таке ставлення до життя і смерті було властиве
багатьом грецьким мислителям, проте Платон додає
до них нові штрихи. На його думку, благородна і
високорозвинена душа приходить в цей матеріальний
світ з більш високого сакрального буття. Однак,
народившись в смертному тілі, душа зраджує забуттю,
забувши все, що знала до цього. І лише після смерті
тіла, душа прокидається і знову знаходить всі свої
надприродні здібності. Тому вона бажає відокремитися
від тіла, оскільки тільки так починає ясно і чітко осягати
і усвідомлювати істинну сутність речей та явищ.
Ці аспекти смерті виявляються в міркуваннях
Платона про зв’язок істини, смерті та спогадів душі про
свої попередні народження. Адже, на його переконання,
в душі закладені певні елементи знання, як спогад про
той «світ ідей», який душа пізнала ще до свого тілесного
втілення. Тому пізнання ідеального є лише «спогад» про
це пізнання «перед народженням» [2, с. 214], але немає
сумніву, що це лише поетичний образ, яким Платон
користується для того, щоб висловити той факт, що наше
пізнання походить не з зовнішнього світу, а з глибин
самої душі. Так у нього нового звучання набуває добре
відома нам вимога грецької мудрості «пізнай самого
себе».
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Методом такого пізнання дійсності з основ, закладених в людській душі, є діалектика Платона, що виростає
з маєвтики Сократа, який вважав, що душі колись були
створені богами, але живуть вічно. Існує коловорот
душ, їхнє земне життя змінюється небесним і навпаки.
У небесному житті душі збагачуються чеснотами, але
потрапляючи на землю – забувають їх. Тому, на думку
Платона, тіло є «в’язницею» для душі, яка змушена була в
своїй фізичній оболонці мучитися і сумувати за вічністю.
Отже, смерть приймалася, як бажане позбавлення від
страшного сну життя. Таким чином в концепції Платона
сном є життя, а не смерть, адже народження людини
подібне до засинання та забуття, бо входячи в тіло, душа
забуває ті істини, які знала у вільному від матеріального
стані. Отже, смерть є пробудження і спогад про минуле,
тому пізнання у Платона асоціюється з «анамнезисом»,
тобто з «пригадуванням» душею забутого знання.
Нарешті, він описує долю душі після її смерті: гарна
душа відправляється на небо, погана – у пекло, проміжна
– до чистилища. Тобто Платон був твердо переконаний,
що «після смерті тіла душа, продовжуючи своє існування,
отримує або винагороду, або покарання» [7, с. 189] в
загробному житті, залежно від того, як людина себе
поводила в матеріальному світі. На переконання Платона,
вічне блаженство можна заслужити лише гідною
поведінкою. Тільки доброчесна душа може розраховувати
на вічне блаженство, тому людина повинна прагнути до
стриманості і чесноти. Прикладом цього є душа істинного
філософа, який за життя перестав бути рабом плоті, тому
після смерті вирушить в невидимий світ, щоб жити в стані
вічного блаженства серед богів.
Але нечиста душа, яка любила тіло, перетворюється
на привид, приречений блукати серед могил, чи входить
в тіло якої–небудь тварини, відповідно до рис свого
характеру. Тобто Платон вірить в переселення душі, про
що він говорить, коли описує нагороду чи покарання
душі, як її переселення до «ліпших» чи «гірших» тіл
(людських або тваринних), що зумовлює її подальше
існування. Так душа вчиться на своїх помилках, щоб в
наступному втіленні їх не повторювати.
Отже, життя, на думку Платона, це розгортання душі
зсередини назовні, тоді як посмертні її переживання
постають як згортання. Вільна від тіла душа зустрічає
в іншому світі себе і свої діяння. Тобто смерть залишає
людину наодинці з самою собою, з тим, якою вона
сама себе зробила за життя і для неї стають видимими
всі достоїнства і недоліки, якими вона наділила свою
душу. Тому смерть трактується Платоном як своєрідне
«оголення душі» [4, с. 67], яке відокремлює від неї все,
чим людина володіла і з чим асоціювала себе протягом
життя: від майна до соціального положення в суспільстві.
Вона прибирає всі помилкові опори і все те, що за своєю
природою не є частиною самої душі. Після цього стають
«помітними всі природні властивості душі і усі сліди,
які людина залишила на ній кожною своєю дією» [6, с.
52]. Вони і є тим придбаним нами майном, яке ми завжди
будемо носити з собою.
Приймаючи ідею безсмертя і розуміючи, що смерть
забирає в людини все, крім її душі, Платон приводить
нас до думки про те, що головною турботою людини в
житті має бути її турбота про власну душу. Яка зводиться
грецьким мислителем до її очищення та звільнення
від всього тілесного та чуттєвого, що виражається
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у душевному прагненні з’єднатися з духовним,
умоосяжним світом. Тому не дивно, що лише справжній
філософ відправляється після смерті на небо, адже «в рід
богів не дозволено перейти нікому, хто не був філософом
і не очистився до кінця, нікому, хто не прагнув до
пізнання» [6, с. 211].
Ось чому справжні шанувальники філософії
утримуються від тілесних пристрастей. І роблять вони
це не тому, що бояться бідності чи розорення, а тому,
що завжди пам’ятають про те, що «душа, яка тісно
прив’язана до тіла і змушена осягати суще не саме по
собі, а крізь матеріальну оболонку, ніби крізь грати
в’язниці, часто грузне в глибокому неуцтві. Бачать вони і
всю грізну силу цієї в’язниці: підкоряючись пристрастям,
в’язень сам краще за будь–якого сторожа охороняє стіни
власної в’язниці» [7, с. 206].
Про сенс життя людини та про її порятунок пізній
Платон висловлюється, як це не дивно, майже в дусі
еллінського обивателя: розсудок, даймон і бог вселяють
людині «як можна довше і краще провести своє життя у
світі» [6, с. 83], який «трохи причетний до істини» [6, с.
84]. Тобто, як констатує філософ, життя прекрасне і треба
насолоджуватися ним, в жодному разі не провокуючи
передчасний прихід смерті.
Загалом уникнути смерті неважко, важче уникнути
зіпсованості, яка наздоганяє людину швидше за
смерть. Тому Платон проповідує мораль аскетизму, яка
наголошує, що людина не повинна бути рабом своїх
чуттєвих бажань, не прагнути до надмірності, а повинна
цілком займатися своєю душею, а не тілом, що є ознакою
істинної філософії. В той час, як інші люди вважають, що
тому, хто не знаходить у задоволенні нічого приємного і
жити не варто. Такі люди, на думку Платона, знаходяться
на півдорозі до смерті.
Як висновок, можна згадати влучний вислів
П. П. Гайденко, яка говорить про загальний раціоналістичний тип ставлення до смерті в античній філософії,
що знаходить «опору для людини або у вічності
(вчення про безсмертя душі і її переселення), або ж в
свідомості фатальної неминучості самого кругообігу
буття» [3, с. 512]. Розвиток античної філософії, як форми
раціонального осмислення найбільш загальних проблем
людського існування, дозволив більш глибше підійти до
розуміння смерті.
Показово, що часом протилежні думки стосовно
існування душі та загробного життя використовувалися з
однієї і тієї ж метою – розумного примирення людини зі
смертю. Сократ, Платон, а потім і Аристотель, намагаючись
допомогти людині подолати страх перед смертю,
відстоюють тезу про безсмертя душі, яка потім у зміненій,
перетвореній формі була використана християнством.
Загалом здійснене дослідження дає змогу розширити
межі традиційного трактування проблеми смерті, а саме
його неоднозначного поєднання з проблемами сенсу
життя та пошуками безсмертя, допомагаючи правильно
визначити їх значення та місце в житті сучасної людини.
Перспективою подальшого розвитку цього дослідження
є виявлення нових аспектів цих ідей та виявлення усіх
можливих варіантів їхнього впливу на людину.
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The theme of death in the philosophy of Platon
The article investigates the problem of death and philosophy as a culture of
preparation for it in the concept of Platon. It is noted that the doctrine of death is
based on the theory of the delineation of two worlds, in the context of which man
acts as the unity of the mortal body and immortal soul. Noted that it was precisely
in the teachings of Platon that for the first time was substantiated and acquired the
form of scientific study of the idea of immortality of the soul. It is stated that due
to immortality, human knowledge becomes possible, which is associated with the
remembrance of what the soul once knew in the world of ideas and the whole range
of rebirths. The person who uses these memories correctly becomes truly perfect. It
is concluded that Platon reveals the epistemological aspect of death, because dying
for him is a method of philosophy, which allows you to get rid of the «gravity» of the
body and make the soul free and clean so that after death, she was able to return to
the true world of ideas. When writing the work, the following methods were used:
analysis, induction, deduction, synthesis and generalization.
Keywords: death, life, Platon, ancient philosophy, immortality of the soul.
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Постать Романа Інгардена у творенні
львівського філософського середовища
першої половини ХХ ст.
Постать Романа Інгардена мала системоутворюючий характер для
польської філософської традиції, зокрема феноменологічного напрямку.
Але й важко переоцінити його значення для формування філософської

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

та мистецтвознавчої спільноти міжвоєнного Львова. Львівський етап
діяльності Інгардена тривав між 1924 та 1945 роками, поміж торунським
та краківським періодами та відзначився особливими здобутками у обох
напрямках. Зокрема, йдеться про дві визначні праці: «Das literaturische
Kunstwerk» (1931) та початок роботи над головним твором системного
характеру – «Spór o istnienie świata». Що ж стосувалося впливів на фахове
середовище культурно–літературного Львова, його знамениті естетичні
семінари 1934–35 та 1936–37 років збирали не лише академічних фахівців
– від Казимира Айдукєвіча до Леопольда Блауштайна й Зофії Лісси, але й
впливових художніх критиків як Остапа Ортвіна, Еміля Брейтера чи Кароля
Іржиковського. Дослідження здійснені на основі архівних документів, аналізу
кореспонденції та спогадів сучасників.
Ключові слова: Роман Інгарден, львівський період, філософське
середовище І пол. ХХ ст., Леопольд Блауштайн, Остап Ортвін, Зофія Лісса.

Філософську традицію львівського міжвоєння складно
уявити без постаті Романа Вітольда Інгардена, ймовірно,
найбільш недооціненого останнього системного філософа
ХХ століття. Інгарден був тісно пов’язаний зі Львовом у
1925–1945 роках, аж до остаточного переїзду до Кракова.
Його впливи на подальшу філософську школу та мистецькі
кола Львова через засноване ним феноменологічне
товариство, регулярні професорські семінари та зв’язки
із видатними постатями літературного і мистецького
Львова першої половини ХХ століття лише належить
докладно дослідити й проаналізувати. Відтворити етапи
його львівського періоду та вплив Романа Інгардена на
тогочасну естетичну й мистецьку практику можливо
передовсім через дослідження взаємних інспірацій –
через відносини із Казимиром Твардовським, Остапом
Ортвіном, Леопольдом Бляуштайном та іншими діячами
міжвоєнного Львова. В силу цілеспрямованого затирання
«нерадянської» пам’яті регіону, здійснити таку задачу
тепер можливо лише на матеріалах із симптоматично
збереженої
особистої
кореспонденції,
архівних
документів та свідчень сучасників і послідовників, які
здебільшого опинились за кордоном.
Саме із цим пов’язані труднощі у дослідженнях та
й певний брак дослідницького зацікавлення подібними
темами з боку українських дослідників (наприклад,
записи у Особовій справі Романа Інгардена, що
зберігається у Державному Обласному Львівському
Архіві свідчать, що у період від 1992 до 2018 року з нею
працювало всього 14 осіб, із них 12 – польськомовних).
До поодиноких спроб звернення до тематики Романа
Інгардена належать згадки у Енциклопедії Львівського
університету та переклади Тараса Возняка, який у 1980–
1984 роках під час військової служби займався активною
перекладацькою роботою – перекладав філософські
твори Едмунда Гуссерля, Габріеля Марселя, Мартіна
Гайдеґґера, Ганса–Георга Гадамера, Макса Шелера,
та поміж іншими – Романа Інгардена. Із останніх
значимих праць слід відзначити ґрунтовне докторське
дослідження Катерини Шевчук, присвячене польській
естетиці першої половини ХХ ст.
Такі дослідження особливо актуальні тепер не лише
з огляду на філософічний потенціал праць міжвоєнної
львівської професури, але й передусім зважаючи на
потребу відтворення власної культурної ідентифікації,
складної історії – Львівського університету та
культурного й академічного середовища Львова.
Відтак, метою цієї статті є історичне й культурологічне
відтворення основних віх діяльності та характерних
впливів Романа Інгардена, що сформували як його
фаховий стиль, так і суттєво вплинули на його учнів і
львівську філософську школу загалом.
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Основні віхи львівського етапу Романа Інгардена
Польський філософ Роман Вітольд Інгарден міг би
рівною мірою вважатися німецьким, з цілої низки причин.
Насамперед, бо перша значима праця, яка зробила його
популярним, була написана німецькою, як і значна
частина його творчої спадщини (виключно польською
він розпочав писати уже після війни з ідеологічних
міркувань, хоча політики завжди сторонився). По–друге,
він був одним із найталановитіших учнів Едмунда
Гуссерля і продовжувачем його феноменологічної
школи – зокрема, його ранні праці публікувалися саме
в Німеччині, оскільки в Польщі не знаходили належного
зацікавлення. І, зрештою, по–третє, філософська постать
Романа Інгардена мало відома в українській філософській
традиції, але в дивний спосіб також змістовно забута і
в польській культурі. Якщо прізвища його сучасників –
Казімєжа Твардовського (творця львівської філософської
школи), Казімєжа Айдукєвіча (філософа й логіка,
головного ідеолога Львівсько–Варшавської школи),
Яна Лукасєвіча, Владислава Татаркєвіча, Тадеуша
Котарбінського – широко впізнавані і відомі навіть поза
вузькоспеціалізованими філософськими контекстами, то
Роман Інгарден, не зважаючи на його енциклопедичну
всеохопність у філософії і навіть певну, вельми вдалу
заявку на побудову повноцінної філософської системи,
залишається доволі екзотичною і міфічною фігурою.
Ім’я безумовно знане, та відомості про львівський
період творчості доволі фрагментарні, ще й праці, окрім
«Книжечки про людину» від 1970–их років здебільшого
не перевидаються.
Меншою мірою, та все ж із значною ймовірністю,
Роман Інгарден міг би бути й «нашим» (чи принаймні
галицьким) філософом: його філософське становлення
відбувалося у стінах Львівського університету, саме
тут він і написав свою першу ґрунтовну працю, з
якої розпочав свій творчий шлях – «Das literaturische
Kunstwerk» (1931) («Про літературний витвір»), а
у період ІІ світової війни (у Львові він пережив дві
радянські й одну німецьку окупації) розпочав працю
над твором усього свого життя – «Spór o istnienie świata»
(«Спір про існування світу»).
Однак попри понад 25 років праці у Львівському
університеті (тоді Яна Казимира), сучасний його
спадкоємець імені Івана Франка (у якому він також встиг
трохи попрацювати у 1944 році на кафедрі германістики)
не має навіть аудиторії, названої іменем одного із
найвидатніших європейських філософів ХХ століття.
З’являється ім’я Романа Інгардена в Енциклопедії видатних
львів’ян та Енциклопедії Львівського університету
[4], однак ані пам’ятних таблиць, ані музею, ані навіть
тематичних спецкурсів, йому присвячених, немає.
Народжений у Кракові Роман Інгарден (1893–1970)
у 1911 році склав з відзнакою іспит зрілості у Гімназії
ім. Франціска Юзефа у Львові. Згодом вивчав філософію
і математику спершу у Львові (1911–1912), а далі в
Гетинзі (1912–1914, 1915–1916), Відні (1914–1915) і
Фрайбурзі Бр. (1916–1917), поміж іншим беручи лекції
у Едмунда Гуссерля. Пізніше працював професором
у гімназіях в Любліні, Варшаві і Торуні, шукаючи
постійного місця. Зважаючи на фінансові труднощі,
переїхав до Львова у надії на кращі перспективи,
причому, спершу мусів перебратися без родини. Відомо,
що із пошуком нового помешкання у доволі дорогому
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для проживання та культурно прогресивному Львові
йому допомагав батько Айдукєвіча (для порівняння,
в той час за помешкання у Торуні родина Інгарденів
сплачувала 45 злотих, а у Львові йшлося про квоту 160
злотих), а переїзд фінансово підтримувало Міністерство
релігійних визнань і публічної освіти у Пруській
дільниці [1, арк. 77].
Тогочасний Львів був одним із найбагатших міст
Польщі із високо розвиненою культурою та академічною
традицією. Культурне життя міжвоєнного Львова
характеризувалося високою динамікою розвитку й
визначними показниками. Станом на 1921 рік Львів
налічував 219 тис. мешканців, а перед самим вибухом
війни – 318 тис., тим самим будучи третім за величиною
містом Речі Посполитої. Високими показниками
відзначалася й культурна інфраструктура. Наприклад,
за кількістю музеїв (17 державних) Львів займав друге
місце після Варшави, а за кількістю кінотеатрів –
друге після Кракова (перед війною – 35 місць на 1 тис.
мешканців) [X, c. 155–162].
Заснована Казимиром Твардовським наприкінці
ХІХ ст. львівська філософська школа у 1920–х уже
мала доволі потужну традицію. Від 1904 р. у Львові
діяло Польське філософське товариство, а від 1911 р.
– тематичне видання «Ruch Filozoficzny». Однак
профільним нуртом тогочасних філософічних практик у
Львівському університеті був все позитивізм, на відміну
від обраної Інгарденом феноменології. Саме цей момент
суттєво обумовив як «затягнутість» певних кроків його
професійної кар’єри, так і вимушений вибір німецької
мови перших публікацій, адже саме в Німеччині
феноменологія сягла свого найбільшого розквіту.
Однак для розуміння нюансів перебігу львівського
періоду, відтворимо у загальних рисах основні
хронологічні віхи життя Романа Інгардена у Львові
(згідно архівних документів):
1925–1928 – працює вчителем у V Державній гімназії
ім. Гетьмана Станіслава Жулкєвського;
1928–1933 – вчитель у II Державній гімназії ім.
Кароля Шайнохи;
1925–1927 – доцент Університету ім. Яна Казимира;
викладає епістемологію та філософію літератури;
1931/02/11 – піднімається питання кафедри для
Інгардена в Університеті Яна Казимира, яке було
одноголосно схвально розглянуте на Раді факультету;
1933/12/11 – номінація на посаду надзвичайного
професора (підписана 27 листопада);
1933/12/18 – звільняється з гімназії на користь
наукової праці (пропрацював учителем 15 років та
4 місяці);
1937/11/13 – пропозиція надання титулу звичайного
професора;
II світову війну (три окупації – дві радянські та одну
німецьку) Інгарден пережив у Львові.
1940–1941/06 – професор кафедри германістики
відновленого Університету ім. Івана Франка; викладає
теорію літератури та історію німецької літератури;
1942/01–1944/06 – викладач математики у Державній
технічній школі для поляків;
до кінця 1944/06 – брав участь в таємному навчанні
Гуманітарного факультету Університету Яна Казимира;
1944/06 – переїзд до Піскової Скали під Краковом, а
в лютому 1945 року – до Кракова.
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Доцент, а згодом професор Львівського університету
Яна Казімєжа проживав у Львові довший час на
вул. Яблоновських, 4 (тепер Руставелі), а згодом – на
вул. Захарєвіча, 7/8 (тепер Архітекторській) (згідно
архівних документів за 1925–1937 роки) [1; 2; 11].
Роман Інгарден вів надзвичайно активне професійне
життя, зокрема брав активну участь у всіх значимих
з’їздах і філософських конференціях (І Польський
Філософський З’їзд у Львові у 1923, VIIІ Міжнародний
філософський конгрес у Празі у 1934, Науковий З’їзд
імені Ігнація Красіцького у Львові 8–10 червня 1935,
ІІ Філософський з’їзд у Кракові у 1936, Філософський
конгрес у Парижі 1937, ІІ Міжнародний конгрес естетики
і мистецтвознавства в Парижі у 1937), писав багато
рецензій та був регулярним шанованим гостем, зокрема
Варшавського філософського товариства, підтримував
стосунки із Бретонівським філософським товариством
у Празі, гостро дискутував із фізикалізмом Віденської
школи (лист від 13.04.1936) [1]. Значну кількість часу
інвестував у роботу в редколегії журналу «Studia
philosophica», що видавався Польським філософським
товариством у Львові багатьма європейськими мовами
задля популяризації львівської філософської школи за
кордоном [10]. Інгарден слугував свого роду містком
поміж львівською та німецькою філософською школою
– один із найбільш відданих учнів Гуссерля, що
критично осмислив і розвинув його творчий спадок
[6], тримав зв’язок із Мартіном Гадеґґером та фактично
єдиний представляв феноменологічний напрямок у
тогочасній польській філософії. Особливі стосунки
його поєднували із Едитою Штайн, канонізованою у
1998 році Папою Іваном Павлом ІІ католицькою святою
Терезою Бенедиктою Креста. Попри те, що Інгарден
не підтримував її життєвого вибору, їхня інтенсивна
кореспонденція щодо феноменологічних питань
становить цікавий матеріал для філософських студій.
Окрім того, саме Едита Штайн взяла на себе обов’язок
літературної редакції й коректури «Das literaturische
Kunstwerk». Відвідував він і лекції популярних в той
час в Парижі філософів Пьєра Жане і Едварда лє Роя,
доносячи актуальні європейські тренди до власних
слухачів і колег.
Та окремим явищем у житті філософського й навіть
ширше – культурно–літературного Львова були його
знамениті філософські семінари 1934–35 та 1936–37
років, гостями й активними учасниками яких були
не лише львів’яни, але й гості міста, що чули про їх
надзвичайну атмосферу й креативний потенціал. Так,
за спогадами знаного критика, літератора, перекладача
й теоретика фільму Кароля Іржиковського, «У Львові
бувають дискусії, кращі ніж в Варшаві, де забагато
великих людей сидить, щоб вони могли між собою
розмовляти про щось більше, аніж плітки. А у Львові
потрапив власне на перлини польських диспутантів,
на щось насправді пам’яткове під тим поглядом,
тобто на щось таке, наче філософсько–літературний
семінар для старших, організоване в університеті
проф. Романом Інгарденом» [7, c. 5]. Далі Іржиковський
перелічує відвідувачів, до яких належали поміж інших:
Президент Професійної спілки літераторів Польщі,
впливовий критик Остап Ортвін, драматург Анджей
Рибіцькі, директор Східних Торгів доктор Гроссман,
доктор Леопольд Бляуштайн, з яким Романа Інгардена
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поєднувала особливо важлива для обох мислителів
методологічна дискусія, а також молоді доктори
філософії, докторки музикології (вочевидь, йдеться в т.ч.
про Зофію Ліссу) та ще кілька десятків осіб.
Згодом, це товариство переносилося на засідання
Філософського Товариства чи вчащало на зустрічі
Професійної спілки літераторів Польщі [3]. Остап
Ортвін вважав, що саме в цих диспутах твориться нова
школа літературної критики, особливо цінна тим, що
поєднувала вона як фахових філософів, так й істориків,
теоретиків музики, літератури й кінематографу, істориків
мистецтва, практикуючих літераторів та суспільно
активних громадян міста, лідерів громадської думки. Сам
спосіб перебігу цих зустрічей – від ретельного ведення
протоколу, резюмування й повторювання на наступній
зустрічі раніше невирішених питань – нагадував
Сократову маєвтику. Згадуваний вище Іржиковський так
і називає їх – «справжньою «забавою мудреців»» [7, c. 5].
Постать Остапа Ортвіна (Oskar Katzenellenbogen),
видатного польського журналіста і літературного
критика, останнього Президента Львівського відділення
Професійної спілки польських літераторів, для
Романа Інгардена виявилася формуючою. Вони дуже
відрізнялися характерами й підходом до літератури,
однак спричинили значний вплив одне на одного.
Ортвін свого часу відкрив польській літературі поета
й драматурга Леопольда Стаффа, сприяв становленню
Станіслава Бжозовського, був відвертим і конкретним
у своїх критичних оцінках. Найімовірніше, саме він
переконав Інгардена полишити літературні спроби – у
збережених листах до Остапа Ортвіна Роман Інгарден
просить його про фахову оцінку збірки своїх поезій (до
них належали поетичні експерименти 1917–1919 років,
окрім них з–під пера Інгардена вийшли незавершена
повість «Wędrowcy» («Мандрівники») та переклади
Рільке 1921 року). Як припускає польська дослідниця
Свєтлана Украінєц, ця оцінка була не вельми схвальною,
оскільки пізніше Роман Інгарден не робив жодних
спроб повернутися до цього питання чи публікувати
свої художні твори [Х, c. 188]. Своєю чергою, Роман
Інгарден справив значний вплив на Ортвіна, який у цих
стосунках віднайшов методологічне підґрунтя для своїх
досліджень літератури й критичних відгуків. Зустрічі
й обговорення відбувалися не лише на академічному
полі – Роман Інгарден прочитав чимало лекцій з теорії
літератури в рамах співпраці із Професійною спілкою
польських літераторів: «Про будову літературного
твору» (Львів, 24.04.1932), «Про життя літературного
твору» (Львів, 29.01.1934), «Предмет і завдання знань
про літературу» (Варшава, 09.11.1935), «Чи театральний
твір є літературним твором?» (Познань, 12.12.1935),
«Явища часової перспективи у літературному творі»
(Дискусійне зібрання Польської Академії Літератури
в Варшаві, 31.10.1936). А Остап Ортвін любив
неформальні обговорення у каварні «Рома», що
розміщувалась навпроти знаменитої «Шкоцької» – місця
традиційних зустрічей львівських математиків і логіків.
Останні із збережених записок від Інгардена Ортвінові
мають характер дружнього листування і згадують про
зустрічі саме у «Ромі».
Ще однією постаттю, у дискусіях із якою відбувалося
формування засадничих положень мислення Інгардена,
був Леопольд Блауштайн, який як і Ортвін, трагічно
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загинув від рук нацистів в часі ІІ світової війни (за
деякими версіями – покінчив життя самогубством).
Перу Блауштайна належить концепція естетичного
переживання, конкурентна до підходу Інгардена. Обоє
виходять із схожих предиспозицій: особливістю підходу
є послідовне перенесення базових засад онтології і
епістемології на ґрунт естетики. Однак коли Інгарден
зосереджується на літературному творі як такому (дещо
похопливо намагаючись трансформувати його пізніше
у «витвір мистецтва як такий») і передовсім цікавиться
можливістю його пізнання й оцінювання, Блауштайн
зосереджений на самому перцептивному акті й психології
кіноглядача. Він розуміє естетичне переживання як
складний психологічний процес, що охоплює цілу низку
різнорідних часткових естетичних предметів. Зважаючи
на його активність як в межах Інгарденових семінарів,
так і в засіданнях секції Філософського товариства,
вони доволі часто дискутували, тим самим кшталтуючи
свої концептуальні підходи. Блауштайн приймає
багатошарову концепцію літературного твору Інгардена,
але сам зосереджується на аналізі кінокартин та радіо.
Попри низку засадничих відмінностей, вони працюють в
одному предметному й методологічному полі, поділяючи
тезу про універсальність естетичного переживання.
Хоча за Інгарденом естетичний предмет не є
реальним об’єктом, Блауштайн надає йому статусу
цілком реального. Підставою і початком естетичного
досвіду для нього є естетичний рефлекс, тоді як
Блауштайн виходить із поняття вступної емоції.
Гаряча дискусія щодо структури музичного твору
поєднує Інгардена із іншою талановитою ученицею й
завсідницею семінарів з естетики – Зофією Ліссою, яка у
1929 році здобула ступінь доктора філософії, написавши
дисертацію про гармонію у музиці А. Скрябіна. Їхні
усні та письмові перемовини щодо самості музичного
твору стали чудовим методологічним підґрунтям для
наступної художньої критики в галузі музики.
Ще одним учасником знаменитих семінарів був
Болеслав Левіцкі, теоретик кіно, критик і педагог,
пізніше ректор Вищої державної школи кінематографу
в Лодзі (1968–1969). Вплив Інгарденового підходу
відчутний у його працях «Budowa utworu filmowego»
(Будова кінематографічного твору) (1935) та «Film
naukowy jako przekaz informacyjny» (Науковий фільм як
інформаційний переказ) (1962).
Досить теплі стосунки поєднували Романа
Інгардена з Емілем Брейтером, літературним критиком
і публіцистом, виконуючим обов’язки скарбника
Польського ПЕН–клубу в міжвоєнний період, який свого
часу і познайомив Інгардена із Ортвіном. Є свідчення, що
на семінарах з’являвся Людвік Лілле, художник–графік,
член групи «Артес» (1929–1936), у міжвоєнний період –
репрезентант сюрреалістичного нурту, а у повоєнні роки
– метафоричного мистецтва. Високу оцінку семінарам
давав і знаменитий польський історик філософії, автор
найбільшої у світовій літературі «Історії європейської
філософії XV століття», Стефан Свєжавський.
Серед активних дискутантів, які творили осереддя
зустрічей були, поміж інших: Юліуш Кляйнер,
відомий історик літератури, який приймав філософію
за найважливіший елемент літературних досліджень,
виказуючи зв’язок літератури і знань про літературу
із філософією; Северина Лущчевска–Рохманова,

207

Випуск 131

талановита учениця Айдукєвіча, логік, згодом професорка
Познаньського університету; Стефанія Лобачевська,
музиколог, пізніше ректорка Вищої державної музичної
школи в Кракові (1952–55); Ірена Кремніцька (Кронська),
філософиня, класичний філолог та перекладачка;
Зигмунд Рисєвіч, мовознавець, індолог, згодом професор
Варшавського університету; Василь Рудко (псевдо –
І. Лісовий), український філософ–публіцист, політичний
діяч; Вацлав Беднаровські, представник Львівсько–
Варшавської школи; Анна Порембічова, перекладачка;
Марія Водзіцька, видатна польська громадська діячка; а
також Анджей Левіцкі, Рахеля Тресувна, Вацлав Вассер,
Міхал Завадовскі та інші.
Важко спрогнозувати, куди саме сягнули географічно
й хронологічно і як безпосередньо проявилися впливи
Інграденових семінарів, оскільки після завершення
ІІ світової війни у Львові невдовзі не залишилось нікого
з його слухачів, а життєві шляхи декого із них сягали
Середньої Азії, Москви (Зофія Лісса) чи США (Василь
Рудко). Практично уся польська професура невдовзі
перебралася до Варшави, Кракова й інших польських
міст. Сам Інгарден після нетривалих поневірянь
перебрався до Кракова, з яким був надалі зв’язаний до
кінця життя.
Висновок. Роман Інгарден понад 20 років був
«львівським» філософом і справив значний вплив на
кшталтування львівської феноменологічної школи та
традиції художньої критики, хоча безпосередніх слідів
важко відслідкувати. Він належав до нечисленних
філософів–метафізиків, які шукали абсолютної істини,
володіли гносеологічним оптимізмом та вважали, що
розв’язання філософських проблем – лише справа
часу і методології. Саме такий підхід він стосував на
своїх знаменитих семінарах, послідовно й методично
наближаючись до розв’язання чітко поставлених задач.
«Філософів усіх часів Інгарден трактував по–
коліжанськи, деяких приязно, інших поблажливо,
почувався
зобов’язаним
переймати
розпочаті
ними справи і допроваджувати до вдовільняючого
розв’язання» [9, c. 321]. Його філософія, викладена
доволі претензійно, але й докладно – як стверджує
Броніслав Лаговські, протиставляючи Інгардена іншому
великому польському філософові ХХ століття (хоча
радше історикові філософії) – Лєшеку Колаковському,
для колег таких же працьовитих в читанні, як він у
писанні, є рідкісним для ХХ століття прецедентом
активності буття і пізнавального оптимізму.
Слід відзначити, що Роман Інгарден суттєво
вирізнявся з–посеред колег і тематикою, і способом
філософування. Його засаднича методологічна позиція
як одного із представників феноменологічної традиції,
яку в той час на цих теренах вважали «закордонною
модою», видавалася колегам мало зрозумілою й надміру
заплутаною. Тоді як аналітична традиція на чолі із
Казимиром Твардовським посилювала позитивістичні
позиції: саме в ці роки свої найважливіші праці
опублікували Лукасєвіч, Тарський, Лешнєвські,
Айдукєвіч та Котарбінський, а польський неопозитивізм
переживав епоху найвищого розвитку. Тим не менш,
як бачимо з історично–культурологічного зрізу,
викладеного вище, феноменологічний підхід Інгардена
знайшов неабиякий відклик у середовищі художніх
критиків, літературознавців та теоретиків мистецтва.
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До завсідників його естетичних семінарів належали
як академічні дослідники, так і практики арт–ринку і
приватні поціновувачі філософії й мистецтва. Відтак
вклад Романа Інгардена у філософське й культурне
життя міжвоєнного Львова дійсно непересічний та
оригінальний, його важко переоцінити і лише належить
більш докладно досліджувати через його впливи на
студентів, докторантів, академічних колег, літераторів,
критиків та діячів чи поціновувачів культури.
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Roman Ingarden’s role in the creation of Lviv philosophical
environment at 1st half of 20th century
The figure of Roman Ingarden had a systemic character for the Polish
philosophical tradition, particularly for the phenomenological direction. However,
it is difficult to overestimate his significance for the formation of the philosophical
and art–critical community in Lviv interwar period. The Lviv stage of Ingarden’s
activity continued between 1924 and 1945, between the Torun and Krakow periods,
and distinguished by special achievements in both directions. In particular, we
are talking about two outstanding works: «Das literaturische Kunstwerk» (1931)
and the beginning of work on his main product of a systematic nature – «Spór o
istnienie świata». As for the influence on the professional environment of cultural
and literary Lviv, his famous aesthetic seminars of 1934–35 and 1936–37 gathered
not only academic specialists – from Kazimir Ajdukevich to Leopold Blaustein
and Zofia Lissa, but also influential art critics like Ostap Ortvin, Emily Breiter
or Karol Irzhikovsky. The research is based on archival documents, analysis of
correspondence and memoirs of contemporaries.
Keywords: Ingarden, Lvov period, philosophical environment 1st half of XX
century, Leopold Blaustein, Ostap Ortvin, Zofia Lissa.
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Просветительная деятельность
Сеида Азима Ширвани в прессе
Сеид Азим Ширвани, один из ведущих представителей нового
интеллигентного общества, сформировавшегося в Азербайджане в XIX веке,
был человеком, который не был неравнодушен к своей среде, к социальным
процессам своего времени и вел борьбу за просвещение и образованность
своего народа. Основными средствами защиты он считал перо и творчество,
а трибуной – печать. Сеид Азим в газетах «Экинчи», «Зия», позже «Зия
Кавказия» и «Кешкюль», изданных на азербайджанском языке в XIX веке,
непрерывно заявлял о своей образовательной миссии и цели. Сотрудничество
с печатью привело к развитию нового направления в творчестве Сеида
Азима. Мыслитель, выступая в этих газетах как просветитель – реалист,
был сторонником критического реализма, критиковал несправедливость
эпохи, неграмотность людей и религиозное невежество.
Ключевые слова: образование, наука, пресса, «Экинчи», «Зия» и
«Кешкюль».

(стаття друкується мовою оригіналу)
Особое значение имеет изучение печатной
деятельности Сеида Азима Ширвани. Деятельность
мыслителя может оцениваться как особый аспект
его творчества. Таким образом, Сеид Азим Ширвани
выступил просветительскими идеями в газетах «Экинчи
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(Пахарь)», «Зия (Свет) Зия–Кавказия (Свет Кавказа)» и
«Кешкюль (Дароносец)».
Следует отметить, что газета «Экинчи» занимает
особенное место в развитии печатной деятельности и
просветительских идей Сеида Азима Ширвани. 22 июля
1875 года издание газеты «Экинчи» заложило основу
Национальной печати Азербайджана. Гасан бек Зардаби,
основатель национальной печати, считал опубликование
газеты на азербайджанском языке средством идееи
для обеспечения более широких возможностей для
образования. Главной задачей газеты «Экинчи» была
борьба против религиозных предрассудков, пропаганда
новых светских наук, если даже иронично, призыв
народа к свободе была борьбой за просвещение. Прежде
всего, средством газеты, Зардаби хотел осветить
общественные и политические вопросы, открыть глаза
азербайджанскому народу, отвлечь его от невежества
и глупости, показать всем гнилость старого общества,
призвать людей бороться за свои человеческие права [12,
с. 68, 69, 70, 71].
«Экинчи» сыграл важную роль в развитии
прогрессивного общественного мнения в Азербайджане
и азербайджанской культуры в целом. За короткое время
он сплотил вокруг себя передовых интеллигентов,
и положительно повлияв на многие аспекты жизни
азербайджанского народа, призвал широкие массы
бороться за прогрессивные изменения в материальной и
духовной жизни [2, с. 361–366].
Гасан бек Зардаби постепенно объединил вокруг
«Экинчи» большую группу демократически мыслящих
интеллигентов и достаточно большую группу активной,
образованной молодежи. Сеид Азим Ширвани,
Наджаф бек Везиров, А. Адыгозал, Аскер ага Горани,
который получил образование в Петровской сельско–
хозяйственной академии в Москве, Гаджи Мамедсадиг
(Абдулгасан Наваи), Мирза Хасан Аль–Кадри, Алекпер
Гейдари, Махбус (Али Мадад) Дарбанди и другие
активно сотрудничали в газете. Мирза Фатали Ахундов
также выступал на страницах «Экинчи». В городах
Южного Кавказа и Дагестане, в Иране действовали свои
корреспонденты. Публикация газеты имела большое
значение для всего мусульманского Востока. «Экинчи»
вызвал международное эхо. Эта газета была первым
печатным органом всего восточного мира, изданная
европейским стилем. О ней также знали и в странах
Запада [16, с. 4–7].
Гасан бек Зардаби, в статье, опубликованном в
первом номере газеты, объяснил ее цель:
1. Введение – статьи здесь будут написаны самим
автором.
2. Сельскохозяйственные новости, т.е. разговор
будет вестись о наших собственных и провинциальных
посевных полях, об их выращивании, о своевременном
вспахивании урожая, об укреплении посевных участков,
не смешивая их ни с чем другим, в общем о злобе, а также
вспахивании, обсушении и истолчении и сохранении
посева.
3. Научные новости – то есть информации, которые
выявляются научным и экзаменационным путем,
например, новости приносящие пользу телу и владению.
4. Свежие новости будут состоять из нескольких
частей, сначала пойдут новости торговли – т.е. будет
сообщаться о том за какую цену продается все в нашей

209

Випуск 131

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

провинции и в других провинциях, например, как и за
какую цену продается пшеница в таком–то городе или
селе [16, с. 17].
Гасан бек Зардаби, Сеид Азим Ширвани, Наджаф
бек Везиров и другие
ведущие силы «Экинчи» также, как ученики Мирзы
Фатали Ахундзаде считали, что чтение газет и журналов
не только «осведомляет человека о всем мире, но и учит
их родному языку», газета каждой провинции должна
просто не только являться «зеркалом этого региона»
или же как «дервиш» (мусульманский странствуюший
отшельник) рассказывать сказки, ее обязанность
показывать людям хорошие и плохие стороны жизни,
чтобы народ узнав о своем несчастье, смог преодолевать
его. «Экинчи» был сторонником инноваций, прогресса,
совершенствования и новшества в экономике,
общественных отношениях, образовании, культуре,
литературе, быту, морали, одежде, во всем и в каждой
работе. На первой странице газеты, в программной
статье говорилось: «Наше время требует изменения. Все,
кто, доверив нам исполняют наши слова, идут вперед,
прогрессируясь с корня». В другом месте: «…время
изменилось, сейчас не время силы и храбства, а время
науки». С такими словами, осуждающими старый образ
жизни, патриархальные традиции и призывающими
к новшеству, прогрессивному образу жизни, к
«европеизированию», возможно встретиться у каждого
передового публициста. Газета, показывая трудность
инновации в народном разуме и быту, писала: «…если
кто–то, вместо неприличного башмака одевает ботинки,
лозунги обличают его, муллы (служители религиозного
культа у мусульман) проклинают, черный народ их
приветствует. Таким образом, мы все объедивщись
считаем его непогрешимым, и мы настолько его мучаем,
что бедный вынуждается оставить свою собственную
нацию и связывается с иностранцами, его дети растут
среди них и принимают их религию» [5, с. 3–18].
Сеид Азим Ширвани как передовой интеллигент
своего времени, играл огромную роль в распространении
идеи газеты «Экинчи». Он написал ряд стихотворений о
важности газеты для народа. В своем поздравительном
письме об издании «Экинчи», Сеид Азим аплодировал
средство этой массовой информации и Зардаби, который
поднял «исламский народ», от «угнетенности» и
ознакомил людей с актуальными проблемами дня на их
родном языке.
Появление «Экинчи» он уподобил одухотворяющему
утру. «Экинчи» пробуждает мусульманский мир от
неведомого сна подобно утренней росе, передающей
хорошие эмоции людям. Поэт, чувствуя это новшество,
принесенное газетой мусульманскому миру, желает
непрерывной публикации «Экинчи» [9].
Из образцов стихотворений, посвященных «Экинчи»
видно, что Ширвани, как и многие интеллигенты своей
эпохи высоко оценивая возможности редакции, чувствует
ее важным средством в прогрессе и развитии народа. Он
передал читателям миссию, цели и задачи «Экинчи» в
стихотворении «Что такое газета» [16, с. 21, 22].
Простак и неуч требует ответа:
– Какую пользу нам дает газета?
Скажи на милость, добрый человек
Чего он хочет, этот Гасан–бек?
А Гасан–бек все пишет – и впустую.
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Он пишет о посевах, земледелье
И часто упрекает нас в безделье,
Изобрели какую то машину.
Не голову ли нам морочит он
Кричит: побольше надо нам учиться
Производить и обуви и ситца
А мы машин не знаем испокон.
Выходит, нам не надобны машины
Ведь мы привыкли к тяге буйволиной
Правдивая газета «Экинчи»
Для всех людей ислама свет ночи,
Обогатив твой ум и твой досуг,
Расскажет про Тунис и про Париж.
Летит газетный лист во все концы,
Приходит в мастерские и дворцы [14, c. 59, 60].
Газета имела большое значение в глазах Сеида Азима
Ширвани, который в своих стихах подчеркивал важную
роль «Экинчи» в жизни азербайджанского народа.
Преимуществом печати Сеидом Азимом считалась
борьба за сбор информаций из разных уголков мира и
донесение их до читателя, просветительская работа,
идейная чистота, пропаганда общенациональных целей,
обогащение родного литературного языка и объективное
освещение событий.
«Экинчи»
занимает
исключительную
роль
в творчестве Сеида Азима Ширвани. Более 10
стихотворений поэта опубликованы на страницах этого
печатного органа [16, с. 17–19].
Стихи, присланные Сеидом Азимом Ширвани Гасан
беку Зардаби, были первыми примерами просветительски
реалистической поэзии, возникшие из идей «Экинчи».
Чтобы обеспечить их влияние на публику, поэт попросил
издателя опубликовать их внимательно [7, с. 13–16].
Воспользуясь возможностями газеты, Сеид Азим
Ширвани распространял свои просветительские идеи,
побуждал людей строить счастливое и благополучное
будущее, призывал их к воспитанию и образованию,
критиковал социальные бедствия и недостатки [6].
Сеид Азим Ширвани пытался просвещать людей
не только с педагогической деятельностью, но и с его
художественным творчеством. В газете «Экинчи»,
обращаясь к людям, демонстрируя путь спасения
народа, пропагандировал новую методику преподования
в школе. Он писал: «Надо строить школы с новой
методикой»
Этой участи горе одно суждено,
От отсутствия знаний исходит оно.
А вот нация наша давно уж больна,
Ожидает от нас исцеления она!
Творчество Ширвани, содержащее в себе первые
признаки обращения к народу, выступает как
предшественник журнала «Молла Насреддин». Стихи
начинающиеся со строк «Мой добрейщий учитель,
о ты, Гасан бек», «Эй добродетельный Мохсун»,
«Джафар, мой райский уголок» были первыми
примерами просветительски–реалистической поэзии,
а происхождение этого направления возникло из
творческих отношений Гасана бека Зардаби с Сеидом
Азимом Ширвани [7, с. 13–16].
Сеид Азим Ширвани принадлежал к прогрессивному
фронту «Экинчи». Сеид Азим Ширвани защищал
основателя и редактора газеты «Экинчи» Зардаби от
нападений духовенства и реакционной группы. Когда
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Гасан бек Зардаби вел борьбу против таких мракобесов
как Гасан Кара и капитан Султанов, Сеид Азим
Ширвани своим острым пером помогал ему. В заглавном
стихотворении «Султанову Хади» мыслитель писал
Гасан беку Зардаби с обращением [13, с. 30]:
По горло сыт ты от невеж, Гасан,
Ты терпишь каждого упрек
И как Сеид ты дай свои советы,
Быть может так поймет чуть тот неуч [15, с. 38].
Газета «Экинчи» опубликовала великое стихотворение Сеида Азима Ширвани в своем 18–м издании
в 1877 году. Это стихотворение было адресовано
городскому населению Шемахи. Следует отметить, что
в то время реакционисты в Шемахе были объединены
против Гасана бека Зардаби. Целью реакционистов
была газета «Экинчи». Реакционисты, выступая против
Гасана бека Зардаби, всяким путем стремились достичь
закрытия газеты. В названном стихотворении, Сеид
Азим Ширвани как просветитель, зашищая Гасана
бека от реакционистов [8, с. 144–148], обращался
к критикам, называя их «попавщими под стрелу
бедствия», «невежами» и хотел разъяснить им то, что
с какими трудностями Гасан бек Зардаби получил
позволения у властей на напечатание газеты на родном,
азербайджанском языке. Он указывает, что все мы
должны радоваться ее открытию, так как газета дает
информации событий, происшедщих в мире и служит
науке и просвещению.
Столько времени, что Гасан бек
С усилием и заботой
Обратился с печатью к газете
На простом своем языке
Посыпав семена науки тот господь
Насытил мир весь досыта и вплоть
Правдивая газета «Экинчи»,
Источник радости народа
Для всех людей ислама свет очей [14, c. 60, 61].
В опубликованных в газете стихотворениях «Обращение к мусульманам Кавказа», «Об образовании и
воспитании», « Для помощи газете «Экинчи», «Гасан
беку Меликову Зардаби», «По случаю воздвижения
памятника Пушкину» и других, С. А. Ширвани выступал
как просветитель против феодально–патриархальных
законов и пропагандировал передовые идеи [9].
В своем стихотворени «Обращении к мусульманам
Кавказа» просветительский поэт показал препятствия на
пути прогресса нашего народа, причины отсталости и
пути выхода из ситуации:
К вам взываю, о люди, чья сила в уме:
Мусульманская нация гибнет во тьме!
С каждым днем худосочнее мы, и жалка
Наша участь, в которой печаль и тоска.
Этой участи горе одно суждено,
От отсутствия знаний исходит оно [6].
Следует отметить, что газета «Экинчи» оказала
существенное влияние на жизнь и творчество Сеида
Азима Ширвани. В более чем 80 письмах, входящих
в эпостолярное наследие, поэт, показав отношение к
важным событиям своего века, также и затрогал вопросы
развития национального образования. В этих письмах
отражаются тенденции развития мировоззрения поэта,
его позиция в отношении к идеям эпохи. В своих письмах,
адресованных Гасан беку Зардаби, Сеид Азим Ширвани
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занимался социальными и культурными проблемами,
что позволяло мыслителю оценивать свое социально–
культурное положение новыми взглядами. Мыслитель,
который не может противостоять существующим
социально–моральным бедствиям, показывает пути
спасения с разными соображениями:
Вот письмо мое – плод беспокойных ночей,
Обращенье к народу Кавказа мое
Напечатай, учитель, в газете своей!..
В письмах нашли свои поэтические выражения мысли
Сеида Азима о пробуждении нации, путях современного
прогресса. Эти письма позволяют характеризовать
Сеида Азима Ширвани как самоотверженного и
националистического деятеля просвещения. В одном из
писем объясняется инициатива Сеида Азима Ширвани
создать учебники для современных школ. По словам
мыслителя, это была не простой книгой, она создавалась
под влиянием идей «Экинчи». Его главная цель
состояла в том, чтобы поэтическим языком продвигать
идеи «Экинчи», создать благосклонность к науке и
образованию [7, с. 13–16].
Итак, руководя школой Сеида Азима Ширвани,
он также преподовал там и выступал с циклом
стихотворений в периодической печати. Азербайджана.
Эти статьи совместно с газетой «Экинчи», были
опубликованы и в газетах «Зия» и «Кешкюль». В своих
статьях, чтобы избавиться от мракобесия, он требовал
внимания к образованию, устранения неграмотности и
противостоял социальной несправедливости, выступал
против несправедливости, как царских чиновников,
так и местных господ [4, с. 162–164]. Сеид Азим как
ведущий интеллигент своего периода, выразил свое
отношение к актуальным вопросам этого периода. В
то же время этот прогрессивный, просветительский
поэт регулярно получает газеты «Экинчи», «Зия»
и получает информации о положении страны, о
важных международных событиях. В то время, когда
уменьшалось число подписчиков на «Экинчи», средством
газеты извещая народ о посеве, торговле и о другом, он
настоятельно призывал своих соотечественников читать
газеты и просвещаться [10, с. 11].
Обсуждение в «Экинчи» путей прогресса мусульманских народов в обращении «Наш дорогой и свет наших
очей», направленное в январе 1877 года Мирзой Фатали
Ахундовым к Гасану беку Зардаби, было связано с целью
резкого критикования остаков феодализма и утерявщих
значение социальных и культурных учреждений,
просвещения, школьной литературы, методов воспитания
и образования, проведения корневого изменения старого
общества и перестраивания ее на демократических
принципах [11, с. 19].
Демократические идеи «Экинчи» принимались
некоторыми духовниками и реакционными господами
с резонансом. Черносотенные выступали против него.
В результате в начале 1877 года число подписчиков
газеты снизилось до 300 человек, из которых 150 были
из сельской местности. С началом русско–турецкой
войны в начале 1877–1878 годов, после запрещения
царской цензурой опубликования в газете политических
вопросов, возникли тяжелые условия для «Экинчи».
В таких обстоятельствах правительство издало указ о
прекращении публикации газеты в сентябре 1877 года
[2, с. 361–366].
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К сожалению, газета «Экинчи» действовала в
очень короткий срок. В 20–м выпуске 1877 года на
первой странице «Экинчи» было такое заявление: «Так
как мы больны, последние номера года не выйдут в
нужное время, и неизвестно, когда они выйдут». Сразу
после опубликования номера с этим объявлением,
издание «Экинчи» был запрещено. Здесь также была
роль Рузи, нового губернатора Баку, который был
выбран в враждебном отношении к азербайджанскому
населению.12 газет были опубликованы в 1875 году, 24 в
1876 году и 20 в 1877 году, что в общем составляло лишь
56 газет [16, с. 17–19].
Хотя газета действовала в короткие сроки, ее значение
в борьбе с феодально–патриархальной напряженностью
и пропагандой демократических идей было чрезвычайно
большим. «Экинчи» был большой общественной силой в
борьбе с отсталостью, бездеятельностью и феодальными
законами [8, с. 335–338].
Сеид Азим Ширвани, один из первых представителей
национальной прессы Азербайджана после закрытия
«Эчинчи», продолжил публичные выступления в
периодических
печатях
«Зия»,
«Зия–Кавказия»,
«Кешкюль» и других [1, с. 5].
Таким образом, после закрытия первого национального печатного органа Азербайджана «Экинчи»,
появилась публикация газет на родном языке, и первая
попытка была предпринята учителем шариата Бакинской
гимназии Мирзой Мухаммед беком. Тем не менее,
не осуществилось желание Мирзы Мухаммеда бека
публиковать газету под названием «Жам хaжаннюма и
Aйшейи баданнюма». Спустя два года после закрытия
«Экинчи», пустоту в национальной прессе заполнил Саид
Унсизаде опубликованием газеты «Зия» [16, с. 17–19].
Через два года после публикации «Экинчи», 16
января 1879 года появился первый номер газеты «Зия»,
который начал издаваться на азербайджанском языке
в Тбилиси. Газета была выпушена до 1880 года, были
изданы ее 76 номеров [2, с. 361–366]. Газета «Зия»
состояла из 7 разделов: Государственных указов,
телеграмм международных агентств, зарубежных
новостей, внутренних новостей, свежих новостей.
Отображение информаций и анонсы [16, с. 17–19].
С 6 декабря 1880 года газета «Зия» стала издаваться
под названием «Зия–Кавказия», и ее публикация
продолжалась до 1 июня 1884 года. За этот период
были опубликованы 104 номера газеты. Газета «Зия –
Кавказия» опубликовалась с более широкой программой.
В этой программе также обеспечивался широкий спектр
социально–политических проблем. Под названием
«Зия–Кавказия» были изданы 107 номеров газеты [2, с.
361–366].
В 1880 году в Тбилиси была опубликована новая газета
под названием «Кешкюль» Джалалом Унсизаде, братом
Саида Унсизаде. «Кешкюль» больше всего напоминал
журнал, чем газету. «Кешкюль» был ближе к «Экинчи»
по своим идейным направлениям. Он затрагивал вопросы
политики, торговли, промышленности, мастерства и
культуры. Появление выражения «азербайджанской
нации» совпадает с периодом деятельности газеты
«Кешкюль». С 1 января 1884 года «Кешкюль» стал
еженедельной газетой и был опубликован до 1891
года. Газета, продолжая демократические традиции
«Экинчи», продемонстрировала восточный деспотизм,
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его отсталость и пути его культурного развития [2, с.
361–366].
Вокруг газеты собрались молодые люди, получившие
образование в центральных городах России, в Горийской
семинарии учителей и в других местах, выступая за
прогрессивные инициативы газеты «Кешкюль». В
начатом движении «Кешкюль» участвовали русские
интеллигенты Тбилиси и прогрессивные учителя из
Тбилиси. Сеид Азим Ширвани, Фирудин бек Кочарли,
М. Шахтахтлы, А. Гаибов и другие активно сотрудничали
с газетой. Газета имела своих представителей в Баку,
Кубе, Карабахе и Ереване. Они также сыграли немалую
роль в укреплении отношений газеты с читателями.
Газета уделяла большое внимание развитию культурного
наследия Южного Кавказа, России, Европы и Азии. На
его страницах широко использовались произведения
А. А. Бакиханова, М. Ф. Ахундова, С. А. Ширвани и
других. Газета играла значительную роль в пропаганде
классиков и придавала большое значение наследию
Хайяма, Сади, Хафиза и других [2, с. 361–366].
Газеты «Зия» и «Кешкюль» занимали важное место
в жизни и творчестве Сеида Азима Ширвани. Сеид
Азим написал специальное поздравление по случаю
издания газеты «Зия». Мыслитель, выступая в первом
номере этой газеты, призвал народ завладеть знаниями,
образованием и мастерством, заявляя, что, пока
«прогрессируют другие люди», он не может выдержать
свой народ «под растоптанием ног» [10, с. 11].
Сеид Азим Ширвани описывая газету «Зия»,
говорил, что она, как и свое название погружает людей
в науку, и что население Шамахи и он сам были очень
рады открытию газеты, которую называл «Духовное
просвещение» и «источник науки».
О «Зия», о свет очей вселенной!
Источник наслаждения, основа науки [14, c. 65–67].
Сеид Азим Ширвани как выдающийся просветитель и
интеллигент той эпохи, выражая свое отношение и позицию
к событиям и процессам, в то же время использовал
в качестве трибуны различные средства массовой
информации. Поэмы Сеида Азима, опубликованные в
первой национальной газете Азербайджана «Экинчи»,
были посвящены пропаганде образования и науки, критике
ложной религии и невежества. Мыслитель считает издание
газеты на его родном языке прогрессивным событием,
пропагандирует газету и прессу. Печатная деятельность
Сеида Азима Ширвани совпадает с периодом его жизни.
Между тем, Сеид Азим, когда он открыл новую школу,
подвергся критике со стороны местных религиозных и
гражданских служащих и столкнулся с ограничениями
отдельных должностных лиц на издание книги на родном
языке. Принимая во внимание пропаганду и популяризацию
идей образованности и модернизации народа, он продолжал
выступать со своими просветительскими стихами в газетах
«Экинчи», «Зия» «Зия–Кавказия» и «Кешкюль». Таким
образом, печатное творчество было одним из самых важных
и эффективных этапов жизни Сеида Азима Ширвани.
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Enlightenment activity of Seyid Azim Shirvani in press
Seyid Azim Shirvani, one of the leading representatives of the new intellectual
class formed in Azerbaijan in the nineteenth century was a person who was not
indifferent to his environment, social processes of his era, and struggled to educate
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his people. His main struggle tool was his pencil and creativity, and the battlefield
was the press. Seyid Azim continuously published his writings in the newspapers
«Ekinchi», «Ziya», later «ZiyayiKafkaziye» and «Kashkul» newspapers which were
published in Azerbaijani in the 19th century, and he has declared his educational
mission and purpose in these newspapers. Cooperation with the press has led to the
development of a new direction in the creativity of Seyid Azim. The great thinker was
a realist intellectual, a promoter of critical realism, and criticized the injustice of the
era, the people’s dignity and religious ignorance in these newspapers.
Keywords: education, science, press, «Ekinchi», «Zia» and «Keshkul».
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Просвітницька діяльність Сеїда Азіма Ширвані в пресі
Сеїд Азім Ширвані, один з провідних представників нового інтелігентного
суспільства, сформованого в Азербайджані в XIX столітті, був людиною,
яка не була небайдужою до свого середовища, до соціальних процесів свого
часу і вів боротьбу за просвіту і освіченість свого народу. Основними
засобами захисту він вважав перо і творчість, а трибуною – друк. Сеїд
Азім в газетах «Екінчі», «Зія», пізніше «Зія Кавказу» і «Кешкюль», виданих
азербайджанською мовою в XIX столітті, безперервно заявляв про свою
освітню місію і ціль. Співробітництво з друком призвело до розвитку нового
напрямку в творчості Сеїда Азима. Мислитель, виступаючи в цих газетах як
просвітитель – реаліст, був прихильником критичного реалізму, критикував
несправедливість епохи, неграмотність людей і релігійне невігластво.
Ключові слова: освіта, наука, преса, «Екінчі», «Зія» і «Кешкюль».
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Генеза протестантського концепту віри
у творах Мартіна Лютера та його учнів
Здійснено релігієзнавчий аналіз особливостей традиційного конфесійного
розуміння концепції віри у ранньому протестантизмі на прикладі творів
Мартіна Лютера і Мартіна Хемніца. Протестантська теологія дає
принципово нову інтерпретацію віри як відношення, відмовляючись
розглядати її як чесноту, властивість, акт здібностей людини. Радикальний
розрив із попередніми інтерпретаціями віри свідчив про розходження між
традиційним для православного і католицького християнства розумінням
віри та модерним релігійним її самоусвідомленням у протестантизмі.
Становлення модерного суб’єкту, його усамостійнення від Бога та світу
дозволяє людині Нового часу вперше інтерпретувати віру як відносини з Богом,
які є вищими навіть за волю як здібність та свободу як здатність вибирати.
Таке парадоксальне її розуміння було наслідком не лише усамостійнення
суб’єкту релігійного відношення, а й намагання тут і зараз досягти стану
святості. Звідси – радикальні характеристики стану віри як людської
пасивності, в якій Бог діє, а людина лише сприймає та засвоює: раніше такий
пасивний стан описувався у християнській традиції лише як стан обожнення,
якого досягають святі.
Ключові слова: цінності, чесноти, віра, надія, любов.

Протестантська теологія дає принципово нову
інтерпретацію віри як відношення, відмовляючись
розглядати віру як чесноту, властивість, акт здібностей
людини тощо. Радикальний розрив із попередніми
інтерпретаціями віри був розривом модерного
релігійного її самоусвідомленням, як з біблійним її
розумінням так і з середньовічно–метафізичним її
тлумаченням. При цьому концепт віри, який формується
Лютером має ряд аналогічних рис до біблійного
концепту, що не раз відмічалося дослідниками. Але це
лише аналогія, і специфіка Лютеровської ірраціональної
віри порівняно із біблійною «довірою» не повинна
применшуватися, але має бути виявлена. Також і при всій
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радикальній відмінності Лютеровського розуміння віри
від схоластичного і патристичного, існує певна аналогія
із «містичною вірою» патристики, яку ми виявили
в результаті наших студій. Становлення модерного
суб’єкту, його усамостійнення від Бога та світу
дозволяє людині нового часу вперше інтерпретувати
віру як відносини з Богом, які є вищими навіть за волю
як здібність та свободу як здатність вибирати. Таке
парадоксальне розуміння віри було наслідком не лише
усамостійнення суб’єкту релігійного відношення, а і
намагання тут і зараз досягти стану святості. Звідси
– радикальні характеристики стану віри як людської
пасивності, у якій Бог діє, а людина лише сприймає
та засвоює: раніше такий пасивний стан описувався у
християнській традиції лише як стан обоження, якого
досягають святі. За вірним зауваженням Ч. Тейлора,
Реформація і була намаганням здійснити довершене
християнство як норму для всього суспільства, а не лише
для одного із станів (монахів чи священників). Дослідник
зауважує, що це намагання привело до секуляризації,
коли суспільство впевнилося, що ідеал святості
недосяжний для всіх [1, с. 54–101]. Але засновники
Реформації вважали, що ідеал святості є необхідним
для всіх християн, і лише досягнувши святості можна
спастися. Фактично, Реформація і почалася із редукції
усіх можливих станів людської довершеності лише
до двох – стану гріха і стану спасенності (святості,
праведності). Така редукція мала численні теоретичні
та практичні наслідки для християнської теології та
західного суспільства, але нас цікавить лише те, якими
є специфічні риси нової інтерпретації віри у засновника
протестантизму Мартіна Лютера та його учнів. У своєму
дослідженні ми звертаємося до творів Мартіна Лютера
різних років, у яких ми знайшли його детальні власні
пояснення його розуміння концепту віри [2–5]. Таке
звертання є вкрай необхідним, адже у дослідницькій
літературі переважають або філософсько–екзистенційні
[6; 7], або конфесійні [8], або екуменічно спрямовані
інтерпретації [9; 10], які часто далекі від логіки
самого Лютера. Також дуже важливим джерелом
був твір «Ключові питання богослов’я» Мартіна
Хемніца [11], провідного представника «лютеранської
схоластики», учня найближчого сподвижника Лютера
Філіпа Меланхтона. Сам твір покликаний прояснити
погляди Ф. Меланхтона та М. Лютера, і у другому тому
«Ключових питань богослов’я» міститься детальний
аналіз як доктрини раннього лютеранства про віру, так
і аналіз самого концепту віри з точки зору М. Хемніца
[11, с. 436–511].
Завданням статті є дослідити особливості
традиційного конфесійного розуміння концепції віри у
ранньому протестантизмі на прикладі творів Мартіна
Лютера і Мартіна Хемніца.
Вихідним положенням для Лютера є неможливість
для природного розуму знати Бога і неможливість для
волі у всіх її проявах творити добро, яке б було таким
в очах Божих. «Ми настільки огидно зіпсовані гріхом,
що не лише нічого більше не знаємо про наше перше
природнє знання про Бога, а і впали в омани. Якщо
ж розум пізнає Бога із закону Мойсеєвого, то у сенсі
Євангелія розум не знає нічого» [4, с. 213]. Лише
Євангеліє дає істинне знання Бога, і не тому, що це
Писання, в яке тільки і треба вірити, а тому, що у ньому

214

Гілея

зафіксоване те, як Бог відкрився у власному Синові –
Ісусі Христі [4, с. 213–214]. Цей пункт дуже важливий,
оскільки принцип, згідно з яким «тільки Писання» є
авторитетним джерелом істини, відсилає до іншого
принципу Лютера – «тільки Христом». Адже лише
Христом здійснюється саме спасіння, і лише Христом,
втіленим Словом Божим, відкривається Бог, яким Він є
взагалі та у своєму бажанні спасти грішників зокрема.
Так само і принцип, згідно з яким спасіння дається
«тільки вірою», знову–таки відсилає до Христа, бо
мається на увазі віра у Нього, віра у милосердя Боже,
відкрите у Христі, у прощення грішників та присвоєння
праведності, які відбуваються не завдяки самій по собі
вірі, а завдяки Христу, а у вірі лише приймаються. Лютер
підкреслює: «Ті, що хочуть спастися, будуть спасенні
винятково через благодать і правду Ісуса Христа. Ось
глибина Його природи, ось – воля Божа. Хай кожен знає,
що немає спасіння або знання про Бога поза Христом»
[там само]. Лютер радикально ставить питання про
можливість Богопізнання і дає на нього радикальну
відповідь: «Звідки береться знання про Бога благодаті та
правди? Воно дається Однонародженим Сином Божим»
[4, с. 214]. Лютер підкреслює унікальність ролі Сина
Божого як єдиного Вчителя, авторитетом якого лише
і існує авторитет Євангелія та всього Писання: «Він
приходить від Отця і знає правду. Немає іншого вчителя
чи проповідника, який перебуває у Божестві та лоні
Отця, окрім цього Вчителя, Христа. … Погляньте на
Його справжнє обличчя і пізнайте Його справжній план.
Бога правильно видно лише у Христі. Там ми дізнаємося,
шо всі, що бажають спастися, мусять сповідувати,
що ми всі – засуджені грішники і мусять покластися
на Нього, повного благодаті і правди» [4, с. 214–215].
Згідно з Лютером усе Писання проголошує таке «знання
про Бога», що саме через Христа людство «отримує
благодать і правду, тобто життя вічне» [4, с. 215].
Отже, знання про Бога, Його характер (у якому головне
для Лютера – це гнів на гріх та дарування прощення
грішникам завдяки милосердю), знання того, що має
робити людина для спасіння – усе це дарується Сином
Божим. Завдяки вченню Христа стає зрозумілим і весь
смисл Писання, який підтверджує вчення Христа, але не
має іншого значення. Згідно із Лютером, вчення Христа
і всього Писання полягає у тому, що спасіння грішників
вже повністю здійснене Христом, і залишається лише
пасивно прийняти це спасіння. Саме акт прийняття
спасіння від Христа Лютер і називає вірою. Цей акт
названий саме вірою, оскільки Бог, при всій своїй
пізнаваності через Писання, завжди залишається
таємницею, і, знаючи Бога, людина Його не знає [2, с.
179], навіть якщо «через Єдинородного Сина Божого
та через Євангеліє учиться дивитися просто на лице
Боже» [4, с. 216]. Бог – завжди «як у хмарі», Христос для
нас завжди «сидить у темряві», і навіть наша віра – як
«хмарина у нашому серці», бо не є повне знання Бога,
а лише повна довіра до Христа, якого ми скоріше не
бачимо, і який «присутній особливо там, де Його бачити
не можна» [2, с. 179].
Найзагальніший опис віри як відношення до Христа
такий: «Я мушу приповзти до Христа і потраплю під
захист Сина, здобуваючи все через Його благодать і
правду» [4, с. 214]. Таке відношення є «правдива віра»,
бо «вона – певна довіра і непохитне прийняття у серце»
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[2, с. 179]. Віра виповнюється не через надбання усіх
чеснот і не через перехід до надії та любові [там само].
Віра виповнюється виключно через самого Христа,
довершеність якого і праведність Якого засвоюються
грішником. «Три речі тут поєднані разом: віра, Христос
і прийняття або приписування комусь на рахунок. Віра
хапається за Христа і має Його присутнього, обгортаючи
Його, як перстень обгортає перлину. І кожного, хто
знаходиться таким, що має цю віру в Христа, Який
осягається у серці, – того Бог зарахує праведним. Це –
той засіб і та заслуга, якою ми здобуваємо прощення
гріхів і праведність» [2, с. 183]. «Віра, якою ми
хапаємося за Христа» [2, с. 182], є вірою, що дарується
Ним же, і у цій вірі Христос присутній та діє [2, с. 179].
Отже, віра – це парадоксальне відношення до Христа,
оскільки «ми хапаємося», але це відбувається дією
благодаті, а не нашою дією: віра є відношенням, але
не активним, а пасивним. Віра Лютера аналогічна до
«вченого незнання» християнських містиків: «Віра так
хапається за Христа, тому що Христос є об’єкт віри, але
не лише об’єкт, але і Той, хто присутній у самій вірі. І
віра – це своєрідне знання, бо є темрява, крізь яку не
можна побачити, але Христос, за Якого віра хапається,
– сидить у цій темряві, як Бог сидів посеред темряви
на Синаї і в храмі. … Віра виправдовує, бо хапається
за цей скарб і володіє ним, присутнім Христом. Але як
саме Він присутній – це поза нашим розумінням. Але
там, де є впевненість серця, там – присутній Христос,
у тій самій хмарі та вірі» [2, с. 179–180]. Ця «хмара» – у
серці людини [2, с. 179], і «Христос – який осягається
вірою і Який живе у серці, – є правдива християнська
праведність, через яку Бог рахує нас праведними та дарує
нам вічне життя» [2, с. 180]. Отже, праведність – це Сам
Христос, а не усі Його заслуги чи Його жертва. Христос
як такий є праведністю, що засвоюється людині, а тому
людина повинна бути святою, якщо вона хоче бути
християнином, хоче бути спасенною.
«Праведність віри» є принципово пасивним станом,
який Лютер відрізняє наступним чином: «Усі види
праведності також дари Божі, як і все, що ми маємо.
Але ця найкраща праведність, праведність віри, яку
Бог приписує нам через Христа, є ані політичною, ані
обрядовою, ані законницькою, ані праведністю від діл, а
цілковито до всього протилежною – вона просто пасивна
праведність, тоді як усі інші вище перераховані види
праведності – активні. Бо тут ми не робимо нічого, нічого
не даємо Богові – ми лише приймаємо і даємо, щоб у
нас діяв хтось інший, а саме – Бог» [2, с. 18–19]. Лютер
підкреслює, що пасивність самої людини, що прийняла
«праведність Христа», «праведність віри», або ж самого
Христа, не означає, що людина є пасивною – навпаки,
вона активно діє, оскільки через неї діє Христос. «Віра
вбиває старого Адама і чинить нас цілковито іншими
людьми у серці та духові, в розумі та силі, і приносить
вона з собою Святого Духа. О, яка вона жива, діяльна,
активна та могутня річ, – ця віра. Вона не може невпинно
не робити добрих діл» [5, с. 440]. Більше того, Лютер
заявляє, що «неможливо відділити діла від віри так само,
як неможливо відділити тепло та світло від вогню» [там
само]. Лютер рекомендує молитися про дарування віри
[там само], оскільки «природа, свобідна воля та наші
власні сили не можуть створити цієї праведності. Бо так
само, як ніхто не може сам собі дати віри, – так само
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ніхто не може й відібрати власного невірства» [5, с. 441].
Лютер пояснює, що людина не може продукувати віри та
праведності так само, як суха земля не виробляє дощу [2,
с. 20]. Людина має потребу в благодаті, вірі, праведності
заради власного спасіння, але вони є чистим даром [там
само]. Людина отримує їх, оскільки стає новою людиною
[2, с. 21]. Праведність і віра не належать «старій людині»,
а виключно новій, яка бореться із старою в межах і
особистості, і суспільства. Лютер пише: «Це – наше
богослов’я, яким ми навчаємо точному розмежуванню
між цими двома видами праведності – активною і
пасивною – так, щоб моральність і віра, діла і благодать,
світське суспільство і релігія – не змішувалися. Обоє
вони необхідні, але обоє повинні утримуватися у своїх
межах» [2, с. 22]. Визнанням того, що обидві праведності
необхідні, Лютер, здається, повертається до визнання
сфери відповідальності та дієвості доєвангельської
праведності: законницької, активної, що здійснюється
згідно із настановами природного або писаного закону.
Але в дійсності Лютер визнає лише необхідність
радикальної підкореності активної законницької
праведності до пасивної євангельської праведності:
«Християнська праведність стосується нової людини,
а праведність Закону стосується старої людини, яка
народжена від плоті та крові. На останню, як на віслюка,
треба накладати тягар, який буде її утискувати. Вона не
повинна насолоджуватися свободою духа або благодаті,
допоки перше не зодягнеться у нову людину, вірою у
Христа, але в цьому житті сповна цього не буває» [там
само]. Отже, Лютер, який радикально вимагав святості
та дозволу лише Христу діяти через людину, визнає,
що цілком реалізувати цей ідеал неможливо, і у кожній
особистості у цьому житті залишатиметься «стара
людина». Бог, дивлячись на всю особистість, дає власне
прощення цілій особистості, оскільки заслуг немає ні
стара, ні нова людина. Стара – тому що її праведність
не виправдовує перед Богом і «не варта однієї краплі
Христової крові». Праведність нової людини не
виправдовує перед Богом, оскільки все, що вона має,
здійснене Христом. І Бог дає прощення новій людині,
вільно зараховуючи їй праведність, яка не є її заслугою.
Віра є скоріше тим, що з нами стається, ніж тим,
що ми вчиняємо: «Віра – божественне діло в нас, яке
змінює нас і чинить нас відродженим в Богові» [5, с.
439]. Віра нами зберігається як надприродне життя,
якому ми дозволяємо у собі здійснюватися, хапаючись
за неї та Христа, який є об’єктом і суб’єктом цієї віри.
Віра як збереження нового життя є відношенням,
особистим ставленням вірного до особистості Христа.
Сама віра дарується особисто і дарується особистості.
Про дар віри особистість може молитися, але не може
Христа зобов’язати власними молитвами чи в якийсь
інший спосіб дати їй віру. Отримавши віру, особистість
має усвідомлювати, що ця віра – чистий дар, нічим
не заслужений, і як дар має лише зберігатися у якості
живого відношення особистості до особистості Христа.
Звичайно, можна задатися питанням: у чому ж полягає
людське «хапання за Христа» і «утримання віри»? Навіть
якщо це є лише пасивне визнання, чому воно стається із
одними і не стається з іншими? Чому одні приймають
Євангеліє, а інші – ні? Кальвін радикально відповів на ці
питання, віднісши вибір віруючих до компетенції лише
самого Бога. Учні Лютера таких радикальних висновків
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не зробили, намагаючись дати більш складний опис
віри, який би пояснював місце і роль: 1) особистості,
яка дає загальну згоду («хапається за Христа», «приймає
дію Святого Духу»; 2) Бога, який діє; 3) розуму та
волі, які приймають віру і стають її вмістилищами [11,
с. 482–484]. В результаті, лютеранство приходить до
певного визнання активності людини в акті віри, хоча й
постійно говорить про вторинність і зумовленість такого
роду активності. Пояснити інтерпретацію концепту віри,
яка стала класичною для лютеранства, дозволить аналіз
«Ключових питань богослов’я» М. Хемніца.
Найкраще загальну логіку власної інтерпретації
віри М. Хемніц пояснює у такому фрагменті: «віра не є
справою нашої природи чи природної вільної волі, але це
– дар і дія Святого Духу, Який запалює, насичує, взрощує
і зберігає пізнання і непохитну згоду в нашому розумі та
уповання в нашій волі. До діючої причини відносяться
також засоби, через які Святий Дух творить віру, а саме,
Слово Боже і Таїнства. Адже ці двоє діють спільно:
(1) Бог, пропонуючий, наділяючий і виливаючийся у
Слові та Таїнствах; і (2) віра, схоплююча і приймаюча.
Коли ці двоє зв’язані воєдино, тоді ми воістину маємо
виправдовуючу віру» [11, с. 483–484].
Отже, віра характеризується єдністю акту Бога, що
дарує віру, і акту суб’єкта, який цю віру приймає. Це
прийняття вже не є пасивним як у Лютера (і абсолютно
пасивним, як у Кальвіна). Розум діє, творячи «пізнання
і непохитну згоду», а воля діє, творячи «уповання».
Звичайно, що ці дії цілком і повністю зумовлені Богом як
первинним діячем, тоді як діяльність людського суб’єкта
і його здатностей – інструментальна.
Спасаюча християнська віра відрізняється від
звичайної віри в істинність написаного в Біблії, яку може
мати будь–який історик чи взагалі будь–яка людина
без визнання Христа власним спасителем та «хапання
за Нього». Таке віру М. Хемніц називає «загальною»
або «історичною», і описує наступним чином: «Існує
певна загальна віра, яку ми звичайно називаємо
історичною вірою, не тільки тому, що вона має справу з
біблійними розповідями, але тому, що вона, в загальному,
притримується того, що явлені у Слові Божому предмети
істинні у сенсі простого пізнання, яким оперують
історики. Так, в Діян. 26:27 цар Агрипа вірить пророкам,
і все ж він не є християнином» [11, с. 473]. М. Хеймніц
говорить про те, що така віра, що пізнає «факти», їх
вірогідність та визнає їх – це те, що називали вірою
схоластики [там само]. Така віра може підкріплюватися
чудесами або лише базуватися на визнанні Писання
[там само]. Така віра може враховувати дані природного
розуму та совісті, або ж не враховувати їх, виходячи лише
із Писання [там само]. Але у будь–якому разі така віра
не є спасаючою християнською вірою, не є правильним
відношенням до Бога як Судді та Спасителя. У звичайної
чи історичної віри може бути спільним із християнською
спасаючою вірою наявність кількох рис, оскільки не лише
спасаюча християнська віра може бути «згодою із всім
Словом Божим, як воно нам дане», але і віра звичайна,
історична, схоластична [11, с. 475]. Також обидва
види віри мають справу із «невидимими» предметами
(«матеріями») віри. Однак, у даному пункті вже
намічається деяке розходження: «загальна» («історична»)
віра може бути раціональною або ірраціональною, а
християнська спасаюча віра – завжди ірраціональна і
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захоплює особистість не як «проста гадка», а як «надійне
переконання, причина впевненості якого знаходиться
тільки у божественному одкровенні Слова, всупереч
судженню наших відчуттів і нашого розуму, і навіть
всупереч нашому власному досвіду» [там само].
Саме для того, щоб відрізнити християнську спасаючу
віру від «загальної» віри істориків чи схоластиків у
біблійні істини, М. Хемніц аналізує «ступені віри, як вони
описані у Писанні та виявлені в практикуванні віри» [11,
с. 480]. Всього таких етапів розвитку спасаючої віри, або
ж необхідних її складових – п’ять. Перший ступінь – це
пізнання Божого спасіння, яке віруючий осягає з Писання
[там само]. Власне вірою відношення до Бога Спасителя
стає лише тоді, коли до такого пізнання додається згода,
при чому не загальна згода, яка є у вірі істориків, але
«тверда переконаність, яку Павло називає повною
впевненістю віри, через яку кожна людина повинна
визначити, що загальна обіцянка спасіння стосується
також її особисто, і що вона також входить до числа
тих, кому обіцяне спасіння, і саме визнає, що Бог мав на
увазі її як грішника», що засуджений, але може спастися
через Христа [там само]. Отже, на другому етапі існує не
просто згода і довіра до певного знання, а згода поставити
себе у певне відношення до Бога, що відкривається як
Суддя і Спаситель. Бог перший поставив себе у певне
відношення до людини, засудивши її та здійснивши
справу спасіння. Переконавшись завдяки Писанню,
що Бог дійсно пропонує особисті відносини віри, які б
спасли грішника, конкретна людина може віднести до
себе ці відносини, визнавши, що вже є у відносинах з
Богом як засуджена, але може змінити ці відносини на
відносини прощення. Отже, віра є переконаністю не в
існуванні Бога чи у істинності біблійної історії. Віра
є впевненістю у тому, що відносини з Богом уже є, але
вони є «негативними»: Бог засуджує грішника. Віра
є переконаністю і впевненістю, що ці самі відносини
можна змінити на відносини прощення – і саме цього
хоче Бог. Достатньо лише прийняти це прощення,
повірити в його реальність щодо себе особисто. Бажання
прийняти прощення за М. Хемніцем є справою волі
і становить суть третього етапу віри. Однак, саме це
бажання зумовлене дією Святого Духу. М. Хемніц так
описує третій етап розвитку віри: «Із пізнання і згоди
у розумі (які становили 1 і 2 етапи – Т. Л.), через дію
Святого Духу, у серці чи волі зароджується стогін і
бажання, в результаті чого воля, щиро відчуваючи, що її
обтяжують гріхи і гнів Божий, бажає, молиться і шукає
того, щоб їй були дані ці благодіяння, про які говорить
Євангеліє» [там само]. Слід зазначити, що у всьому
своєму творі М. Хемніц ототожнює «серце» і «волю».
Саме воля стає активним діячем у акті віри, не просто
поміщаючи самого суб’єкта у правильне ставлення до
Бога, але гаряче бажаючи прощення. Однак, прощення
не може бути «вимолене» чи «зумовлене» суб’єктом та
його волею. Прощення дарується, і є чистим даром нічим
не викликаним і не обумовленим. І навіть саме бажання
волі просити про прощення зумовлене дією Святого
Духа. Суб’єкт ставить себе у пасивну позицію і молить
Бога про дію прощення. Четвертий етап віри полягає у
тому, що до бажання прощення додається уповання на
милосердного Спасителя [там само]. Це уповання дає
віруючому тверду впевненість у спасінні для вірних,
що може протистояти всім сумнівам, турботам совісті,
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спокусам [11, с. 480–481]. П’ятий етап є дерзновенням
від усвідомлення наявності прямих відносин із
Спасителем, від радості життя у Богові [11, с. 481]. Отже,
така віра є прийняттям дару, відносинами з Богом, але не
є діяльністю здібностей людини чи актом особистості.
Пасивність віри забезпечується тим, що усі прояви
активності приписуються дії Святого Духу, а від людини
залежить знову і знову лише прийняття цих станів, цих
відносин з Богом.
М. Хемніц підкреслює, що спасительна віра буває
різною за інтенсивністю, і «слабка віра є все ж таки
істинною вірою, яка виправдовує» [там само]. Віра «не
перестає бути вірою до тих пір, поки вона прагне до
істинного об’єкта», а труднощі, з якими особистість
зберігає «згоду, бажання чи уповання», є ознаками не
невір’я, а показниками живої та дійсної віри, яка своєю
покірністю Богові полонить і розум, і волю до послуху
Богові [11, с. 482]. Не можна вважати ознакою віри спокій,
мир і усвідомлення спасенності, оскільки Бог у віруючих
часто віднімає такі переживання. Істинна віра у тому, що
особистість при будь–яких переживаннях «непохитно
концентрується» на Богові та Божому Слові [там само].
Отже, віра у ранньому протестантизмі є особистим
відношенням, яке не пізнавальне і не вольове, яке не
є інтуїтивним знанням чи рішенням розсудку, не є
актом природньої волі чи особистої волі. Віра є таким
особистим відношенням, в якому особистість дозволяє
Богові проявити спасительну дію прощення відносно
неї самої, приймаючи цю активність як розумом, так і
волею. Пояснити природу такого відношення до появи
екзистенціалізму мовою філософії було практично
неможливо, а тому протестантська концепція була
зрозуміла лише теологам, і то як ірраціональна
фідеїстична концепція. Де–факто протестантська
концепція віри приписувала характеристики віри святих
вірі звичайних християн, і оголошувала відповідні
особливі особисті відносини з Богом необхідною
нормою для кожної особистості.
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The genesis of the protestant concept of faith in the Works
of Martin Luther and his disciples
The article deals with the religious analysis of the features of the traditional
denominational understanding of the concept of faith in early Protestantism by the
example of the works of Martin Luther and Martin Chemnitz. Protestant theology
gives a fundamentally new interpretation of faith as a relation, refusing to consider
it as a virtue, a property, an act of human abilities. The radical rupture with
previous interpretations of faith testified to the distinction between traditional for
Orthodox and Catholic Christianity by the understanding of religion and modern
religious self–consciousness in Protestantism. The formation of a modern subject,
his dedication from God and the world allows a person of the New Age to first
interpret faith as a relationship with God, which is higher even for freedom as
ability and freedom as an ability to choose. Such a paradoxical understanding was
a consequence not only of the enormity of the subject of the religious attitude, but
also the attempts to reach the state of holiness here and now. Hence, the radical
characteristics of the state of faith as human passivity, in which God acts, and a
person only perceives and learns: before such a passive state was described in the
Christian tradition only as a state of deification reached by the saints.
Keywords: values, virtues, faith, hope, love.
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Страх самотності в інформаційному суспільстві
Автором запропоновано розгляд страху самотності як екзистенціалу
та соціокультурного феномену. Зазначено, що специфіка та складність
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окресленого феномену проявляється у його багатогранності, що потребує
міждисциплінарного підходу до його аналізу. Різноманітні аспекти страху та
його модуси залишаються актуальними і ключовими не тільки у психологічній
сфері, а й у філософській рефлексії, що передбачає осмислення самотності
як емоційно–психологічного стану, екзистенціальної основи буття людини
чи метафізичної категорії. Відтак це потребує використання не лише
загальнонаукових методів та прийомів, а й їх синтез.
Метою статті є аналіз страху самотності як екзистенціалу буття,
а основними завданнями є соціально–філософське обґрунтування страху
самотності, його місця і ролі в житті сучасної людини, а також визначення
можливих шляхів його подолання, способів мінімізації деструктивних впливів
чи перетворення їх на конструктивні.
У висновках зауважено, що страх самотності є специфічним
існуванням свідомості, яка функціонує між абсолютною відкритістю
і повною замкненістю, а цілковите відчуття самотності властиве
людині лише перед обличчям смерті, позаяк саме самотня людина не лише
замислюється про смерть, а й здатна до самогубства. Зазначено, що
позитивні (конструктивні) аспекти страху самотності розкриваються
через його психологічно–компенсаторну та культурно–креативну функції,
коли самотність проявляється у вигляді захисту, цінності, умови творчості,
соціокультурного феномену, які допомагають відчувати, цінувати і не
відкладати життя «на потім». Констатовано, що у сучасному середовищі
страх самотності актуалізується як екзистенціал буття людини у ситуаціях
вимушеної самотності як способу життя, який був проаналізований ще
Плотіном. Самотність сучасної людини є підсумком її самооцінки, що
проявляється у активному протиборстві (людини проти всіх і світу) чи
пасивному протистоянні (всіх і світу проти людини). Причинами самотності
можуть бути внутрішня порожнеча, руйнування зв’язків, соціальний вакуум
чи ізоляція.
Ключові слова: екзистенціали страху, страх самотності, інформаційне
суспільство, існування, страх майбутнього, страждання, задоволення.

Сучасна людина, не зважаючи на всі досягнення
і переваги інформаційного суспільства, все ж таки не
звільнилася від впливу окремих екзистенціалів, що
супроводжують її від народження. Ні науково–технічні,
ні науково–технологічні революції, ні розвиток ІТ–
технологій не дозволили знайти порятунок чи панацею
від тривог і страхів, джерела яких можуть бути достатньо
різними. Зважаючи на те, що страх не може існувати
сам по собі і виникає лише по відношенню до чогось,
оскільки «Немає такої речі, як абстрактний страх; є
страх перед відомим або невідомим, страх перед тим,
що людина зробила, або що вона може зробити; страх
перед минулим або майбутнім…» [7], страхи сучасної
людини теж не є безпідставними. Підтвердженням
зазначеного є думка Джідду Крішнамурті про те, що
«Страх може виникнути тільки в ставленні до чого–
небудь. Це може бути ваша сім’я, ваша робота, ваша
заклопотаність з приводу майбутнього або з приводу
смерті» [6]. Дослідження підтверджують той факт,
що у ХХІ столітті, навіть перебуваючи у соціальному
середовищі індивід характеризується як Homo Solus
(Людина самотня). Людина боїться самотності і це
не просто «не Віра в Себе», вона потребує участі в її
житті інших. Людина скута тривогами чи страхами,
не може повноцінно сприймати життя, а отже питання
потребує розв’язання. Окреслена проблема є достатньо
актуальною і потребує більш ґрунтовного соціально–
філософського обґрунтування.
Проблема екзистенціалів буття людини, зокрема
і страху була предметом досліджень ще в період
античності. Велику увагу питанням страху приділяли
М. Бердяєв, М. Гайдеггер, А. Камю, Р. Мей, О. Ранк,
Ф. Ріман, Ж.–П. Сартр, П. Тілліх, К. Юнг, К. Хорні,
З. Фрейд, Е. Фромм, Л. Шестов, І. Ялом, К. Ясперс
та ін. Різні аспекти даного феномену аналізували
сучасні дослідники Т. Аболіна, О. Александрова,
Г. Аляєв, І. Бичко, П. Гайденко, А. Гагарін, Л. Газнюк,
Є. Головаха, А. Гуревич, В. Мельник, М. Мовчан,

218

Гілея

О. Логінова, С. Логвінов, В. Лук’янець, Т. Лютий,
Н. Паніна, О. Туренко, О. Фролова, Н. Хамітов тощо.
Напрацювання В. Мельник присвячені екзистенціально–
антропологічному і психологічному підходам до
визначення сутності страху, дослідниця також вивчала
страх самотності як онтичний та деструктивний
екзистенціал буття у психологічному аспекті.
Відтак, не зважаючи на значну кількість наявних
праць, проблема залишається відкритою, позаяк
дослідження та обґрунтування потребують сучасні прояви
зазначеного екзистенціалу і способи його подолання.
Зважаючи на те, що «страху не можна уникнути, він
виникає у кожній спробі ствердження себе як нового «Я».
Страх таїться в кожному проекті майбутнього. Людина
перебуває під загрозою з боку страху і, водночас, він
примушує людину «існувати». Можна сказати, що він
водночас і небезпечне, і благодатне надбання людини,
фундаментальна особливість її буття» [8, с. 154–155].
Дійсно, глобалізований світ, не є світом готових сенсів,
а світом де сенси з’являються постійно в процесі
життєдіяльності, а тому нам потрібно не лише вчитися
жити поряд зі страхами, а й адекватно реагувати на
них. Важливу роль у цьому відіграють екзистенціали як
смисложиттєві основи та способи людського існування.
Метою даної статті є соціально–філософський
аналіз екзистенціалу страху, а завданням є філософське
обґрунтування страху самотності, його місця і ролі
в житті сучасної людини, а також спроба визначення
можливих шляхів і способів якщо не подолання, то
принаймні мінімізації його деструктивних впливів чи
перетворення їх на конструктивні.
Зважаючи на стрімкі зміни і процеси, які
супроводжують людину в інформаційному суспільстві
страх стає її постійним супутником від моменту
народження до смерті. Єдине, що зазнає змін – це види
та форми прояву зазначеного екзистенціалу, від тривог
(неконкретних відчуттів, не пов’язаних із певним
предметом чи ситуацією) до страхів (ситуативним,
предметно зумовленим відчуттям). Проте не зважаючи
на те, що людство змогло усвідомити і навчилося жити
із природніми страхами (боязню атмосферних явищ,
природніх катаклізмів, вулканів, землетрусів, повеней),
воно досі залишається безпорадним та безсилим у
ситуаціях зустрічі із соціальними та екзистенціальними
страхами.
Сучасне суспільство перебуває у полоні тривог
і страхів щодо самотності, несподіваної небезпеки,
невизначеності, непередбачуваного майбутнього тощо.
Проте, усвідомлення тимчасовості спонукає людину
до дій, не зважаючи на страхи і обмеження. «Втеча
від проблеми породжує страх. Страх приходить, коли
ми втікаємо від факту, від того, що є. Яку б втіху не
давала віра, вона містить в собі зерно страху. Людина
відгороджується від факту смерті, так як вона не
хоче подивитись на нього прямо; вірування і теорії
пропонують їй для цього легкий шлях. Ось чому розум,
якщо він бажає з’ясувати незвичайне значення смерті,
повинен відкинути, абсолютно легко і без опору, своє
бажання отримати обнадійливу розраду…» [5]. Оскільки
«страх може існувати тільки в відношенні до чого–
небудь. Як абстракція, страх – це тільки слово; але слово
– не сам страх.» [6], можемо констатувати, що тривога
або страх обов’язково мають чинник або причину.
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Не зважаючи на різницю в часі, не втрачає актуальності також думка С. К’єркегора про те, що «абсурдність
нашого життя, а також причина тривоги і занепокоєння
нашого покоління полягає в тому, що з одного боку, істина
стає все сильнішою, охоплює все більше предметів,
частково вона навіть зростає у своїй абстрактній ясності,
але, з іншого боку, почуття впевненості неухильно
зменшується» [11]. Нині також не втрачає актуальність
думка автора про те, що віра в здатність розуму
керувати емоціями, властива сімнадцятому століттю,
перетворилася у звичку витісняти емоції зі свідомості.
Не дивно, що саме в дев’ятнадцятому столітті, коли було
порушено психологічну єдність, перед мислителями
постала проблема тривоги. С. К’єркегор зазначав, що
майстерність бути самим собою залежить від вміння
зустрітися зі своєю тривогою і рухатися вперед,
незважаючи на неї. Свобода ж залежить від того, як
людина ставиться до себе в будь–який момент свого
існування, тобто від того, наскільки відповідально
і самостійно людина ставиться до себе [11]. Лише
подолавши страх самотності людина відкриває доступ
до повноцінної віри в свої безмежні можливості, така
людина стає просвітленою і всесильною.
Сучасний дослідник М. Мовчан, зауважує «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» [9, с. 219]. Саме розуміння і усвідомлення
ситуації допомагає нам адекватно реагувати на виклики
і несподіванки нашого життя. І відповідно це знову
підтверджує уявлення Б. Спінози про те, як потрібно
долати страхи, які відповідають раціоналізму тієї епохи,
коли емоції не витісняли, а намагалися підпорядкувати
розуму [4]. Слушною є також думка філософа про
те, що емоцію можна перемогти лише за допомогою
протилежної емоції, більш сильної, ніж перша, а цього
можна досягнути лише за допомогою «упорядкування
наших думок і образів». Дійсно людині для того, щоб
подолати страх, потрібно сконцентруватися або думати
про хоробрість, тобто уявляти собі всі небезпеки, які
очікують її у житті, і розмірковувати про те, як їх можна
уникнути чи перемогти за допомогою хоробрості або ж
іншим способом.
Як уже зазначалося, інформаційне суспільство,
не зважаючи на безліч досягнень, не змогло знайти
панацею від тривог і страхів, які є екзистенціалами буття
сучасної людини. Як не парадоксально, але ні філософи,
ні психологи не змогли остаточно дослідити зазначені
феномени. Наукові розвідки присвячені тривогам та
страхам як почуттям, відчуттям, станам, емоціям,
фобіям чи інстинктам самозбереження все ж потребують
переосмислення відповідно до вимог часу з врахуванням
особливостей епохи. Запропонована розвідка присвячена
одному із різновидів екзистенціалу страху, оскільки
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аналіз досліджень і безпосередні спостереження
підтверджують, що в ХХІ столітті людство все більше
зазнає впливу страху самотності. Зазвичай людина не
приречена на самотність, адже кожен здатний знайти
близьку або рідну людину, яка буде розуміти й розділяти
не лише перемоги, а й поразки. Проте, страх самотності
може сковувати волю навіть дружелюбних, оточених
значною кількістю людей, адже страх не лише те,
що є насправді, це те чого ми боїмося не залежно від
нас самих. Страх самотності може бути присутнім у
людини, оскільки суспільство нав’язує нам соціальні
стереотипи. Спроби суспільства штучно створювати
соціальне середовище (організовувати концерти, масові
заходи і зібрання) задля того, щоб люди не відчували
себе самотніми насправді утворюють лише ілюзію
спільності. Людина на певний час позбувається відчуття
самотності, але опиняючись наодинці вона знову
відчуває самотність. Страх самотності супроводжує
людину постійно, відчувши його лише раз, вона знову і
знову опиняється в його полоні, навіть у товаристві.
Невротична тривога, яка обмежує і позбавляє людину
можливості творити, народжується у тій ситуації, коли
людині не вдається рухатися вперед, переживаючи
нормальну тривогу, що завжди супроводжує здійснення
можливостей. У той же час, як зазначає К’єркегор
«здатність бути самим собою залежить від здатності
зустрітися зі своєю тривогою і рухатися вперед,
незважаючи на тривогу» [4]. Мислителя вже тоді не
дивувало те, що люди з усіх сил намагаються втекти
від тривоги. Він говорить про «боягузливу епоху», коли
«людина прагне відволіктися будь–яким доступним
способом»» [4]. Важливе значення у житті сучасної
людини відіграють саме екзистенціали як способи
існування, адже саме вони на думку А. Гагаріна є
сутнісними підставами її буття – ціннісними вузлами,
квінтесенцією смислів, цілей, прагнень, які задають
параметри присутності людей в світі [2, с. 72].
Зазначений екзистенціал може проявлятися в якості
дистанціювання особистості (вільне усамітнення,
закріплення і затвердження її автономності) або
вимушеної самотності. Екзистенціал самотності може
проявлятися і як підсумок внутрішньої самооцінки
людиною відносин зі світом і людьми, і як усвідомлення
розпаду духовних і соціальних зв’язків, фіксування
ситуації «людина проти людей і всього світу». Страх і
тривога в суспільстві слугують ідеальним підґрунтям
для різноманітних форм пропаганди і маніпуляцій
громадською думкою. В Україні ця проблема
обумовлена нестабільністю економічних, політичних,
соціально–психологічних процесів, які негативно
позначаються на психічній стабільності громадян, їх
готовності до розв’язання складних та несподіваних
ситуацій. Слушними з цього приводу є зауваження
Віктора Савінова про «перенапруження в очікуванні
чогось жахливого, що ламає звичний спосіб життя.
Протягом року ЗМІ активно підтримували в суспільстві
соціальні страхи. Поступово психіка більшості людей
адаптувалася до стану постійного напруження [1].
Ми погоджуємося також з думкою автора про те, що
«неадекватність поведінки політиків наводить на думку
про відсутність соціальних гарантій для населення.
Але головне – в суспільстві все більше і більше зростає
подив: як люди, які не здатні зв’язати навіть пару слів,
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можуть керувати державою? … коли в місті мером є
людина, дії, а головне – висловлювання якої не тільки не
знімають соціальних страхів, а навпаки, створюють їх,
люди починають замислюватися, а деякі вже вважають,
що над ними знущаються» [1]. Зазначене засвідчує що
у соціальному зрізі самотності поєднуються її зовнішні
і внутрішні причини – втрата, руйнування повноцінних
громадських зв’язків, покинутість людини, соціальний
вакуум і психологічна порожнеча, що заповнюється
ілюзіями.
Зустрічаючись з тривогою, людина вчиться справжньої
віри або внутрішньої впевненості, а «екзистенціал
страху як загроза небуття, поряд із негативним, має й
позитивний аспект – сприяє усвідомленню людиною
сенсу свого призначення, цінності соціального буття»
[3, с. 6]. Екзистенціал страху є невід’ємною складовою
єства і визначає екзистенційні можливості людини, межі
її соціокультурного існування та вільної самореалізації.
Невпевненість людини в майбутньому, страх перед
завтрашнім днем, збитками в бізнесі чи втратою
зайнятості зробили страх онтологічною, тобто властивою
буттю, характеристикою людини. Підтвердженням
зазначеного є твердження В. Мельник про те, що
«Повнота буття не може бути досягнута раціонально
та без будь–якого страху самотності свободи тобто
існуючого дзеркала, в якому відображується екзистенція
людини Але можна організувати своє буття певним чином
через засоби, що надаються нам, а такими засобами є
витвори мистецтва, науки думки, культурні здобутки»
[8, с. 158]. У той же час, цілковите відчуття самотності
властиве людині лише перед обличчям смерті, позаяк
саме самотня людина не лише замислюється про смерть,
а й здатна до самогубства. Позитивні конструктивні
аспекти страху самотності розкриваються через його
психологічно–компенсаторну та культурно–креативну
функції, коли самотність проявляється у вигляді захисту,
цінності, умови творчості, соціокультурного феномену,
які допомагають відчувати, цінувати і не відкладати
життя «на потім» тощо.
Як висновок хочемо зазначити, що у житті кожної
людини, мають місце стреси, депресії, апатії, кризи,
що тісно пов’язані зі страхами та тривогами. Саме тоді
й виникає відчуття, що все погано, нічого не змінити
і не виправити. Цей стан зумовлений сукупністю
соціальних, політичних, матеріальних, духовних та
інших чинників. Це час коли поєднуються зовнішня
і внутрішня реальність; це стан «маленької смерті»,
смерті віджилих поглядів, переконань, установок,
зразків поведінки, старих типів реагування, попередніх
способів мислення. І можливий позитивний вихід один –
необхідна трансформація, зміна себе, свого відчуття в
житті, нових смислів і цілей. На думку Р. Мея, «страх
існує незалежно від культури і рівня розвитку народу чи
його окремих представників: єдине, що змінюється – це
об’єкти страху, бо як тільки ми думаємо, що перемогли
чи подолали страх, з’являється інший вид страху, а також
інші засоби і заходи, спрямовані на його подолання» [10,
c. 225]. Страх самотності, як і інші його різновиди є
передумовою буття сучасної людини у світі. Соціально–
політична нестабільність, постійне зниження рівня
життя спонукають сучасну людину жити в постійному
страху і тривозі, які можуть призвести до формування
катастрофічної свідомості. Самотність сучасної людини
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є підсумком її самооцінки, що проявляється у активному
протиборстві (людини проти всіх і світу) чи пасивному
протистоянні (всіх і світу проти людини). Причинами
самотності можуть бути як внутрішня порожнеча, так
і руйнування зв’язків, соціальний вакуум чи ізоляція.
Саме вони і будуть предметом подальших наукових
розвідок оскільки Homo Solus присутня у різні історичні
епохи на всіх рівнях існування суспільства і потребує
осмислення відповідно до вимог часу.
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The fear of loneliness in the information society
In the article the author proposes to consider the fear of loneliness as
an existential and sociocultural phenomenon. It is noted that the specificity and
complexity of the above–mentioned phenomenon manifests itself in its multifaceted
nature, which requires an interdisciplinary approach to its analysis. Various aspects
of fear and its modes remain relevant and key not only in the psychological sphere,
but also in philosophical reflection, which involves understanding loneliness as
an emotional and psychological state, an existential basis of human existence or
a metaphysical category. Therefore, it requires the use of not only general scientific
methods and techniques, but also their synthesis.
The purpose of the article is to analyze the fear of loneliness as an existential
of being, and the main tasks are socio–philosophical substantiation of the fear of
loneliness, its place and role in the life of a modern person, as well as the definition
of possible ways of overcoming it, ways of minimizing destructive influences or
transforming them into constructive ones.
It is noted in the conclusions that the fear of loneliness is a specific existence of
consciousness, which functions between absolute openness and complete closeness,
and the complete feeling of loneliness is inherent in man only in the face of death,
because it is a lonely person not only thinking about death, but also capable of
suicide. It is noted that the positive (constructive) aspects of the fear of loneliness
are revealed through its psycho–compensatory and cultural–creative functions,
when loneliness manifests itself in the form of protection, values, and conditions
of creativity, socio–cultural phenomenon, which help to feel, appreciate and not
put off life «for later». It is stated that in the modern environment fear of loneliness
is actualized as an existential of human being in situations of forced solitude as a
way of life, which was analyzed by Plotinus. Loneliness of a modern person is the
result of her self–esteem, manifested in an active confrontation (man against all
and the world) or passive confrontation (all and the world against man). Causes
of loneliness include internal emptiness, bond failure, social vacuum or isolation.
Keywords: existences of fear, fear of loneliness, information society, existence,
fear of the future, suffering, satisfaction.
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Основні аспекти дослідження процесу
політичного вибору

Аналізується проблема політичного вибору; політичний вибір
характеризується як багатоскладовий процес, визначальними аспектами
розгляду якого є філософський, психологічний, економічний, соціологічний
аспекти тощо; автор наголошує на їх єдності, взаємодії теорії та
практики, глибокого усвідомлення проблеми та наявності волі для прийняття
рішення. Випадковий (емоційно обумовлений) вибір може привести до не
прогнозованого результату.
Ключові слова: людина, політика, вибір, освіта, культура, наука,
життєвий досвід.

Політичний вибір є багатоаспектним процесом.
Саме тому, їх треба аналізувати, формуючи на цій
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основі можливості збігу обставин та взаємодії
чинників. Оскільки головну роль у виборі відіграє
свідоме осмислення політичного процесу, а воно, як
відомо, базується на глибокій філософській рефлексії,
розпочнемо з розгляду філософського аспекту політичного вибору. Філософська інтерпретація процесу
політичного вибору передбачає розкриття його сутності
за посередництва таких засадничих категорій, як
свободи, відповідальність, задоволення, обов’язок,
етична норма. Проблема вибору постає одним із
ключових питань філософії екзистенціалізму. Зокрема,
такі мислителі, як М. Хайдеггер, А. Камю, Ж.–П. Сартр,
Е. Фромм, В. Франкл, досліджують сутність вибору
крізь призму проблеми самовизначення, свободи та
цінностей людини. Серед цих інтерпретацій особливе
місце посідають думки щодо чуттєвої, спонтанної,
інтуїтивної природи вибору, здійснюваного людиною
відповідно до її внутрішнього стану і водночас – такого,
що є зумовленим певними зовнішніми чинниками.
У межах екзистенційної філософії М. Хайдеггера
проблема вибору розглядається в річищі буття людини,
що розгортається у двох вимірах: «das Man», у межах
якого людина виступає у якості «соціального автомата», є
знеособленою у думках і вчинках, які мають відповідати
тому, що роблять та думають інші люди, та «Dasein» –
буття в екзистенційному вимірі самоконструювання.
«Невизначене–особисте» здійснює свою диктатуру над
людиною, щоб зняти з неї особисту відповідальність
і взяти на себе увесь тягар людського існування.
Воно гарантує спокій, безпеку, впевненість, в обмін
на втрату людиною власної індивідуальності, тобто
відмови від самої себе [1, с. 351]. Протистояння такому
знеособленню стає можливим на шляху вибору, який
людина має здійснити самостійно. Це повною мірою
стосується і здійснення індивідом власного політичного
вибору.
Смерть–вибір–свобода – таку концептуальну тріаду
можна розглядати як своєрідний маркер кризового
переживання трагічного суспільно–політичного досвіду
ХХ ст. інтелектуалами–екзистенціалістами [2, с. 54].
Зокрема, А. Камю визначає позицію письменника
як «свідка» таким чином: «Якщо я не роблю вибору,
мені потрібно мовчати і визнати себе рабом. Якщо я
роблю вибір, йдучи і проти Бога, і проти історії, я стаю
свідком, який дає свідчення на користь чистої свободи
і якого історія прирікає на загибель. Сьогодні моя доля
– мовчання або смерть» [3, с. 176]. Отже, у філософії
екзистенціалізму саме вибір постає межею між смертю
та свободою людини.
У постекзистенціальній антропології кінця ХХ–
ХХІ ст. проблема вибору набуває подальшої визначеності,
конституюючись у царині політики як однієї з ключових
сфер самовиявлення людського «Я» в суспільстві. Так,
У. Хороз приділяє увагу відповідальності як ключовому
складнику вибору, характеризуючи її як прагнення
людини «повернутися до себе», «ствердити себе» як
дійсного замовника і виконавця в системі суспільно–
політичних відносин. Тільки на такій основі теоретично–
світоглядного, ціннісного самовідродження людини стає
можливим її звільнення від гноблення тоталітаристських
структур і подальше оздоровлення цивілізації [4, с. 154].
Е. Боденхаймер убачає витоки відповідальності у
соціальному бутті людини. У зв’язку з чим політичний
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вибір постає запорукою подолання відчуженого
людського існування і досягнення максимально
можливої за конкретних соціально–політичних умов
самоактуалізації людини [4, с. 155].
Відомий представник політичної філософії Р. Арон
зазначає, що в політиці, як і у повсякденному житті,
людина стикається з фундаментальною антиномією. З
одного боку, не існує науки про те, що ми маємо бажати,
і ціннісні судження людина формує через переживання
власного морального досвіду. З другого боку, у
політиці домінує начало, яке протистоїть моральній
вірі і моральній відповідальності. Або ми прагнемо
передбачити наслідки наших дій і мірою можливості
перемогти долю, або ми підкорюємося тільки вимогам
сумління [5, с. 178]. Відповідно, у політиці моральна
сторона вчинку та його ефективність є альтернативами
вибору. Нормам політики суб’єкт завжди дає певні
оцінки, але такі оцінки можливі лише внаслідок
протиставлення [6, с. 182].
Із філософським аспектом дослідження процесу
політичного вибору тісно пов’язаним є інший аспект
– естетичний. Його значущість пояснюється тією
обставиною, що проблема політичного вибору в ряді
випадків набуває характеру естетичного вибору, а
конфлікт між прибічниками різних політичних позицій
постає як конфлікт естетичної інтерпретації. У такому
випадку поняття норми є насамперед явищем політичної
драматургії, символічної боротьби, яка водночас
не заперечує конкретних політичних інтересів, як
наприклад, емоційний вплив кандидата на свій електорат.
Політичний вибір, орієнтуючись на певну систему
цінностей, норм, правил, настанов, залежить не лише
від раціональних чинників (користь, вигода). У процесі
здійснення політичного вибору суттєвими чинниками,
що визначають його зміст та напрям, також можуть
стати поточний емоційний стан людини, її певний смак,
естетичне відчуття. Усвідомлення наявності естетичних
чинників політичного вибору відкриває можливість
більш глибокого розуміння естетичної норми, на яку є
орієнтованою політична поведінка індивіда [6, с. 184].
Не менш важливим аспектом дослідження процесу
політичного вибору (як і вибору загалом) постає
соціологічний аспект: адже саме вибір індивідів
породжує суспільство, а суспільство утворює
відповідні ситуації вибору. Вибір кожної людини – це
закономірний наслідок певних соціальних відносин, він
є соціально зумовленим, оскільки актор вибору завжди
діє в межах конкретного соціального простору (як у
прийнятті рішення та його реалізації, так і в можливих
альтернативах). Важливу роль у поступальному розвитку
суспільства відіграє саме політичний вибір.
Соціологія політичного вибору поєднує макросоціологічні підходи, які зосереджуються на дослідженні
суспільства, соціальних систем і великих соціальних
груп, з мікросоціологією, для якої характерна увага
до повсякденності, поведінки та взаємодії «face–
to–face». Ситуація політичного вибору як ключова
характеристика соціологічного аспекту дослідження
процесу політичного вибору виявляє себе через
пошук і визначення оптимального варіанту з–поміж
наявних альтернатив. У ситуації політичного вибору
перетинаються соціальне та індивідуальне, дія та
структура, знання та досвід [7, с. 194].
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Ключовим чинником політичного вибору, що
репрезентує його соціологічний аспект, постає
ідентифікація індивіда з великою соціальною групою.
Хоча усвідомлене прийняття особистістю норм і правил,
характерних для певної спільноти, саме по собі ще не
детермінує політичного вибору, проте воно є важливим
індикатором системи цінностей конкретної особистості,
а отже, впливає на вибір людиною конкретного рішення
в певній ситуації політичного життя.
Потребу людини у приналежності до певного
соціального середовища простежує П. Бурдьє, зазначаючи, що ідентифікація з групою впливає на широке
коло переваг і потреб людей, на культурні норми,
на форми спілкування. Під впливом макрогрупової
(«середовищної») ідентифікації поступово формуються
й політичні переваги: відбувається екстраполяція
масових потреб у політичну сферу. Хоча подібні переваги
однозначно не визначають політичну орієнтацію суб’єкта,
вони окреслюють межі політичного вибору [8, с. 42].
Д. Яковлєв виокремлює низку дилем, розв’язання
яких
уможливлює
поглиблення
характеристики
соціологічного
аспекту
дослідження
процесу
політичного вибору. Дослідник визначає такі головні
дилеми:
– індивідуалізм – колективізм. Вибір між індивідуалізмом і колективізмом є продовженням дискусій
між ліберальними мислителями та комунітаристами.
Одиницею соціологічного аналізу ситуації політичного
вибору може бути або індивід, або група;
– структура – дія. Вибір між структурними та
інтерпретативними парадигмами передбачає постановку
в центр дослідницької програми або соціальної
структури, або соціальної дії;
– ієрархія – мережа. Для політичного вибору
сучасності вкрай важливим стає розуміння політичної
організації. Нині ми спостерігаємо перехід від
ієрархічної до мережевої організації політичного простору, що справляє вплив на політичний вибір;
– конфлікт – стабільність. В історії філософської,
політологічної та соціологічної думки поширеними є як
підходи, що зосереджуються на засобах забезпечення
миру та стабільності (передусім для правителів),
так і підходи, що акцентують увагу на критичному
баченні соціального світу, наголошуючи на неминучих
конфліктах;
– Policy – Politics. Для здійснення політичного вибору
у сучасному світі особливої ваги набуває вирішення
дилеми між Politics (боротьбою між індивідуальними та
колективними політичними акторами за голоси виборців
у ході електоральних кампаній) і Policy (прийняттям
рішень у процесі адміністрування);
– раціональність – ірраціональність. На сучасному
етапі переосмислюється віра у всевладдя людського
розуму, спостерігається занепад «духу Просвітництва»,
що в епоху Нового часу забезпечив теоретичне
обґрунтування пріоритету економічної раціональності.
Водночас, як було зазначено вище, представники теорії
раціонального вибору вважають, що подібний вибір
передбачає формулювання мети суспільного розвитку,
пошук найбільш ефективних засобів її досягнення,
обчислення витрат і вигід від реалізації певної стратегії,
врахування поведінки різних акторів та оцінювання
ситуації в цілому [7, с. 195].
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Категорія політичного вибору набуває особливого
значення в аспекті дослідження її сутності з
позицій психології (як соціальної, так і політичної).
Г. Батраченко визначає такі головні напрями дослідження
психологічного аспекту політичного вибору: психологія
об’єктів політичного вибору, їх виборчої активності,
здатності вести політичну боротьбу та впливати на
суб’єктів політичного вибору; психологія суб’єктів
політичного вибору, їх електоральної поведінки
та здатності робити політичний вибір; психологія
організаторів виборчого процесу; психологія виборчого
процесу як взаємодії та взаємовідносин об’єктів,
суб’єктів, організаторів політичного вибору; психологія
форм прояву результатів політичного вибору [9].
Здійснення досліджень політичного вибору у
зазначених напрямах дає змогу: пояснювати феномени
політичного вибору у психологічному аспекті;
прогнозувати виборчу поведінки об’єктів та суб’єктів
політичного вибору; психологічно обґрунтовувати
та розробляти стратегії впливу на політичний вибір;
розвивати здатність до конструктивного політичного
вибору [9].
Психологічний аспект дослідження процесу
політичного вибору позначає два головні компоненти
такого вибору: вибір як вияв електоральної особистісної
активності під час проведення виборів у державні
(місцеві) органи влади; вибір як особистісна позиція
щодо певної соціально–політичної дійсності [10, с. 38].
У психологічному плані реалізацію політичного
вибору уможливлюють такі головні умови: наявність
альтернативних об’єктів вибору. Особистість як
суб’єкт політичного вибору є обмеженою заздалегідь
визначеними альтернативами; суб’єкт, який має
здійснити політичний вибір серед запропонованих
альтернатив; організатори ситуації політичного вибору.
Психологічні
чинники
політичного
вибору
дослідники поділяють на раціональні та ірраціональні.
На прийняття рішення впливають інформованість і
інтелект, особиста й політична зрілість, неформальне
мікросередовище та формальні соціальні спільноти,
до яких належить суб’єкт політичного вибору. Варто
враховувати, що людські інтереси, що реалізуються
у процесі політичного вибору, далеко не завжди
є
раціональними,
усвідомленими,
дискурсивно
осмисленими, так само, як і дії людей можуть бути
зумовлені не раціональними й об’єктивними причинами,
а несвідомими ірраціональними імпульсами. Людина
часто не в змозі усвідомити, які з ірраціональних
чинників минулого досвіду визначають ту чи іншу її
потребу, формує інтерес або виступає мотивом учинку.
Тому важливо оцінювати людей не тільки за вчинками, а
й за тими цілями, яких вони прагнуть досягти. Крім того,
політичний вибір здійснюється людиною з урахуванням
прогнозу його результатів. Так, якщо виборець віддає
голос за кандидата в депутати, то сподівається на певну
передбачуваність поведінки останнього в якості обранця
[11, с. 113–114].
Характеризуючи психологічний аспект дослідження
здійснення політичного вибору, варто також враховувати,
що у процесі прийняття рішення особистість є відкритою
до сприйняття різноманітної інформації. За такої
ситуації на формування певної політичної визначеності
/ невизначеності великий вплив справляє мотивація
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людини, що постає важливим психологічним чинником
політичного вибору особистості [12, с. 209].
Мотивація є сукупністю стійких настанов (потреб),
які визначаються характером особистості, її ціннісною
орієнтацією, відповідною діяльністю. Сутність мотивації
визначається певними внутрішніми чинниками,
які зумовлюють та скеровують людську діяльність.
Психологічний аспект дослідження політичного вибору
дає змогу інтерпретувати мотивацію як чинник, що
спонукає людину до діяльності, спрямованої на зміну
політичної ситуації та задоволення власних сподівань на
покращення майбутнього [13, с. 124].
Наявність
мотивації
визначає
психологічну
готовність людини здійснити політичний вибір. Як
зазначає В. Духневич, така готовність має три вектори:
1) можливість «політичних об’єктів» (політичних
партій, об’єднань, окремих політиків) вести політичну
боротьбу (сукупність методів, засобів, дій політичних
об’єктів, спрямовані на здійснення впливу на
електорат) і впливати на суб’єктів політичного вибору.
Комплекс суб’єктивних чинників, що впливають на
політичний вибір, може видозмінюватися внаслідок
дії політичних об’єктів (політичної боротьби) на
свідомість суб’єктів вибору; 2) можливість суб’єктів
політичного вибору конструктивно робити такий вибір.
Політичний вибір завжди є особистісно значущим.
Виходячи з цього, альтернатива, яку обирає суб’єкт
вибору, тією чи іншою мірою має задовольняти
його потреби. У ситуації політичного вибору намір
суб’єкта представлено мотивом, метою, способом
досягнення мети. Альтернатива політичного вибору
повинна бути мотиваційно зумовленою, значущою:
у результаті акту вибору суб’єкт повинен одержати
певний зиск від своєї дії. Способом досягнення мети
є участь у виборах. У ситуації політичного вибору
неповноцінний намір виявляє себе тоді, коли суб’єкт
вибору не знає (не впевнений), яку із запропонованих
йому альтернатив обрати. У крайніх проявах такий
суб’єкт голосує проти всіх чи взагалі не використовує
свою можливість вибору. Здебільшого це пов’язано
з низькою політичною свідомістю суб’єкта вибору,
недостатнім чи неефективним впливом політичних
об’єктів на нього. Навіть якщо вибір і відбувається, то
він є неконструктивним; 3) можливість організаторів
політичного вибору ефективно організовувати процес
виборів. Вона стосується переважно об’єктивних
факторів, що впливають на суб’єктів політичного вибору.
Можна з упевненістю припустити, що в ситуації виборів,
коли на виборчих дільницях не створено необхідних
умов для проведення виборчих процедур (голосування),
активність електорату в цілому буде невисокою [14,
с. 74–75].
До значущих аспектів дослідження процесу
політичного вибору належить і правовий аспект.
Розкриття його сутності актуалізує проблему
правосвідомості як однієї з головних форм свідомості
людини та суспільства. Правосвідомість охоплює
об’єктивно існуючий набір взаємопов’язаних ідей,
емоцій, поглядів, що відображають критику чинного
права, а також ставлення груп та індивідів до права
як цілісного соціального інституту, його системи і
структури, окремих законів та інших елементів правової
системи [15, с. 128].
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Як зазначає Л. Герасіна, правосвідомість людей, які
позиціонують себе у певному соціально–статусному
шарі, разом із політичними преференціями визначальним
чином впливає на їх політичний вибір і форми
політичної активності, відображуючи рівень політичної
культури. Тож результати будь–яких виборчих перегонів
є онтологічно пов’язаними не тільки зі структурою
ідейно–політичних уподобань громадян, а й із чинником
соціального розшарування суспільства [16, с. 209].
До критеріальної характеристики правосвідомості
– правової культури особистості – належать знання,
розуміння та уміння реалізовувати в практиці
соціальних відносин норми права. Важливим
елементом правосвідомості є також знання й реалізація
громадянських, соціальних, економічних, політичних та
інших прав і свобод людини [30, с. 128]. До них належить
право здійснення політичного вибору.
Свідомий вибір людини завжди визначається
особливостями тих цілей, які вона перед собою
ставить, та пов’язаний з необхідністю самовизначення
в ситуації. Якщо ж така ситуація стосується політико–
правової сфери, фактично відбувається оформлення
певної громадянської позиції особистості. Це засвідчує
динамічний характер становлення або трансформації
політико–правової свідомості. Людина, яка вже
проходила шлях політичного вибору та самовизначення,
оформлення громадянської позиції, у новій проблемній
політичній ситуації змушена буде повторити цей шлях.
Тому громадянська позиція постає сумарним, сутнісним
виявом політико–правової свідомості особистості [16,
с. 224].
Особливу роль для характеристики правового аспекту
дослідження політичного вибору людини відіграють
такі конструкти правосвідомості, як правові очікування
– сподівання особистості щодо соціально справедливого
наповнення політичних програм й усвідомлення
власної здатності брати участь у громадсько–правовому
контролі за діями майбутньої влади. Правові очікування
не тільки позначаються на відтворенні інститутів
політичної системи, а й сприяють реалізації механізмів
народовладдя, тож відповідно формують правову
дієздатність громадянина [16, с. 210]. Вищеозначене
зумовлює потребу в межах нашої роботи звернутися до
характеристики зв’язків політичного вибору з правовою
системою держави на різних рівнях її функціонування.
Для визначення конфігурації змістовності філософії
політичного вибору в контексті його правової регуляції
насамперед варто враховувати безпосередній зв’язок
феномена політичного вибору (і відповідно – самої
процедури виборів) із певним типом політичної системи,
що існує в державі. Якщо основою політичного устрою
держави є тоталітаризм, олігархія, то правова культура
у ній буде контрольованою, характеризуватиметься
численними порушеннями прав і свобод людини.
Політичний вибір у тоталітарних системах фактично
зводиться нанівець, оскільки вибори перетворюються
на інструмент реалізації панування певної політичної
сили, відбуваються під жорстким контролем партії та
державних органів. Відповідно, опозиція не має жодних
можливостей для участі у виборах і вираження своїх
поглядів [18, с. 24]. Це ліквідує альтернативність як
необхідну умову здійснення реального політичного
вибору. Максимально можливим виявом політичного
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вибору, опозиційного щодо правлячого режиму, у
тоталітарному суспільстві можуть стати дисидентські
рухи.
На відміну від тоталітарних політичних систем, в
авторитарних політичних системах політична опозиція
має обмежені можливості для існування й артикуляції
своїх поглядів. Опозиційні політичні партії здобувають
право на легальне існування. Контроль над політичним
вибором в авторитарних системах не є таким витонченим
та досконалим, як при тоталітаризмі. Результати виборів,
які не ставлять під сумнів підтримку прорежимної партії
чи коаліції, водночас можуть засвідчувати різний рівень
їх підтримки виборцями. Відповідно, варто зазначити, що
в авторитарних політичних системах політичне змагання
більшою мірою, ніж у тоталітарних, наближається до
демократичного ідеалу, визначеного вільними виборами.
Крім того, виборче право в авторитарних політичних
системах реформується таким чином, щоб громадяни
мали враження, що воно наближається до демократичних
стандартів [18, с. 24].
Таким чином, конфігурація змістовності філософії
політичного вибору в контексті його правової регуляції
в тоталітарних та авторитарних політичних системах
має певні відмінності. Проте спільним для них є та риса,
що в недемократичних політичних режимах інститут
виборів перетворюється на формальність, що необхідна
для створення позитивного іміджу влади як ліберальної
структури та пропаганди демократичних устремлінь
тоталітарних й авторитарних правителів [19, с. 1].
За умов переходу суспільства до демократії
відбувається послаблення репресивного механізму
держави. При цьому миттєво відшукати в реальності
адекватну заміну страху, що є психологічною опорою
недемократичних
режимів,
виявляється
досить
складно. Внаслідок цього виникає проблемна ситуація:
громадяни, втративши «священний острах» перед
державою, починають досить критично ставитися й
до державного апарату, і до встановлення ним правил
поведінки. Звільнившись від остраху перед неминучістю
покарання, громадяни починають зіставляти свою
поведінку не із загальнозначущими правилами,
закріпленими в нормах права, а з очікуваною вигодою.
За такої ситуації право втрачає свою загальну значущість
і результативність. Відповідно, посилюється правовий
нігілізм, що являє собою масове невиконання правових
норм, правове безкультур’я, відкидання або ігнорування
права, правових цінностей, зневажливе ставлення до
правових традицій [20, с. 91].
Найпоширенішими формами правового нігілізму
є: недотримання і невиконання вимог законів та
інших нормативно–правових актів; підміна законності
політичною, ідеологічною чи прагматичною доцільністю;
ототожнення права з фактичною доцільністю владних
структур; відсутність поваги до суду [21, с. 64].
У царині політичного вибору своєрідним виявом
позиції правового нігілізму, на нашу думку, постає
абсентеїзм – байдуже ставлення громадян до реалізації
своїх політичних прав та обов’язків, що проявляється
передусім в ухилянні від участі в голосуванні на
виборах. На основі аналізу всіх чинників, які визначають
рівень абсентеїзму, М. Бучин поділяє їх на чотири групи:
суб’єктивні (вік, стать, рівень прибутків і соціальний
статус, місце проживання, освіта, рівень політичної
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культури); об’єктивні (соціальні, економічні, політичні);
кон’юнктурні (погодні умови, сімейні обставини,
непередбачувані події); ініціативні (цілеспрямований
вплив окремих політичних сил на електорат з метою
збільшення чи зменшення явки на виборах) [19, с. 13].
У демократичному суспільстві визначення адекватної
конфігурації змістовності філософії політичного
вибору в контексті його правової регуляції передбачає
необхідність подолання як правового нігілізму, так
і абсентеїзму. Тим самим створюються умови для
зростання правової культури, одним зі складників якої
постає здатність до усвідомленого вибору. У зв’язку з цим
важливе місце у структурі демократичних механізмів
політики посідають об’єктивні та суб’єктивні чинники,
які здатні стимулювати свідомий політичний вибір
громадян, що відповідатиме рівню їх політико–правової
культури. До них належать: вагомість економічної
кон’юнктури, на ґрунті якої розгортається політична
виборча кампанія; динаміка соціальних настроїв,
яким притаманно коливатися протягом електоральної
кампанії; механізми розгортання кампанії, передусім
орієнтовані на використання раціональних мотивів,
але слід враховувати й емоційні імпульси; психологічні
елементи виборчої інженерії, що мають спиратися на
образні креативні форми, мистецькі акції, зрозумілі
гасла, яскраві символи; формування позитивної харизми
кандидатів – через уміння поводитися публічно, манеру
спілкування, риторику, яскравість політичних промов і
політичне рекламування «людських якостей»; тактика
зваженого використання інформаційних технологій для
ведення політичної агітації, просування інформації,
впливу на масову та індивідуальну свідомість виборців
[16, с. 211].
У демократичних політичних системах між
виборами та демократією існує нерозривний зв’язок:
поза виборами, поза відкритим змаганням соціальних
сил і політичних груп за владу демократії як такої не
існує. Правовий компонент політичного вибору дає
змогу підпорядкувати неминучі при конструюванні
виборчої системи елементи політичної доцільності
та політичні чинники досягненню основної мети
виборів – забезпечити виборцям вільне волевиявлення,
гарантувати їхні права і свободи [22]. Тому, зокрема,
до критеріїв вибору виборчої системи останнім часом
все частіше додаються правові критерії, серед яких на
перше місце висувається забезпечення дотримання
основних принципів виборчого права [23, с. 121]. Будь–
яка виборча система у демократичному суспільстві має
бути підпорядкована меті забезпечення демократичних
принципів виборчого права.
Конкурентні вибори постають сутнісною рисою
демократії і одним із критеріїв, що відрізняє демократичну
конфігурацію
змістовності
політичного
вибору.
Уряд, що виникає в результаті загальних та вільних
виборів, визнається як легітимний та демократичний.
Конкурентні вибори легітимізують політичну систему
як цілісність у двох аспектах: легітимізаційна формула,
яка через процедуру виборів формує систему здійснення
влади; легітимізація у сфері свідомості, яка стосується
діяльності політичної системи, де джерелом політичного
лідерства є вільні вибори [18, с. 23].
Аналіз конфігурації змістовності філософії політичного вибору в контексті його правової регуляції дає
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підстави дослідникам для виокремлення двох основних
типів правової культури, приналежність до кожного
з яких визначається специфікою функціонування
політико–правової системи країни, особливостями
національного політичного режиму, своєрідністю
правових традицій: відкриті правові культури, які у
своєму розвитку взаємодіють з іншими правовими
культурами, сприймаючи, опрацьовуючи і закріплюючи
для себе надбання інших правових традицій, що
зумовлює універсалізацію національних правових
культур, поступове перетворення їх на демократичну
правову культуру; закриті правові культури, які важче
вступають у діалог з іншими правовими традиціями,
обмежують сприйняття досягнень інших правових
культур та стверджують власний правовий розвиток
як єдино вірний і безпомилковий. Закриті правові
культури характерні для більшості країн з авторитарним
і тоталітарним політичними режимами [24, с. 60].
Для політичної культури демократичних країн
притаманне раціональне ставлення з боку суспільства й
окремих громадян до політичної еліти і до влади в цілому.
Демократичному політичному устрою, що сформувався
природнім шляхом, притаманні високорозвинена
правова культура, високий рівень правосвідомості,
прагнення людей захищати надані їм права і свободи
[25, с. 36]. На нашу думку, важливим показником такої
ситуації постає усвідомлений політичний вибір суб’єкта.
Для визначення конфігурації змістовності філософії
політичного вибору в контексті його правової регуляції
важливу роль відіграє характеристика правового
менталітету, який відповідає певному типу правової
культури. Правовий менталітет відображає сприйняття
колективним суб’єктом політико–правових реалій,
процесів реформування і функціонування держави і
права. Зазначена ознака безпосередньо пов’язана з тим,
які реалії політичного життя і в якому обсязі охоплені
правовим менталітетом: адже від цього залежить
взаємозв’язок правового і політичного менталітету.
Політичний характер правового менталітету знаходить
вияв у тому, що поряд з іншими сферами життя
суспільства право регулює і політичну його складову
[26, с. 159].
У процесі політичного вибору регулятивна функція
правового менталітету здійснюється за посередництва
усвідомлених та неусвідомлених правових настанов і
ціннісно–правових орієнтацій, синтезуючи інші джерела
правової активності. Результатом такої регуляції постає
реакція людини, що знаходить вияв у правомірній або
протиправній поведінці. Це дає змогу визначити роль
правового менталітету як внутрішнього, особистісного
механізму
регулювання
поведінки
(діяльності)
індивідів [26, с. 160]. Такий механізм набуває особливої
значущості в контексті правової регуляції політичного
вибору, оскільки він забезпечує волевиявлення людини
як суб’єкта правосвідомості.
У сучасній правовій, політичній та соціологічній
науці поведінка людини як суб’єкта політичного вибору
розглядається передусім як особлива форма політичної
активності або опосередкована політична дія. Вона є
тією формою вияву політичної поведінки громадян,
що визначає їх правову компетенцію щодо делегування
власних владних повноважень шляхом персоніфікації
засобами виборчого процесу. Правова культура як
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найбільш універсальний засіб реалізації соціально–
політичних орієнтацій учасників виборчого процесу
є результатом впливу на них цілої низки соціальних,
економічних, політичних, правових, культурних
чинників [24, с. 56].
Збереження й удосконалення демократичної
конфігурації змістовності філософії політичного вибору
в контексті його правової регуляції значною мірою
залежить від результатів правосвідомого волевиявлення,
активності та відповідальності громадян за реалізацію
своїх конституційних політичних прав. На думку
дослідників, підвищення політико–правової культури
суб’єктів політичного вибору передбачає:
– створення належних умов для набуття широкими
верствами населення знань чинного законодавства про
вибори, а також вміння застосовувати їх на практиці;
– сприяння підвищенню правосвідомості й активності виборців у сфері реалізації їх конституційних
політичних прав;
– запобігання порушенням законодавства про вибори
у процесі його застосування;
– підвищення кваліфікації фахівців у сфері виборчого
процесу (зокрема, членів виборчих комісій);
– надання консультацій кандидатам, їх довіреним
особам, політичним партіям, виборчим блокам партій,
їх уповноваженим особам у вдосконаленні ділових,
організаторських навичок у роботі з виборцями,
партнерами, ЗМІ;
– надання методичної допомоги органам виконавчої
влади та органам місцевого самоврядування щодо
практичного застосування законодавства про вибори та
референдуми [16, с. 212].
У контексті правової регуляції політичного вибору
актуалізується і проблема підвищення електоральної
культури. Зазначене поняття охоплює досвід, знання,
норми, навики людей, соціальних спільнот, політичних
інститутів, пов’язані з участю у виборах органів влади.
Відповідно, електоральна культура містить у собі
правові орієнтації, які визначають позиції громадян у
політичному виборі.
Електоральна культура має певні особливості
(часову й територіальну «прив’язку», залежність від
комунікативних каналів, своєрідну ритміку – тривалий
час вона перебуває в латентному стані й актуалізується
в періоди виборчих кампаній). Оскільки електоральна
культура перебуває у стані постійної трансформації,
її удосконалення нерозривно пов’язане з питанням
правової освіти. Форми останньої можуть бути різними
(«круглі столи», конференції, семінари й тренінги,
видання літератури), що має сприяти досягненню її
загальної мети – піднесенню електоральної культури
кожного виборця, а не конкретної групи людей [27].
Значна частина політики реалізується у формі права.
Тому право може розглядатися як складова політики, яка
виражається в законодавчій формі. Сфера публічного
права є тією цариною, де регулюються суспільні
відносини політичного характеру, де норми права
регулюють суспільні відносини в сфері державного і
суспільно–політичного життя [25, с. 159].
Право як порядок у соціумі є водночас антиподом
безладу і хаосу і цим забезпечує своє практичне значення.
Як зазначає А. Козловський, воно виражає об’єктивну
потребу суспільства у певному порядку самоорганізації.
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Об’єктивній характер зазначеної соціальної потреби
породжує примусовий характер певного типу
самоорганізації суспільства. Отже, нав’язувальний
характер політичного ладу засвідчує силову природу
права. Безсиле, безвладне право так само не є правом, як
і ненормативна політична влада – не влада [28, с. 255].
Саме праву належить одна із провідних ролей у
забезпеченні стабільності і сталості функціонування
політичної системи правової держави, важливою
умовою розвитку якої постає синхронізація розвитку
права з динамікою соціально–політичного життя та
економічних процесів у суспільстві. Сучасне розуміння
сутності правової держави характеризується певними
загальними ознаками, до яких належать: закріплення у
Конституції та інших законах основних прав людини;
взаємовідповідальність особи і держави; наявність
високої демократичної культури.
Принципове значення для функціонування правової
держави має чіткий поділ повноважень між гілками
влади, а також юридична захищеність особи. Тільки у
межах правової держави демократичні інститути здатні
реалізувати повною мірою свій потенціал, зокрема у
захисті приватного та персонального життя громадян,
громадянського суспільства від формалізованих,
політичних утворень соціуму.
Важливим джерелом стабільності демократичних
інститутів є культура буття свободи, що характеризується
відповідальністю,
компетентністю,
мобільністю
громадян, їх здатністю ефективно діяти за умови
обмежених владних та економічних ресурсів, у ситуаціях
ризику і спровокованих загроз [29, с. 12]. Правова
регуляція політичного вибору належить до умов, що
гарантують дотримання подібного стану речей.
Призначення правової держави полягає в створенні
міцних юридичних передумов становлення і розвитку
громадянського суспільства як сфери приватного,
різноманітних об’єднань, громадських рухів і публічної
комунікації. Наявність принципу верховенства права
зумовлює взаємодію правової держави і громадянського
суспільства як однакових за своєю природою систем
соціально–політичного організму.
Взаємна відповідальність, партнерські відносини
між громадянами та владою є оптимальним способом
політико–правових взаємовідносин у правовій державі.
Тому правовій державі має відповідати демократична
система, де функціонує режим конституційного
правління, діють розвинена і несуперечлива правова
система, ефективна й незалежна судова влада, реальний
розподіл функцій між різними гілками влади, механізми
взаємоконтролю та взаємостримання [30, с. 267].
Відповідно, у процесі визначення змістовності
філософії політичного вибору політологічний підхід не
має протиставлятися правовому підходу, тим більше –
його ігнорувати. Зазначені підходи характеризують два
різні аспекти в дослідженні політичного вибору і в своїй
сукупності дають цілісне уявлення про його сутність [30,
с. 60].
Отже,
визначення
теоретико–методологічних
засад дослідження філософії політичного вибору
передбачає всебічну характеристику цього феномена.
У новітню добу політичний вибір постав об’єктом
вивчення політичної науки, яка запропонувала низку
дослідницьких підходів до його сутності: соціологічний,
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соціально–психологічний, раціонально–поведінковий.
Найбільшого поширення в сучасному філософсько–
політологічному дискурсі набула теорія раціонального
вибору, що, однак, не зупиняє подальшого дослідження
феномена політичного вибору.
Різні моделі політичного вибору дають змогу
детально простежити його зміст, форми, типи, а також
визначити головні аспекти дослідження процесу
політичного вибору, до яких належать філософський,
естетичний, соціологічний, психологічний, правовий.
Необхідність їх комплексного розгляду зумовлена
своєрідністю політичного вибору як феномена
суб’єктно–об’єктного ряду.
Проблеми філософії політичного вибору в контексті
його правової регуляції охоплюють інституційні,
законодавчі, нормативно–правові проблеми здійснення
політичного вибору. Різниця вирішення зазначених
проблем у тоталітарних, авторитарних, демократичних
політичних системах дає змогу визначати певну
конфігурацію змістовності політичного вибору залежно
від конкретних умов. Головними критеріями такої
конфігурації постають правова культура і правовий
менталітет, утвердження яких створює підґрунтя для
функціонування інститутів правової держави. Можна
стверджувати, що поза межами правової регуляції
політичний вибір втрачає реальну змістовність.
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The main aspects of the study of the political choice process
The problem of political choice is analyzed; political choice is characterized
as a multi–component process, the defining aspects of consideration of which are
the philosophical, psychological, economic, sociological aspects, etc.; the author
emphasizes their unity, the interaction of theory and practice, the deep awareness
of the problem and the availability of the will to make a decision. A random
(emotionally determined) choice can lead to a not–predicted result.
Keywords: man, politics, choice, education, culture, science, life experience.
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Філософія економічної політики в сучасному
науковому дискурсі: до постановки проблеми
Аналізується сутність та зміст поняття «економічна політика», його
визначення в дискурсі науковців – економістів та філософів; економічна
політика визначається як форма управлінської діяльності (державного
регулювання) в сфері економіки в її теоретичному та політичному вимірах;
автор розглядає простір і час існування економічної політики, її суб’єкт та
об’єкт, спрямованість економічної політики та її можливі наслідки.
Ключові слова: людина, політика, економіка, культура, економічна
політика.

Будь–які явища чи процеси, які здійснюються
завдяки людській діяльності, мають свій сенс і значення.
Його осмисленням процес переймається така наука, як
філософія. Не є виключенням і таке явище (процес), як
«економічна політика». У чому її сенс, хто і яким чином
виступає її суб’єктом, на що вона спрямована і за якими
основними принципами реалізується. Низка цих як і
багатьох інших питань потребує додаткового науково–
філософського осмислення. Зупинимось на цьому більш
детально.
Розглядаючи поняття «економічна політика»
у світлі сучасного філософсько–економічного
дискурсу, варто відзначити, що воно підіймається у
філософії в контексті співвідношення економічного
буття людини і суспільства. До поняття «економічної
політики» філософія економіки звертається наряду
з такими основними економічними категоріями як
бізнес, господарство, ринок, праця, робота, потреби,
інтереси, багатство, бідність тощо, приводячи їх зміст
до новітнього рівня визначеності. Адже філософія
економіки, як галузь філософського знання, ставить за
мету надання об’єктивної оцінки економічній діяльності
людини, перегляду її ціннісних орієнтацій, окресленні
перспектив на майбутнє [1, с. 94]. Філософський підхід
набуває особливої актуальності в умовах пошуку (у
теорії й на практиці) нової соціально–економічної
моделі розвитку суспільства. Адже одна із складових
формування нового обличчя суспільства зводиться
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до того, щоб об’єктом економіки стала людина, а не
прибуток [2, c. 51].
Філософія економічної науки поєднує загальні
характеристики економічного буття з конкретними
інтересами, прагненнями людських індивідів, їх
предметним самоутвердженням в суспільному житті.
При цьому людина розуміється як носій, суб’єкт
діяльнісних сил, що має можливість застосовувати
ці сили до вирішення поставлених задач. Об’єктом
такої науки є економічне життя суспільства як процес
діяльності людей, який розгортається в часі та
просторі,індивідуально–загальні економічні форми їх
буття в минулому, сучасному і майбутньому [1, с. 95].
Поняття «економічна політика» являє особливий
інтерес для філософії економіки, адже безпосередньо
характеризує
процес
регулювання
економічної
діяльності людей, а її проведення впливає на життя і
добробут усіх громадян.
Економічна реальність поєднує всіх діючих суб’єктів
у цілісний відтворювальний суспільний організм через
товарний обмін (працею, благами, послугами, умовами
і факторами виробництва та життя тощо). Внутрішнім
джерелом саморуху економічних відносин являється
субординація інтересів та можливостей суб’єктів
економічної діяльності. В економічній реальності
вираження суб’єктно–об’єктних відносин (єдність
об’єктивного
та
суб’єктивного),опосередкованого
практикою, набуває преференційного характеру.
При цьому, як стверджував ще Т. Гоббс, суспільним
інститутом, що забезпечує спільну діяльність людей має
постати держава [3, с. 152]. Не випадково у чисельних
визначеннях економічної політики, що представлені в
економічній літературі, попри існування різних підходів
до характеристики даного поняття, підкреслюється
регулююча роль саме держави, а державна економічна
політика
часто
ототожнюється
з
державним
регулюванням економіки.
Більшість економістів, що спеціалізуються в області
державного регулювання, розглядають державну
економічну політику як цілеспрямовану дію держави
на господарські процеси на макро– і мікрорівні,
створення і вдосконалення рамкових умов економічного
розвитку у відповідності з певним суспільним устроєм
[4, с. 91]. Така змістовна лінія простежується й у
визначеннях економічної політики у довідниковій
літературі. Зокрема, сучасний економічний словник
трактує державну економічну політику як «генеральну
лінію дій і сукупність заходів, що проводяться урядом
від імені держави в області виробництва, розподілу,
обміну, споживання, накопичення, експорту, імпорту
економічного продукту в країні» [5, с. 583]. А у словнику
сучасної економічної теорії Макміллана економічна
політика визначається як «дії держави відносно
економіки. Домінантною метою є оптимум добробуту,
виражений у кількісних макропоказниках, досягнутий
за даних конкретних умов» [6].
У багатьох визначеннях економічної політики
акцент робиться на її заходах та цілях. Іншими словами,
визначаючи економічну політику, автори намагаються
дати відповідь на питання «що робиться?» й «для чого
робиться?». Зокрема, достатньо поширеним у світовій
економічній літературі є визначення економічної
політики Р. Харрода. Він вважає, що економічна політика
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держави є сукупністю заходів, направлених на те, щоб
упорядкувати хід економічних процесів, зробити на них
вплив або безпосередньо подолати їх протікання [6].
С. А. Матійко у своєму визначенні економічної
політики робить спробу конкретизації її заходів та
цілей. За переконанням дослідника, економічна політика
є сукупністю політичних, правових і економічних
заходів, що робляться державою для цілеспрямованого
і планомірного вирішення головних проблем, що стоять
перед національною економікою: економічне зростання,
накопичення, споживання, інвестиції, норма безробіття
і ряд інших найважливіших економічних параметрів
відтворення [4, с. 91].
І. А. Штерма та М. А. Непийвода визначають
економічну політику держави як систему практичних
заходів у сфері управління економікою, щодо надання
економічним процесам спрямованості відповідно з
метою, завданнями та інтересами країни. Окрім того,
ці автори звертають увагу на тісний діалектичний
взаємозв’язок економіки і політики, який стає
рельєфніший, якщо взяти до уваги сучасний науковий
підхід розмежування на позитивну і нормативну функції
економічної теорії. Якщо позитивна функція розглядає
реальний економічний процес, тобто фіксує те, в якому
становищі перебуває економіка, то нормативна функція
уособлює судження про те, яким має бути економічний
процес [7, c. 343].
Як можна побачити, у визначенні економічної
політики даних авторів переважає саме позитивний
компонент, який есплікується через категорію «система
практичних заходів». Натомість у деяких визначеннях
економічної
політики
переважає
нормативний
компонент. Зокрема, В. Лагутін, економічну політику
держави характеризує як «процес наукового визначення
цілей, завдань і пріоритетів, які відбивають потреби та
інтереси суспільства, вибір механізмів та інструментів її
практичної реалізації» [8, с. 19].
На позитивному та нормативному компонентах
досліджуваного явища акцентують увагу також автори
посібника «Економічна політична». Вони підкреслюють,
що позитивний компонент служить базою для наукового
прогнозування, в той час як нормативний компонент
сприяє виправленню ситуації завдяки розробленню
«рецептів», серед яких домінують правові. Власне
питомою вагою позитивного і нормативного компонентів
обумовлюються, за переконанням дослідників, концептуальні відмінності в підходах до визначення предмета
економічної політики та державного регулювання
економіки. Цілком можна погодитись с авторами
посібника у тому, що економічна політика не тотожна
державному регулюванню й останнє є лише одним
зі складників економічної політики. У цьому зв’язку
заслуговує уваги визначення економічної політики,
представлене даними авторами. Економічну політику
вони характеризують як «концентровану, науково
обґрунтовану діяльність держави щодо цілеспрямованого
керування функціональним розвитком економіки на
макро– і мікрорівні з метою забезпечення загального
добробуту в країні» [9, с. 14].
Суттю державної економічної політики часто
є корекція, вдосконалення або зміна існуючого
економічного порядку, тобто економічної системи
для того, щоб забезпечити економічне зростання
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суспільства. Економічна політика включає бюджетну,
податкову,
інвестиційну,
промислову,
аграрну,
зовнішньоекономічну, структурну та інноваційну
політику [10, с. 316], кожна з яких може стати об’єктом
філософсько–економічного аналізу. Вона здійснюється у
таких сферах:
– податкова та бюджетна сфера, їх взаємозв’язок
та взаємозалежність, планування, прогнозування та
програмування розвитку держави та регіонів;
– інвестиційна сфера у напрямі покращення
інвестиційного клімату в державі та сприяння залученню
капіталовкладень з–за кордону;
– ефективне розміщення продуктивних сил на
загальнодержавному та регіональному рівнях;
– розвиток окремих складових народногосподарського
комплексу України (будівельного, транспортного,
агропромислового тощо);
– розвиток інфраструктурних об’єктів галузей
економіки [11, с. 119].
Окрім того, економічна політика часто може
бути реалізована як політика стабілізації, структурна
політика, політика розподілу доходів тощо. Ці конкретні
види економічної політики сприяють реалізації цілей
економічної діяльності держави у сферах стабілізації
економічного розвитку, розподілу економічних ресурсів,
перерозподілу доходів [12, с. 334].
Фахівці виокремлюють наступні моделі розробки
державної економічної політики:
– «зверху – до низу» – рішення ухвалюються на
вищих рівнях управління, а потім доводяться до нижніх
рівнів і конкретних виконавців;
– «знизу – вгору» – формування політики
починається з нижніх структур управління, при чому
активно залучаються громадські організації, що беруть
участь у розробці і реалізації різних програм і проектів;
– «змішану» модель – об’єднання зазначених вище
двох підходів, коли існує механізм залучення до розробки
політики державних службовців при централізованому
управлінні [13, с. 262].
В. Бакуменко і В. Белецький «ідеальною схемою»
формування економічної політики вважають: визначення
короткочасних стабілізаційних цілей; узгодження
довгочасних стратегічних цілей з конкретними цілями
з урахуванням поточних умов; визначення засобів
впливу на економіку; вибір інструментів для реалізації
сформульованих цілей з урахуванням обраних засад
впливу на економіку [14, с. 109]. Щоправда на практиці
не завжди здійснюється вказана послідовність етапів
формування політики, а деякі з цих етапів взагалі
відсутні.
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Актуальні сутності зла:
онтологічний нарис філософії зла
Дослідження феномену зла здійснюється через аналіз множини його
верифікацій: актуальні сутності, через які виявляється зло. Актуальні
сутності визначаються, виходячи із принципу їхніх зв’язків та цілепокладання
у світі (методологія А. Н. Вайтгеда та В. Вундта) та охоплюють поодинокі
вияви історичного чи особистісного зла. Вони можуть мати як «чистий» так
і «змішаний» характер, виявляючись як певна комбінація чистих сутностей,
які мають однорідний логічний порядок.
До «чистих» сутностей, через які може виявлятися зло, можуть
відноситися такі модальності як: хаос, матерія, відсутність чи брак добра
(привативна концепція), незнання чи невігластво, деструкція (деформація),
порушення міри чи порядку (деформація, збочення тощо) та страждання/
біль. До «змішаних» (таких, що містять елементи попередніх), відносимо:
зло як абсурд, гріх та недосконалість. Вказані сутності не вичерпують всієї
множини проявів зла у світі, але дають узагальнення здобутків дотихчасової
філософської й теологічної думки. А вичленення сутнісних засад проявів зла
дозволяє окреслити механізми й формати його дії у світі.
Ключові слова: зло, А. Н. Вайтгед, В. Вундт, актуальні сутності, хаос,
матерія, брак добра, незнання, деструкція, порушення міри чи порядку,
страждання, біль, абсурд, гріх, недосконалість.

В історії філософії перші спроби метафізичного
обґрунтування зла містяться у вченнях Геракліта
й Парменіда, а продовжувачем традицій егейської
школи став Платон. Згодом саме філософія Платона
і його послідовників здійснила найбільший вплив
на християнську думку та розвиток концепцій зла
у середньовічних мислителів. Одним із найбільш
зосереджених на злі напрямків був гностицизм, який
приділяв питанню про зло і його походження особливого
значення. Саме від тези гностиків про онтологічний
статус зла розпочинається епічна дискусія із Отцями
Церкви щодо необхідності визначити буттєвий статус зла,
з’ясувати питання його походження, місце у світобудові
тощо. У цій дискусії сформувалися засади актуальної
позиції Католицької Церкви щодо зла – розпочинаючи від
концепцій Тертуліана та Орігена й сягаючи свого апогею
у монументальних системних творіннях Августина
Блаженного та Томи Аквінського. Уся пізніша теологія
здебільшого займається творчим переосмисленням і
удосконаленням саме їхніх ідей теодицеї чи йде шляхом
все більшої персоналізації Бога і відносин людини із ним,
уникаючи власне онтологічних аспектів.
У філософії ж питання зла робить величезний виток
від Античності, що розуміла зло і добро як полярні
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мисленнєві форми, взаємонеобхідні для прояву одна одної
– через віки домінування християнства, яке заперечувало
онтологічний статус зла – і до постмодернізму, який знову
повертається до їхньої гармонії й своєрідної необхідності
«співпраці». Онтологічний аспект зла розглядали в
певному ракурсі більшість мислителів, які зверталися
до цієї проблеми. Однак основні вектори цього розгляду
виявлялися через різні намагання розв’язати «конфлікт»
зі злом: вирватися поза межі добра і зла (Ф. Ніцше),
вичленити його із людської натури (А. Шопенгауер,
М. Гайдеґґер, біхевіористичний підхід), перенести на
інституційну, системну чи структурну відповідальність
(Г. Арендт, Ф. Зімбардо, Ю. Тішнер). У будь–якому випадку,
зло залишається «скандалом для думки» (П. Рікер), який
все ж має глибоке вкорінення в екзистенції й природних
процесах. На гадку М. Шелера та екзистенціалістів,
трагічність й абсурдність людського існування у світі
становлять онтичну підставу неминучості зла.
Відтак, конструювання чи бодай спроба вичленення
елементів онтології зла, яку ми маємо на меті здійснити
цією публікацією, залишається актуальним запитом на
філософському полі. Послуговуючись методологією
некласичних онтологій А. Н. Вайтгеда [10] та принципом
цілепокладання В. Вундта, ми спробуємо класифікувати
конструкти зла, запропоновані історією європейської
філософської та теологічної думки, та заповнити наявні
смислові прогалини.
Актуальні сутності зла та їхня природа
Ми визначаємо актуальні сутності зла через формати
його вияву, ґрунтовані на засадничому принципі
дії. Розглянемо їх окремо, відповідно до контекстів
розуміння зла в історії філософії.
Зло як хаос
Хаос є категорією космогонії, що окреслює
початковий стан Всесвіту – безформенну сукупність
матерії й простору, яка є протилежною порядку. Пряме
значення грецького chaos – «зяяння», «розверзання».
Пізніше, від Середньовіччя під хаосом мають на
увазі безлад, плутанину, змішання, але у грецькій
космології – це первісний стан, з якого спонтанно
виник або був створений світ – впорядкований
гармонійний космос. Відтак, хаос представляє собою
невпорядковану першопотенцію світу (Гесіод), або ж
первісний невпорядкований стан елементів, що містить
в тому числі й творчо оформлююче начало (Овідій). Із
виникненням космосу хаос не зникає, а є місцем для
розміщення космосу. Звісно, антична філософія бачить
хаос по–різному: і як хаос–зяяння–пустку, і як хаос–
праречовину, наділену творчою потенцією. Наприклад,
стоїки, вважають хаос над–розрідженою речовиною, яка
згущуючись утворює всесвіт. Зрештою, в неоплатонізмі
оформлюється концепція всепороджуючого й водночас
всепоглинаючого хаосу.
Біблійна екзегеза говорить про «темряву над
безоднею», що існувала до створення світу (Коментарій
до Буття 34:224), яку Августин ототожнює із античним
хаосом (Сповідь, 12, 21) [9]. Але згідно із вченням
про творення із нічого – хаос починає розумітися як
пустка, що не має власної потенції буття поза діями
всемогутнього Бога. Хоча хаос знову з’являється у
есхатологічній перспективі – коли «звір вийде з безодні»
(Апокаліпсис, 17:8), то ж він все таки існує, будучи
притулком для пекельного звіра.
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У будь–якому контексті, хаосу засадничо протистоїть порядок, адже він набуває нової якості саме
упорядковуючись. Однак інколи складно визначити –
що ж перед нами – хаос чи порядок. Часто хаосом може
видаватися порядок невідомого нам типу: наприклад,
може видаватися, що гілки й листя на деревах ростуть
спонтанно–хаотично, однак знавці розуміють, що
вони ростуть «фрактально», тобто підкорюються
певному порядку, не завжди легко розпізнаваному без
відповідних компетенцій. Однак після пригожинської
інтерпретації хаосу як фактору самоконструювання
нелінійного середовища, у контексті синергетичних
систем хаос уже не розуміється як щось лихе – а швидше
як невизначене, певне недо–буття чи, радше, прото–
буття, із якого народжується і порядок, і усе сутнє,
максимально плюральне і полісемантичне, а тому воно
не може оцінюватись негативно. Основною фокусною
рисою хаосу стає його творчий потенціал, а не прагнення
до руйнування.
Хаос, таким чином, перестає бути протилежністю
порядку – це також свого роду порядок, тільки більш
глибокого (широкого, неосяжного, просто іншого) рівня,
що містить у собі величезну внутрішню активність. У
постмодерністській філософії навіть формулюється
поняття хаосмосу [13] – дещо, що не належить ані до
Космосу як універсального порядку, ані до Хаосу як
втілення «нонсенсу», певне «міжбуття». Натомість воно
має нескінченний іманентний потенціал упорядкування,
будучи станом «нестабільностей» [11, с. 498]. Для
того, щоб дати прихисток нестабільності у грі сенсів
і нонсенсів, хаосу та уже відомих та зрозумілих нам
«порядків», вводиться такий перехідний стан. Відтак,
«зло–хаос» виступає у якості певного зародку і хранителя
усього потенційного буття.
Зло як матерія
У продовження космогонічної теми, іншим
вмістилищем зла, яке має характер творчого матеріалу, в
низці концепцій є матерія. Платон вважав ідею знанням
та істинним буттям, а матерію її протилежністю – себто,
небуттям, чимсь тимчасовим, хаотичним, незнанням.
Зважаючи на те, що кожна одинична річ містить в собі як
ідею, так і матерію, є в ній як благе (ідеальне), так і зле
(матеріальна реалізація) начала.
Однак апогею свого розвитку ідея злої матерії
сягає у Плотіна. Він розважає матерію як темний,
позбавлений виду принцип зла, останню ланку ієрархії
буття. У людському світі зло вічне й неподоланне саме
через наявність матерії, у якій втілені окремі речі. Так,
із вчення про душу виникає це протистояння ідеального
(духовного) й тілесного (матеріального). Але матерія у
Плотіна є «повним небуттям», субстратом становлення.
Спільність матерії і зла полягають в наступному:
позбавленість єдності, блага, міри, межі, порядку,
форми, сенсу. Однак матерія цього прагне, а зло – руйнує.
Арістотель додає цікаву характеристику не–сутнього
буття, якому властива тваринність як онтологічний
ґандж.
Далі цю версію розвивають низка християнських
мислителів в контексті людської тілесності (Амвросій,
Єронім, Григорій Ниський та ін.). Тіло як першоджерело
гріха – а, отже, зла – тлумачиться у низці тез Св. Павла.
Однак тут важливо відзначити цікавий момент щодо
співвідношення матерії і зла в контексті людської
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тілесності – а саме поняття плоті, яка охоплює собою
матеріальні речі і дії. Злими тут називаються не просто
тіло і його похідні, але саме плотські діяння, до яких
Святе Письмо відносить перелюб, блуд, нечистоту,
ідолослужіння, чаклування, ворожість, сварки, заздрість,
гнів, міжусобиці, спокуси, єресі, ненависть, вбивства,
пияцтво, безчинства тощо (Галл. 5:19–23). Дослідники
зазначають, що онтологія людської тілесності в
християнстві говорить саме про плоть як вмістилище
зла, яка є «станом гріховності тіла, «зіпсутості [його]
природи»» [8, с. 183]. Саме це «зіпсуття» змінило людську
тілесність з райського варіанту на земний, накинувши на
людину «шкіряні ризи» – тобто, смертність, тлінність
і пристрасність, які, вочевидь, і є провісниками й
збудниками зла в людині. Матеріальний світ виникає в
результаті падіння душі, тобто, душа вчиняє гріх ще до
того як стає причетною до матерії.
Тобто, з одного боку, матерія знову ж таки є
безформною потенцією, яка втілює ідеї, з іншого –
найнижчою ланкою в ієрархії буття (але із безсумнівним
щонайменш онтичним статусом), яка обмежує існування
вічної душі своєю часовою і просторовою обмеженістю
(або й виникає внаслідок гріхопадіння людини у
християнській історії світу).
Зло як брак добра або ніщо
Сутність цієї модальності зла випрацювана у
Античності та пізніше перейнята наступниками, що
розробляли привативну концепцію зла – Августином
Аврелієм та Томою Аквінським. Сутність її полягає в
тому, що Бог дозволяє окремим недолікам перебувати
у деяких окремих речах, щоб не нанести збитку
досконалості всезагального блага: тобто, задля світового
порядку необхідно, щоб певні речі могли і насправді
час від часу «відпадали» від досконалості [15]. Краса
всесвіту полягає в майстерному поєднанні доброго и
злого. Зло виявляється необхідним для повноцінного
функціонування і реалізації добра. І Августин, і Ляйбніц
стверджують, що система є благою, оскільки функціонує,
– і у цій її бездоганній роботі, забезпечуваній і злом в
тому числі, полягає благість божественного задуму.
Чим у такому випадку являється зло? «Гріх і покарання
за гріх не є буттям, а лише випадковими станами», –
писав Августин [16, с. 604]. Таким чином, він зміщує
питання про зло із онтологічної площини у моральну. В
онтологічному смислі зла, виходить, не існує – зло має
силу там, де ми вільні давати моральну оцінку подіям чи
вчинкам. Моральна ж оцінка – питання доволі слизьке
і таке, що передбачає чіткі критерії цього оцінювання,
визначену систему цінностей, тобто певну ієрархічну
універсалізовану систему, яка може будуватися на різних
засадах, але не захоплюватиме буттєвих, тому в її межах
ми не можемо отримати питань на поставлені нами
питання. Виходить, що добро – певна ціннісна система,
зло – ситуація, у якій система дає збої? Але, водночас,
система не може функціонувати без зла.
Коли ж ми припускаємо це зло у якості браку як
певну негативну силу, що тяжіє до «ніщо» як небуття чи
активного початку негації, то тут йдеться про відносне
небуття, яке може, наприклад, мати просторове й часове
окреслення. Зокрема, Платон і його послідовники
та Гегель заперечували принцип ex nihilo nihil fit та
визнавали «ніщо» однією із наріжних онтологічних
категорій, поруч із буттям, абсолютом і т.д. Проблема
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«ніщо» полягає в тому, що йому бракує визначеності (як,
зрештою, і злу). У філософії воно може бути позбавленим
або сутності, або буття. Але чим буде зло без буття?
Можливістю чи потенцією зла, хибного вибору чи
дії. Позбавлене ж сутності – однією із невизначених
потенцій.
Коли ж ми звернемося до релігійного розуміння
«ніщо», воно виступає матеріалом творення, зокрема
для янголів й видимого світу (2 Мак. 7:28). Вважаючи
«ніщо» злом, ми виносимо його поза межі просторово–
часового світу і надаємо йому субстанційного значення,
на рівні із матеріалом творення усього.
Зло як деструкція чи агресія
Зло деструкції видається найбільш очевидним
модусом зла і однією із первісних форм особистісного
переживання зла, що переживається сенсорно й
спонтанно у процесі життєдіяльності. Зло–деструкція
може мати щонайменше два відмінні формати:
І. саме сюди слід відносити усі прояви т.зв.
натурального зла, яке неотомістська традиція схильна
називати «космологічним злом» (Кромпєц та інші).
Ця актуальна сутність зла являє собою порушення
чи руйнування структури чого–небудь, онтологічний
«деструкційний голод зла» (Л. Колаковскі). Сюди
можемо віднести як природні лиха, так і вітальні явища:
хвороби, смерть та ушкодження. Саме цей різновид
зла часто доводив теологів до логічних парадоксів у
теодицеях благого Бога чи змушував визнавати його
страждаючим (В. Гринєвіч) чи «безрадним» (Г. Йонас),
або ж приймати Його обмежену могутність й розуміти
зло однією з умов саморозкриття особистості Бога
(Я. Беме).
ІІ. іншим виявом зла–деструкції ми вважаємо
агресію – патологічні стани людської психіки,
скеровані на нищення й завдання шкоди, особливо без
природної необхідності виживання. Останні, т.зв. вияви
тваринної жорстокості власне слід чітко відрізняти
від деструктивної агресії, бо природнє підґрунтя
агресивної поведінки полягає у забезпеченні виживання
виду через захист, самозахист і здобування провізії
й території. Навіть певні «хижацькі ігри» у процесі
полювання, наприклад, у тваринному світі мають
утилітарне підґрунтя. Представники сучасної етології
називають це «так званим злом», яке результативно має
позитивну роль у житті виду (К. Лоренц). Натомість
зло–агресія є передбачуваною дією, скерованою на
заподіяння чи спричинення прикрощів – «спокуса
до вбивства» (З. Фройд), «ірраціональне почуття
ворожості» (Е. Вільсон) чи доцільний вплив системи
(Ф. Зімбардо, Г. Арендт), який може становити
собою певні самодостатні владні ігри насильства, як
окремі неутилітарні, а суто психологічно зумовлені
прецеденти із табірного життя ГУЛАГу, Аушвіцу чи
окремі нюанси Стенфордського експерименту [6; 12].
Це той вид зла, який у етичних розважаннях називають
інколи «диявольським» чи злом заради зла, та який
зустрічається навпрочуд рідко і в клінічних чи судових
дослідженнях тяжіє до представлення випадку такого зла
як патологічного чи соціопатичного. А це, своєю чергою,
переносить у площину поза–ціннісного тлумачення зла,
а отже – вчергове «банального» (Г. Арендт).
Якщо ж ми візьмемо філософське розуміння деструкції, то тут змушені повернутися до гайдеґґерівського її
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розуміння у фундаментальній онтології. Насамперед,
вона передбачає три основні операції: редукцію, тобто
повернення від сутнього до буття; конструкцію буття
і деструкцію традиції. Схожим чином функціонує і
Abbau Гусерля та «деконструкція» Дерріди. Йдеться
про розсипання, руйнування усталеної конструкції,
яка повертає нас до самого буття, відмовляючись від
історичних сутнісних нашарувань. Та ця площина
розуміння деструкції (як і будь яка інша) не є
протистоянням конструкції як такій, а радше зміною
форми чи навіть формату буття, яке в момент свого
екстремуму діалектично переходить у творення нової –
межі, пропорції, порядку тощо.
Зло як невігластво або незнання
Традиція розуміння зла як темряви невігластва
бере початок у давньогрецькій філософії і найбільш
виразно проявляється у концепції Сократа: для нього
людина є злою, коли не володіє відповідним знанням
– про ситуацію, у якій перебуває, про цілі, про саму
себе. Головним чином, він говорить про моральне
зло – порок, гріх, джерело якого вбачається у хибній
думці – певній помилці розуму. Лихий вчинок ніколи
не здійснюється усвідомлено, а лише є наслідком
нерозуміння того, що є істинним благом. Виходить,
зумисне зло – неможливе, і перемога над ним можлива
– через просвітництво і пізнання. Існування розумного
чи осмисленого зла вважається неможливим. Апогею
цей погляд сягнув у працях просвітників XVIII століття,
які наївно вважали, що «виправлення моралі» через
освіту єдиним можливим і дієвим шляхом викорінення
зла. Однак ця концепція переживає поразку разом із
Французькою революцією. Історія людства пропонує
нам цілу колекцію блискуче освічених та просвітлених
зло–чинців усіх часів – наприклад, у «Всезагальній
історії безчестя» Х. Л. Боргеса. Вважаючи релігію одним
із джерел невігластва і «темноти» натовпу, просвітники
перебувають у конфронтації з релігійним шляхом до
добра; для них пізнання Бога являє собою у певному
сенсі протилежність до пізнання Істини.
Мабуть, найкращою теоретичною підмогою для
критики протиставлення зла як невігластва і незнання
добру як істині є теза Дж. Віко про те, що обмежені
артефакти людей «слугують божественним засобом
для створення більш високої культури» [4]. Гегель
удосконалив цю ідею до того, що висунув концепт
хитрості розуму [5, с. 200], на службі котрого перебуває
(і успішно) навіть нерозумне.
Ще більше невизначеності з’являється, коли ми
намагаємось вписати у цю картину мистецтво. Жорж
Батай у своєму резонансному творі «Література і
зло» (1957) визначає літературу як виражену форму
Зла – це «Зло, що володіє, як думається, особливою,
вищою цінністю» [1, с. 15]. Слід уточнити, що у Батая
це твердження означає не заперечення моралі взагалі,
а наявність «понадморальності» – тобто, вихід за
прийняті межі добра і зла. Філософ осмислює досвід
«абсолютної негативності», що долає посередність у всіх
її формах: історичній, соціальній, феноменологічній,
трансцендентальній – у протистоянні реальності смерті.
Останню (смерть) він розуміє як основу соціальних
відносин – це, на гадку Батая, єдиний «емоційний елемент,
що надає безумовного значення спільному існуванню»
[1, с. 15–16]. Таким чином, існують точки зору, які
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достатньо переконливо доводять певну наближеність
зла до істини (Батай), необхідність його для активного
розуму (Гегель), функціональну «божественність» цього
смутного інструменту (Віко).
Зло як порушення міри чи порядку
Філософська категорія міри виражає органічну
єдність якісної й кількісної визначеності явища чи
предмета, або ж пропорції співвідношення істин, чи
в нашому випадку добра і зла. Встановлюється ця
пропорція значною мірою спонтанно, відповідно до
внутрішньої логіки та цілепокладання системи. Так, у
Августина Аврелія, зло є саме порушенням міри, яка
належить певному буттю за його порядком чи природою.
Бо будь–що, що існує, має міру, порядок і форму. Відтак,
порушення цих ознак чи «різні ступені їх досконалості»
становлять актуальний вияв сутності, про яку ми
міркуємо.
Наприклад, у моральному вимірі такі порушення
виявлятимуться через збочення чи порочність –
аморальність, розтління, нечестивість, дефектність,
неточність, помилковість, розпущеність, зіпсутість,
хибність, нечистоту чи спотвореність – думок чи діянь.
Відтак, в онтологічному сенсу порушення міри чи
порядку утворює деформацію буття, яка не відповідає
належному. Належне ж визначається в залежності від
системи, в рамках якої ми здійснюємо мисленєвий
акт. Наприклад, у розумінні Г. Гегеля, зло є уявленням
про свою одиничність як про щось вирішальне,
хоч і є вирішальним елементом зародження своєї
самосвідомості. Будь–які відступлення від належного
(а в ідеалістичних системах йтиметься про усе втілене)
становлять собою певний ґандж належного, однак тут
не слід упускати загальну взаємодію системи – як вияви
зла слугують функціонуванню в цілому. У філософських
концепціях Августина Аврелія, Г. Ляйбніца, Г. Гегеля,
М. Гайдеґґера, представників біхевіористського та
постмодерністського напрямків зло розуміється як
необхідний елемент підтримання усталеного чи
належного порядку, йдеться лише про доречність
«дозування» та конкретного місця в структурі буття чи
сутностей.
Зло як біль / страждання
Біль є одним із базових онтологічних станів, саме
його межовість виводить нас на онтичний рівень. Як
одна із засадничих умов людського існування, біль
є атрибутивною характеристикою людської істоти.
На рівні спонтанного пізнання – це і є перший досвід
зла, якого зазнає людина в своєму існуванні. Причому
градації цього болю можуть стосуватися як чистої
фізіології, так і психології чи інтелектуальної сфери.
Важливою особливістю болю є його первісно вітальна,
матеріальна природа, але разом із тим абсолютна
суб’єктивна зверненість: біль не скерований на жоден
об’єкт зовнішнього світу, хоч може викликатися чи
провокуватися зовнішнім подразником. Органи чуття і
нервова система доносять інформацію про зовнішнє, але
біль завжди є внутрішньо скерованим переживанням.
У природньому світі біль слугує важливим
елементом сигнальної системи і є складовою системи
самозбереження людини.
Дослідження онтології болю неминуче провадять
нас до аналізу цього феномену на психологічному ґрунті.
Зокрема, норвезький дослідник Арне Юхан Ветлесен

234

Гілея

у своїй «Філософії болю» здійснює ґрунтовний аналіз
його природи, розпочинаючи від фізичного і поступово
змішуючись у бік психічного. Він розглядає біль як
механізм дії і впливу, передумови його виникнення і
специфіку переживання, а також засоби його подолання
[3]. Переживання болю не є виключно негативним
актом, якщо оцінювати його у різних площинах:
від етичної до власне онтологічної. Однак для нас
важлива оцінка значення болю у динаміці буття – те,
що психологи називають «роллю болю в особистісному
рості і самоусвідомленні». Людина, як істота обдарована
розумом і свідомістю, за своєю природою заангажована
у самій собі та реагує на кожну втрату чи брак у власній
структурі як на зменшення внутрішнього добра – і
будь–яка така втрата спричиняє різного роду біль, який,
своєю чергою, переживається теж по–різному. Цей біль
і окреслює зло, яке атакує нас. «Отже, зло провокує
протилежний в стосунку до любові акт – акт ненависті,
який виявляється у постаті смутку, страждання, ґвалту
тощо» [14, с. 87]. У такій ситуації людина намагається
усунути усі можливі збудники. Це надає сил і стимулює
до дій. Людина прагне відшукати/повернути належне їй
добро і усунути зло.
Однак біль – феномен чітко прив’язаний до часового
фактору – він триває і його неможливо відкласти,
лише подекуди контролювати чи модифіковувати
його інтенсивність, що залежить в т.ч. від анамнезу
досвідченого болю. Накопичуваний ефект може
спричинити стан, коли болю (зла) настільки багато, а
втрати, ним спричинені і витрачені на його контроль,
настільки значні, що усіляке діяння стає безцільним. У
цій ситуації з’являється розпач. Це найглибший прояв
психічного зла, оскільки визначає певну межу боротьби
зі злом. На нижчому щаблі знаходиться найпростіше
зло, чуттєвий біль. Там, де існує певного роду свідомість
болю, з’являється страждання, а у результаті – смуток.
Біль, на рівні фізичному, як і на інтелектуальному,
може призвести до розпачу, що в ієрархії онтичній
може виявлятися вищим проявом зла, аніж звичайний
чуттєвий біль. Розпач як біль психічно–інтелектуальний
зумовлює внутрішню нерухомість об’єкта. Це означає,
що «чуттєве зло, будучи реальним злом, не є однак злом
найвищого ґатунку. Для суб’єкта, що відчуває біль, чимсь
гіршим є втрата субстанційної форми чи суб’єктивного
життя, аніж втрата випадкової форми, про що сигналізує
біль» [14, с. 86]. Цією втратою субстанційної форми є
смерть, яка опційно, але не з необхідністю пов’язана із
болем суб’єкта, що переживає смерть. Натомість біль
іншого роду переживають ті, хто стикаються із смертю
– біль втрати і розриву зв’язків із суб’єктом смерті.
Ветлесен у своєму дослідженні доходить висновку,
що сучасна культура є ефективним інструментом для
трансформації болю за допомогою символів, вона
естетизує і перформатовує біль/зло.
Біль або чуттєве зло є найбільш яскравим проявом,
пов’язаним із смутком, терпінням і страхом, такий
досвід болю є певним модусом космічного зла.
Засаднича відмінність полягає в тому, що біль є повною
мірою усвідомленим злом, злом, що безпосередньо
переживається суб’єктом. Рівень усвідомлення залежить
безпосередньо від структури суб’єкта, що переживає
біль, адже свідомість болю у тварин відрізняється
від цього ж усвідомлення людиною. Найістотнішим
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

Випуск 131

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

однак є те, що біль безпосередньо пов’язаний із його
переживанням і основним його функціональним
навантаженням є окреслення кордонів – певного ліміту
можливостей. А це є необхідним для еволюційного
розвитку й перебігу людського життя, адже безмежні
можливості не збільшують горизонт свободи людини, а
радше пригнічують її. Відтак зло болю стоїть на сторожі
кордонів, виконує функції сигнальної системи, розвиває
фізичну, психічну й інтелектуальну сфери людини, хоча
процесуально може видаватися нестерпним, спричиняти
проблеми чи навіть загрожувати буттєвому станові.
Окрім вище наведених, слід згадати, що часто
згадувані у переліку видів зла гріх, недосконалість
та абсурд, є «змішаними» або «комплексними»
актуальними сутностями зла в рамах застосованої
нами методології. Наприклад, зло як гріх комплексно
містить у собі як порушення порядку, так і елемент
незнання у якості першопричини первородного гріха, а
також матерію (плоть) як покарання, що призводить до
страждань як наслідку переживання акту гріхопадіння.
Але й сам акт гріхопадіння може інтерпретуватися
в героїчно–подвижницькому ключі, як, наприклад у
міркуваннях валлійського письменника Артура Мекена
(інколи в старих перекладах – Мейчен), який сприймає
гріх як щось величне, що виходить поза норму [7].
Зло як абсурд, своєю чергою, містить елемент
«ніщо», порушення міри й порядку, а також незнання –
неспроможність усвідомлення порядку абсурду (якщо
такий може мати місце). Зло як недосконалість являє
собою насамперед брак добра (блага) та порушення
порядку належного. Зло як терор є модальністю
порушення порядку, деструкції й браку добра і т.д. Та
водночас терор – свого роду автоімунне захворювання
соціуму «домінуючого Добра» [2]. Усі інші модуси, в
яких може виявлятися зло, так чи інакше становлять
собою реалізацію однієї чи кількох змішаних актуальних
сутностей зла.
Висновок. Філософські намагання осягнути природу
зла можуть відбуватися в межах позитивної чи негативної
онтології зла. Негативна онтологія зла розкривається
наступними положеннями: не–буття як зло; зло є ілюзією
і обманом; зло ж браком чи відсутністю; зло непізнаване;
зло є вторинним, опціональним станом чи сутністю, яка
не володіє онтологічним статусом; зло виражається
як байдужість чи брак реакції; зло є невизначеністю.
Натомість тези позитивної онтології зла наступні: зло
є матеріалом, модусом чи станом буття; зло є реально
існуючою силою; зло є дефектом буття, який має власні
якісні характеристики; зло пізнаване; зло необхідне для
існування добра і людини; зло є агресією / ненавистю,
зло є окресленим якісним зіпсуттям й порушенням міри.
Актуальні сутності (випадки) зла, з огляду на
основний механізм їх дії ми поділяємо на «чисті» та
«змішані» (комплексні). «Чистими» онтологічними
сутностями зла у філософії ми вважаємо: хаос,
матерію, ніщо або брак добра, деструкцію чи агресію
(включаючи натуральне зло), невігластво чи незнання,
порушення міри і/чи порядку, а також біль/страждання.
До «змішаних» або комплексних актуальних сутностей
відносимо передусім гріх, абсурд, недосконалість
і терор, які становлять собою поєднання кількох
актуальних сутностей і які власне становлять матеріал
для подальших досліджень цієї проблематики.
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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The actual nature of evil: ontological project
of the philosophy of evil
The study of the phenomenon of evil is performed through the analysis of
the set of its verifications: the actual essence, through which evil is revealed. The
actual essence is determined on the basis of the principle of their connections and
goal–setting in the world (the methodology of A. N. Whitehead and W. M. Wundt)
and cover a single manifestations of historical or personal evil. They may have
both «pure» and «mixed» character, being as a certain combination of pure entities
having a uniform logical order.
To the «pure» entities through which evil can be manifested we can relate
the following modalities: chaos, matter, the absence or lack of lack of a quality or
form normally required by the nature of a thing (the concept of evil as privation of
good), lack of knowledge or ignorance, the destruction (deformation), the violation
of a measure or order (deformation, perversion, etc.) and suffering / pain. To
the «mixed» (those that contain elements of the previous one), we can relate the
following modalities: evil as absurd, sin and imperfection.
These entities do not exhaust the whole set of manifestations of evil in the
world, but give a generalization of the achievements of prehistoric philosophical and
theological thinking. And the isolation of the essential principles of manifestations
of evil allows us to identify the mechanisms and formats of its action in the world.
Keywords: evil, A. N. Whitehead, W. M. Wundt, actual essence, chaos, matter,
lack of good, ignorance, destruction, violation of measure or order, suffering, pain
absurdity, sin, imperfection.

***
УДК 130.2

Вашкевич В. М.,
доктор філософських наук, професор,
Національний педагогічний університет
ім. М. П. Драгоманова (Україна, Київ),
gileya.org.ua@gmail.com

Гарбар Г. А.,
доктор філософських наук, професор кафедри
музичного мистецтва, Відокремлений підрозділ
«Миколаївська філія Київського національного
університету культури і мистецтв»
(Україна, Миколаїв), masha.garbar@mail.ru

Теоретичні аспекти мультидисциплінарного
підходу вивчення туризму

Філософія туризму, як і будь–яка інша теоретична рефлексія, прагне
насамперед з’ясувати сутність туризму у понятійний спосіб, представити
її категоріально, концептуально. Це досить складне завдання, адже туризм
настільки багатобічне явище суспільного життя, що його неможливо
однозначно визначити. За своєю природою туризм є мультидисциплінарним,
багатофакторним явищем.
Ключові слова: філософія туризму, мультидисциплінарний підхід,
туризм.

В сучасному світі туризм виступає як складне,
багатогранне соціальне явище, оскільки ні одна
з існуючих наук не може повністю і вичерпно
охарактеризувати його як об’єкт власних досліджень, і
жодний із існуючих соціально–економічних інститутів
не в змозі самостійно вирішити комплекс його проблем.
Так, на початку ХХ ст. склалась спеціалізація
гуманітарних вчень, в яких туризм виявився тісно
пов’язаним з цілим рядом інших наук: економікою,
соціологією, культурологією, філософією.
В останні роки роль туризму стали зводити до
функції мультиплікатора.
Різні назви науки про туризм відображають не тільки
різні підходи до визначення туризму, а й неоднакове
розуміння його сутності.
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У контексті загальнонаукових змін світоглядних
парадигм, переходу до соціально–орієнтованого стилю
мислення актуальним є дослідження феномену туризму
з точки зору окремих наукових дисциплін на основі
мультидисциплінарного, міждисциплінарного підходів.
Мультидисциплінарне дослідження – це неінтегративна сукупність дисциплін у якій кожна з них,
піддаючись впливу з боку інших дисциплін, зберігає
власну методологію і теоретичні припущення не
видозмінюючи і не доповнюючи їх. Міждисциплінарне
– використовується тоді, коли проблема досліджується
на основі різних дисциплін, але передбачується, що
кінцевий результат буде інтегрованим.
Аналіз наукових праць, присвячених проблемі.
Чудовою
ілюстрацією
мультидисциплінарного
(полідисциплінарного) підходу є звернення до дисертаційних досліджень, присвячених сфері туризму.
Парадигма таких досліджень була започаткована
Джафаром Джафарі, Президентом Всесвітньої академії
туризму при Всесвітній туристській організації. Він
виокремив 15 наукових дисциплін, на базі яких були
виконані докторські дисертації в галузі туризму в США.
Польський науковець Л. Буковські виокремив 21
наукову дисципліну, на основі яких велись дослідження
туризму: економіка, географія, політологія, філософія
та ін.
Економічні дослідження туристської проблематики з
питань економічної та соціальної ефективності розвитку
туризму як галузі відображені в працях зарубіжних
фахівців: Ф. Котлера («Маркетинг. Гостеприимство и
Туризм»), Д. Уокера («Введение в гостеприимство»);
вітчизняних вчених: В. Г. Герасименка («Основи
туристичного бізнесу»), Н. М. Кузнецової («Основи
економіки готельного та ресторанного господарства»).
Туризм як соціальний інститут розглядається в
наукових працях В. С. Пазенка («Філософські нариси
туризму»).
Наукова школа з туризму, яка склалась в Україні
– це відомі вчені В. І. Мацола, В. К. Федорченко,
О. О. Любіцева, В. Д. Заставний та ін., пропонують науку
про туризм називати туризмологією, туризмознавством.
На думку авторів, основним принципом туризмологічного підходу є розуміння сутності туризму
як форми суспільного буття та життєдіяльності
людини, яка мандрує. Туризмологія представляється
міждисциплінарною наукою, яка консолідує: філософію
туризму та досліджує «життєвий світ» мандрівника,
аксіологічні, моральні і естетично ціннісні аспекти
туристських подій; географію туризму, яка розглядає
просторово–часові закономірності функціонування
туризму,соціологічні дослідження туризму; культурологію туризму, яка аналізує гуманізуючу,
«людинотворчу» місію туризму; психологію туризму,
що вивчає індивідуальні особливості мандрівника і тісно
поєднується з етичними та естетичними цінностями
туристів. Педагогіка туризму вирішує проблеми
професійної підготовки спеціалістів туристської справи, а
праксеологія туризму забезпечує осмислення туристської
практики. Предметом досліджень в туризмологїї стають
політологічні, конфліктологічні, правознавські та інші
аспекти наукового осмислення туризму.
Як теоретико–методологічні складові туризмології
авторами розглядаються філософія туризму, географія
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туризму, культурологія туризму, а до інституціональнх
основ туризму і туризмології належать гостинність,
технологія туризму, рекреація, анімація в туризмі,
економіка туризму та інформатизація туризму.
Мета статті полягає у тому, щоб з’ясувати
сутність туризму, його філософсько–світоглядний
підхід до різнобічного вивчення туризму як
мультидисциплінарного явища, спираючись на наявні
досягнення галузевих наукових дисциплін.
Теорія туризму (туризмологія, туризмознавство)
має у системно–структурному вигляді, синергетично
відобразити феномен туризму, всі його складові.
Філософія туризму, рефлексуючи туризм як духовне
і соціокультурне явище, як своєрідну проекцію
багатогранного буття людини, вираз її суспільної
сутності, здатна виконувати методологічну функцію
щодо інших наук про туризм, збагачуюсь, до речі, у
своєму світоглядному та антропологічному змісті їх
науковими узагальненнями. Сучасна філософія прагне
відповісти на запити часу, опікується завданням пошуку
нових стратегій ставлення людини, до світу природи,
цивілізації, що її створило людство запропонувати
нові нестандартні категоріальні смисли людського
буття. Одне із таких завдань – з’ясувати сутність
туризму як своєрідного світу людини, широкого і
об’ємного соціального простору, в якому здійснюється
і розгортається змістовне, цікаве, неповторне життя
особистості.
Без перебільшення можна стверджувати, що
філософія туризму поступово набуває дисциплінарної
автономії у межах європейської та світової соціальної
філософії. Ця царина філософського знання поступово
структурується, набуває всіх основних теоретичних
ознак.
В філософії туризму, безумовно, є і власна історико–
філософська традиція. Це, насамперед, стосується
періоду, коли туризм набув самостійного значення
як специфічна галузь суспільної індустрії, культурна
система організації подорожей, інститут гостинності,
що у свою чергу, уможливило появу перших наукових
узагальнень такого феномену як «туризм». Але
значний інтерес викликає і та література, в якій
містяться нарративи (оповіді, спогади, спостереження)
стародавніх мандрівників, «людини, що подорожує»
різних історичних часів. Доречно зауважити, що
«новітня хвиля» у філософії (постмодернізм) не
безпідставно вважає, що «літературна культура», «котра
замінила літературою і релігію, і філософію» здатні
глибше відбити багатовічний світ людського існування,
визначити його альтернативні модуси.
Філософія туризму виступає і як своєрідна соціально–
філософська феноменологія. Її об’єктом є суспільство
як «життєвий світ» людини, що утворює джерело її
культурного досвіду, що його вона набуває в результаті
комунікативної дії з світом культури, з досвідом
Іншого та Інших (інтерсуб’єктивність та міжсуб’єктна
комунікація). Засновник феноменології Е. Гуссерль як
відомо розумів під поняттям «життєвий світ» (Lebenswelt)
таку людську свідомість і відповідну їй форму орієнтації
і поведінки, які, в гносеологічному сенсі, є первинними,
«переднауковими», «дофілософськими».
Філософське осмислення феномену туризму реалізується і завдяки її герменевтичній потенції. Людина,
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що пізнає, не лише слухає розповіді і спостерігає, але й
розкодовує культурні символи особисто «розшифровує»
зміст пам’яток історії, шедеврів архітектури, «витворів
природи», тим самим освоює їх, робить своїм
(«привласнення»). При цьому вона здійснює власну
інтерпретацію побаченого та прочитаного, «вживається»
у внутрішній світ автора, творця, оцінює та витлумачує
його точки зору власної культурної практики. В ХХ–
му столітті герменевтика перетворилася на важливий
принцип філософського підходу до дійсності, в тому
числі до дійсності – туризму.
Пізнаючи нову культуру, занурюючись, хоча б
тимчасово в духовно–культурний і матеріально–
побутовий «світ Іншого», людина водночас оцінює її,
визначає особливості свого існування, порівнює його
з життям інших. Порівнювальність, компаративізм,
оцінювання
та
самоідентифікація
–
важливі
світоглядно–філософські якості які ініціюється
туристськими подіями. З’ясовуючи власну присутність
в світі подорожей, міру своєї причетності до нього,
проектуючи можливу участь в ньому людина тим
самим стає об’єктом екзистенціального аналізу.
Філософія існування homo viator – конкретний прояв
загально філософського тлумачення людського
існування засобами категорій екзистенціалізму
(віра, надія, потреба, турботи, досвід, сутність,
свобода тощо). Екзистенціальний вимір туризму
та його дійових осіб ґрунтується на сформованих
засновниками екзистенціалізму (К’єркегор, Хайдеггер,
Сартр) принципів аналізу структур повсякденного
досвіду людини у його повноті, конкретності,
унікальності і змінювальності. Творчо використовуючи
феноменологічну програму дослідження «життєвого
світу» екзистенціалізм вбачає своє завдання в описанні
(дескрипції) фактичного життя суб’єкту, дослідити
явища життєвого ряду людини, яка «закинута в світ»,
«приречена» на свободу і вибір (Сартр) і бажає відкрити
себе як «буття–у–світі», зробити себе особистістю,
що усвідомлює свою унікальність і не бажає бути «як
всі», прагне позбутися конформізму. Ця тенденція
з’ясування можливості людини набути свою «самість»,
забезпечити аудентичне існування, надати власними
зусиллями, насамперед інтелектуальними, зміст своєму
існуванню трансформується в практиці туризму в
посиленні уваги до «альтернативних», немасових,
інноваційних його форм – «зелений туризм», спелео
та горний туризм, підводний (дайвінг), екстремальний
туризм тощо.
У розумінні туризму як суто «людського підприємництва» вагому роль відіграє здатність теоретика
виокремити екзистенціальний вимір людського буття,
насамперед у його єдності з природою, визначальним
середовищем людини, що мандрує.
Філософія туризму безумовно містить у своїй
структурі аксеологічний, ціннісний розділ. Туризм є
ефективним засобом реалізації людських цінностей.
Насамперед таких, як вибір, свобода, зацікавленість,
бажання,
дружелюбство,
самоідентифікація
та
самореалізація тощо. Результатом навіть короткотермінових поїздок є поглиблення власних уявлень
про цінності спілкування, доброзичливість, щирість,
відкритість, толерантність, справедливість тощо. В
залежності від наслідків контактів відбувається певна
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кореляція ціннісних орієнтацій індивіда, перегляд
власних уявлень про переваги чи вади «іншого ніж у
тебе» способу життя.
Високо
філософсько–гуманістичного
значення
в наслідок ціннісного опанування світом набуває
формування комунікативної культури особистості,
культури спілкування, взаємоповаги, толерантності.
Сильним подразником, що спонукає мандрівка, є цікавість, знаттєлюбність, допитливість. Очікування
дивного, невідомого, такого що заворожує – одна із тих
струн, які звучать в душі туриста, який готується до
поїздки в «край невідомого».
Ціннісна функція туризму підкреслює, що
головна ставка в туризмі робиться на людину, яка
самореалізується, на відміну від людини політичної чи
економічної, яка проявляє свою частковість, виконуючи
конкретну функцію.
Тим самим туризм виявляє своє антропологічне
значення. Насичений філософським, людиноцентрованим
змістом, туризм справляє розвиваючий вплив на
особистість як професійного діяча туристської справи,
так і пересічного учасника туристських подій. Вони
відчувають себе причетним до створення ноосфери,
світу цивілізованого людського єднання, в якому людина
не є випадковим чужинцем, а законним жителем або
господарем.
Вже сказане дозволяє стверджувати, що в
філософії туризму правомірно виділити два основних
розділи – філософсько–методологічний, загальний,
який має справу з гносеологічною, герменевтичною,
феноменологічною, екзитстенціалістською, антропологічною,
аксеологічною
функціями
туризму,
культурологічний та праксеологічний, соціально–
діяльнісний. Філософським базисом праксеології,
за Котарбінським, є прагматизм (інструменталізм,
експеренталізм, концепція «структури подій»), а
також своєрідно інтерпретована марксистська теорія
практичного ставлення до світу. Зрозуміло, що між суто
філософськими та праксеологічними проблемами не
існує неперехідної межі, але врахування особливостей
цієї дихотомії теорії і практики вкрай необхідно для
подальшої поглибленої розробки теорії туризму, в тому
числі її філософської частини.
Одна із головних функцій туризму це, безумовно
– підприємництво. Говорячи про таку її форму, як
торгівля (в тому числі торгівля послугами) Б. Франклін
попереджував що, в торгівлі немає ані друзів, ані родичів.
А сучасний американський теоретик підприємництва
і бізнесу Мілтон Фрідман переконує в тому, що
«соціальний обов’язок бізнесмена – примножувати
прибуток», «робити якомога більше грошей». При цьому,
запевняє він, моральні міркування мають для бізнесмена
«побічне, «маргінальне» значення. Звичайно, туристична
діяльність це насамперед бізнесова справа, особливий,
розгалужений суспільний інститут підприємництва.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином,
погляд на феномен туризму дає підстави вважати, що
його філософське осмислення – філософія туризму –
передбачає з’ясування його гносеологічних, соціальних,
аксеологічних, духовно–культурних функцій, а також
виявлення праксеологічних можливостей. Філософсько–
світоглядний підхід до туризму переконує, що цей
вид суспільної, групової та індивідуальної діяльності
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істотно сприяє справі об’єднання людей, комунікації та
соціалізації особистостей на основі їх ознайомлення з
цінностями вітчизняної та світової культури, опанування
і розповсюдження загальнолюдських етичних цінностей
в дусі їх розуміння і поваги.
Можна зробити висновок, що туризм, як об’єкт
дійсності реально став об’єктом наукового вивчення.
Все виразніше стає уявлення багатовекторності
теоретичних аспектів туристської науки, що потребує
мультидисциплінарного підходу до вивчення її
проблематики, концептуалізації в цілісній теорії.
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Theoretical aspects of the multidisciplinary approach
to tourism study
The philosophy of tourism, like any other theoretical reflection, seeks first of
all to find out the essence of tourism in a conceptual way, to present it categorically,
conceptually. This is a rather difficult task, because tourism is so many–sided
phenomenon of social life that it is impossible to determine it uniquely. By its nature,
tourism is a multidisciplinary, multifactorial phenomenon.
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Принцип хаотичності як чинник міжвидового
синтезу та створення естетосфери
художнього артефакту

В мистецтві ХХ – початку ХХІ ст. Хаос займає виключне місце через
загальну помітну тенденцію розглядати світ вже не як впорядкований Космос,
а як Хаосмос або навіть Хаос. В цілому, можна виділити дві основні форми
вираження поняття хаотичного в мистецтві: «творчий» Хаос як буйство
креативних сил і «фінальний» Хаос як максимум ентропійних тенденцій.
Наприклад, в театральному мистецтві театр жорстокості тяжіє
до стрімкості стихійних сил еросу і Танатоса, що може розглядатися
як прояв привітального хаосу, в той час як театр абсурду налаштований
на демонстрацію розпаду світу, суспільства, психіки, комунікативних
здібностей, чітко тяжіє за своїми естетичними концептуальним установкам
до ентропійний варіанту.
Однак, в обох випадках характерна активна, навіть агресивна позиція
«хаотичного мистецтва» всієї попередньої культури до реципієнта, якого
хочуть задіяти в будь–який спосіб.
Таким чином, історія розвитку мистецтва ХХ – початку ХХІ ст.
показує, що звернення до поняття хаотичного є частиною ідеології, згідно з
якою тільки «впустивши в себе» хаос, можна «взяти в себе» буття у всій його
повноті і досягти цілісного сприйняття себе і свободи в творчості.
Ключові слова: Хаос, стохастичність, ірраціоналізм, випадковість,
авангард.

В мистецтві ХХ – початку ХХІ ст. Хаос займає
виключне місце через загальну помітну тенденцію
розглядати світ вже не як впорядкований Космос, а як
Хаосмос або навіть Хаос.
В цілому, мистецтво й арт–практики ХХ – початку
ХХІ ст. мають досить виразне тяжіння до синтетичності.
Причому, це стосується не лише поєднання різних,
традиційно відмежованих одна від одної художніх
форм, але й подолання межі художнього і нехудожнього.
Остання тенденція має багато виражень: це і
застосування наукових і технічних досягнень в якості
теми та прийомів мистецької творчості, і створення
різних «псевдо–документальних» жанрів, і злиття
мистецької творчості, і самого життя людини.
З огляду на це обрана естетична категорія
якнайкраще підходить для розкриття теми міжвидового
синтезу та створення естетосфери художнього артефакту
в сучасному мистецтві.
На сьогоднішній день дослідженням ролі хаосу в
мистецтві займаються такі зарубіжні дослідники, як
Діана Дебі, Джек Сіссон та Джеф Пресінг, Стейніс
Річард. Безпосередньо розробкою теорії хаосу в мелодії
займалася Елейн Уолкер та Максімос Калікатсос–
Папакостас.
Проблематикою випадковості у мистецтві займалися
такі дослідники як Ч. Айвз, Д. Кейдж, Г. Поттер,
К. Штокхаузен, К. Шуман. Естетикою андеграунд–
культур займалися такі відомі дослідники як М. Аззерад,
Г. Хітчкок, О. Глушкова, Є. Омельченко, А. Тарасов.
Завданням дослідження є аналіз хаотичного як однієї
із основоположних естетичних категорій, що лежить в
основі міжвидового синтезу при створенні художнього
артефакту.
Як відомо, у взаємозв’язках окремих видів мистецтва
існують дві протилежно спрямовані тенденції – до
виділення щоразу нових форм та до синтезу вже існуючих.
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Перший із них, «аналітичне» роз’єднання, виділення
самостійних одиниць із первісного синкретизму, –
це процес, що за своєю спрямованістю, в принципі,
порівняний із міфологічною космогонією, сутність
якої полягає в створенні чітких форм із первісної
невизначеності й злитості. З іншого боку, таке «розділення
форм», якщо за ним не йде творча організація, може
набувати рис діонісійського розтерзання, а значить, мати
символіку «фінального» Хаосу.
Другий процес – «синтетичний», у позитивному
аспекті теж має космогонічне значення створення нового
гармонійного цілого з дискретних елементів. У своєму
негативному аспекті він може набирати рис розчинення
стійких форм та значень в аморфній хаотичній масі.
Таким чином, критерієм «космічності» чи «хаотичності» виступає не стільки слідування тій чи іншій
тенденції, скільки мета митця, який може шукати нові
сенси або ж декларувати їх відсутність, а також конкретні
естетичні результати, які виникають у процесі досягнення
цієї більш чи менш усвідомленої автором мети.
В цілому, мистецтво й арт–практики ХХ – початку
ХХІ ст. мають досить виразне тяжіння до синтетичності.
Причому це стосується не лише поєднання різних,
традиційно відмежованих одна від одної художніх
форм, але й подолання межі художнього і нехудожнього.
Остання тенденція має багато виражень: це і
застосування наукових і технічних досягнень в якості
теми та прийомів мистецької творчості, і створення
різних «псевдо–документальних» жанрів, і злиття
мистецької творчості, і самого життя людини.
Деякі з цих форм, особливо ті з них, які створюють
суцільне арт–середовище, протиставлені повсякденному
хронотопу, мають безпосереднє відношення до сучасної
інтерпретації міфологеми Хаосу. Зокрема, це стосується
вже згаданого феномену енвайронменту [1], який
занурює реципієнта в арт–середовище, принципово
протиставлене повсякденності й позбавлене звичайної
логіки.
Псевдо–випадкове
сполучення
об’єктів,
які
складають енвайронмент, здебільшого, розраховане на
те, щоб викликати у глядача певну реакцію, причому
часто – негативну. Безпосередній вплив на емоції
відбувається за рахунок або шокуючих якостей самих
об’єктів, або ж їхніх визивних сполучень. Можливим
є також вплив «інтелектуальний», підґрунтям якого
виступає розшифровка достатньо підготовленим для
цього реципієнтом «послання» автора.
Таке послання часто полягає саме в ствердженні
принципової хаотичності світу, причому хаотичність тут
нерідко розуміється як абсурдність та ентропійність. Це
підкреслюється тим, що елементи енвайронменту – в
цьому сучасне мистецтво продовжує традицію, закладену
мистецтвом авангарду – є предметами, безпосередньо
знайденими на звалищі, або ж спеціально підготовленими
для того, щоб виглядати як частина руїни.
Одним із характерних прийомів створення
енвайронменту є використання поліекрану, причому
програми, які йдуть на кожному з екранів, найчастіше
є принципово неузгодженими, покликаними викликати
відчуття інформаційної пересиченості та розладу. Таку
форму можна вважати безпосередньою інтерпретацією
реалій інформаційного суспільства, в якому інформація,
з одного боку, є великою цінністю, з іншого ж – може

239

Випуск 131

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

перетворюватися на «інтелектуальне сміття», на білий
шум, який виступає одним з естетичних синонімів
хаосу як повної невизначеності. Причому часто це
«фінальний» Хаос, який вникає за рахунок ентропічного
розчинення та змішування осмислених елементів.
Важливим для осмислення подібних арт–форм є
поняття синестезії. Як показує Т. Ємельянова, «поняття
«синестезія» і «синтез мистецтв» слід розглядати
<...> залучаючи поняття «інтегративність», адже
синтез – це інтегративність мистецтв, а синестезія –
міжчуттєвий зв’язок і візуалізація логічних абстракцій.
Базуючись на досвіді В. Кандинського й О. Скрябіна,
сучасні дослідники <...> розглядають синестезію
як концентровану і симулятивну актуалізацію в
широкому спектрі своїх проявів, по–перше, як феномен
«подвоєної сенсорності»; по–друге, як феномен
емоцій, що виконують це метафоричне «подвоєння»;
по–третє, мистецтво як сферу соціальної практики, де
культивується й функціонує синестезія» [9, с. 11].
Тяжіння до синтезу та синестезії в деяких своїх формах
може розглядатися як прояв естетичного принципу
хаотичності як загальної «злитості», змішування
елементів, стилів, матеріалів та інформаційних носіїв.
Іншим шляхом наближення до хаотичності є
гібридизація несполученого. З. Алфьорова пише з
цього приводу: «...гібридизація необхідна для набуття
візуальним мистецтвом статусу «тотального». Сама
по собі інтегративна візуальна форма поступово
виявляється «випадковим мутантом», що твориться
ситуативно <...> Процесуальність творення передбачала
не тільки власне насолоду «від процесу», а, насамперед,
«насолоду від гри» з потенційним глядачем (учасником)
співтворення» [2, с. 26].
При цьому, користуючись практично тими
самими засобами, митець може створювати враження
домінування Хаосу або ж Космосу, в залежності від своєї
світоглядної настанови. «Ре–конструкція, стилізація,
імітація та деконструкція смислофункцій культури –
стратегії вибудовування митцем художнього проекту.
Використовуючи різні стратегії, митець мав можливість
завдяки такому арт–інструментарію сформувати
хаосогенний візуальний процес або створити візуальну/
віртуальну гармонію» [2, с. 27].
Розглянемо «традиційні» види мистецтва, які
мають синтетичний характер як за своєю онтологічною
природою (розвиток і в часі, і в просторі), так і за
поєднанням художніх прийомів інших видів мистецтв.
Ймовірно, одними з найдавніших за часом
виникнення є художні форми, пов’язані з виразними
можливостями пластики людського тіла. До них можна
зарахувати такі близькі між собою форми як хореографія
і театр, а також, певною мірою, кінематограф.
Рух окремої людини – митця, який створює новий
культурний артефакт, – займає величезне місце навіть
у живописі. Передусім, це стосується різних форм
«живопису дії», зокрема, згаданих вище абстрактного
експресіонізму та ташизму, де при написанні картини
акцент значною мірою переноситься з результату на
процес. Відбувається своєрідний моноспектакль митця,
а полотно викликає інтерес, скоріше, як матеріальна
фіксація цього унікального дійства.
«Акція», чи мистецтво акції, була запроваджена в
обіг дадаїстами та сюрреалістами. Згодом протягом
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ХХ – початку ХХІ ст. вона приймала різноманітні
форми, найбільш характерними з яких стали хепенінг та
перформанс [3].
Хепенінг (англ. happening – «випадок», «подія») є
переважно американською формою, яка виникла в 1950–
ті рр. як розвиток ідей дадаїзму, сюрреалізму, футуризму.
Засновниками цієї художньої форми вважають
М. Каннінгема, Дж. Кейджа та Р. Раушенберга, які
створили «синтетичні» акції, що поєднували різні види
мистецтва у парадоксальних комбінаціях, що виводить
нас на «хаотичне» за природою поняття гібридності.
Філософською базою хепенінгу називають фрейдизм,
екзистенціалізм і феноменологію. Інколи йдеться про
запозичення митцями вже відомих філософських ідей,
інколи – про своєрідну співтворчість теоретиків та
практиків. Зокрема, феноменолог М. Дюфрен, який
у 1960–х рр. висував суто діонісійські за характером
філософсько–естетичні ідеї «артизації», «карнавалізації»
життя, «революції–свята», суттєво вплинув на
поширення думки про те, що мистецтво повинно «вийти
на вулиці» й стати всезагальною справою.
Здебільшого, хепенінги мають імпровізаційний
характер і відбуваються в «не–спеціалізованому»
середовищі, де передбачається спонтанна реакція
присутньої публіки. Це має стирати межу мистецтва
та повсякденного життя. Автори нерідко декларують
принципи «карнавалізації життя», «свята миттєвості»
й «співтворчості глядачів». На практиці це нерідко
переростає в провокації у відношенні до публіки,
яку втягують у дію з тим, щоб викликати будь–яку
(не обов’язково творчу і позитивну) реакцію. Через
це хепенінги розглядаються деякими критиками як
форма, яка не стільки розкріпачує реципієнта, скільки
маніпулює ним.
Імпровізаційність як реалізація «хаотичного» принципу випадковості в арт–практиках синтезує різні види
мистецтва в єдиний творчий процес, завданням якого є
об’єднання митця, його твору та глядача в єдине ціле, що
дає несподівані й вражаючі результати. Так, Александр
Макквін своїми акціями на показах мод неодноразово
викликав бурхливу реакцію у дизайнерів та ЗМІ, які
саме цим відгуком приймали участь у величезному шоу,
на яке він перетворив всю свою кар’єру.
Переважно європейською формою є перформанси,
які передбачають наявність більш чи менш чіткого
сценарію та певну дистанцію між виконавцем і
реципієнтом. При цьому, оскільки перформанси,
здебільшого, відбуваються в спеціальних приміщеннях,
ця публіка не є «випадковою». Як і хепенінг, перформанс
гібридизує різні види мистецтва. Настанова авторів
варіює від принципової несерйозності до сприйняття
своїх дій як сакральної акції (Й. Бойс, І. Захаров–Росс
та ін.). Тут саме принципова ірраціональність акцій
виступає своєрідним «доказом» їх сакрального значення.
Характерно, що багато представників цих арт–практик
більш чи менш серйозно цікавилися різними містичними
вченнями, а також теорією і практикою шаманізму.
В нашому контексті й хепенінг, і преформанс
привертають увагу своєю спонтанністю, абсурдністю,
деконструктивним (а інколи – й деструктивним)
характером, безпосереднім зверненням до емоцій
реципієнтів, причому ці емоції часто є негативними.
Отже, як і в мистецтві авангарду, тут бачимо типово
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ірраціоналістичний бунт проти розуму, який є однією
з найбільш характерних прикмет «мистецтва Хаосу».
Водночас, така загальна тенденція не означає, що
будь–який хепенінг або перформанс обов’язково є
«хаотичним» за своєю природою.
За рядом показників близьким до хепенінгу і
перформенсу є боді–арт, в якому також значне місце
займає імпровізаційність. З іншого боку, його також
зближують із поп–артом, який розкриває естетичний
потенціал «готових» об’єктів. Однак тут в якості об’єкту
виступає людське тіло. Такий підхід – перетворення
живого тіла на об’єкт маніпуляцій – сам по собі здатний
викликати філософсько–естетичний шок, котрий
поглиблюється тим, що представники цього напряму
інколи «практично» досліджують граничні екзистенційні
ситуації, спричиняючи собі біль та/або різноманітні
каліцтва. В цьому плані квінтесенцією напряму можна
вважати акцію Р. Шварцкоглера, сутністю якої було
фотографічно задокументоване повільне самогубство.
В таких прикладах виразно маємо справу з ентропійним
хаосом.
Зауважимо, що далеко не всі форми боді–арту
мають подібний екстремальний характер й однозначно
належать до «мистецтва Хаосу». Йдеться лише про вияв
певної тенденції.
Тема тілесності в аспектах насильства та «самонасильства» є співзвучною, з одного боку, з панк–
культурою 1970–х рр., а з іншого – з «осмисленням»
таких явищ як подряпина (Д. Оппенгейм), поріз
(Л. Сміт), укус (В. Акончі) тощо.
Ця проблематика не є чужою і для такого
традиційного виду мистецтва як театр.
Ж. Делез, досліджуючи «шизопотенціал» різних
видів мистецтва, високо оцінив можливості театру, де
відбувається процес «ампутації» або «вичитування»
з традиційних текстів героїв (наприклад, Гамлета з
«Гамлета») та сенсів. Зокрема, він посилався на досвід
близьких до сюрреалізму форм у театральній творчості
Л. Арагона, А. Арто, Д. Бека, К. Бене, А. Бретона,
П. Брука, Б. Вілсона, Е. Гротовського та інших.
Перш за все це стосується театру жорстокості
А. Арто. На думку цього митця, театр є «тотальним
видовищем», яке має залучати і творців, і реципієнтів
до космічних стихій життєвості. Таку метафізику можна
ввести в душі тільки через шкіру (можна зіставити думку
Г. Гачева про особливе символічне значення «шкіри» в
французькій культурі). А тому театр неможливий без
моменту жорстокості [4].
Фізичне тут є важливішим, ніж словесне. На думку
самого Арто, «будь–який спектакль містить певний
фізичний та об’єктивний елемент, доступний будь–якому
глядачу. Це крики, скарги, раптові появи, несподіванки,
театральні трюки усяких типів, чарівна краса костюмів
<...> сяйво світла, співуча краса голосу, очарування
гармонії, хвилюючі звуки музики, кольори предметів,
фізичний ритм рухів, знайомих всім, реальна поява
нових та неочікуваних предметів, маски, багатометрові
манекени, несподівані перепади світла, його фізичний
вплив, яке викликає відчуття тепла та холоду тощо» [4].
При такій настанові автора на переважно
емоційний вплив на глядача, не викликає подиву й
тематика театру А. Арто, зорієнтована на зображення
«концентрованих» пристрастей: від крайнощів любові
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до крайнощів ненависті. Це достатньо близько до
виділеної З. Фрейдом опозиції Еросу і Танатосу. Однак
у Арто вони виглядають не стільки протилежностями,
скільки взаємодоповнюваними принципами. Тут знову
можна згадати Емпедокла з його принципами Любові й
Ненависті, які, в свою чергу, є синонімами Космосу та
Хаосу. В нашому випадку ці Космос та Хаос зливаються
в ту нерозривну єдність, яка в постмодернізмі була
визначена як Хаосмос.
Сама ідея «жорстокості» в усіх її сенсах,
деструктивні (навіть анархічні) настанови у відношенні
до традиційної культури, звернення до принципу
ірраціональної вітальности (волі до життя), уявлення про
людину як істоту абсурдну й нестабільну, прагнення до
магічного чи шаманського екстазу, в який занурюються
творці та реципієнти, – все це дозволяє визначити
театр жорстокості в якості одного з типових проявів
«мистецтва Хаосу».
Значною мірою це вірно також у відношенні до
театру абсурду, хоча в ньому Хаос є не стільки стихійно–
бурхливим, скільки раціонально сконструйованим.
Однак ідея абсурдності людини й абсурдності буття,
деструкції традиції, прагнення до епатажу, естетизація
потворного присутні й тут. Якщо театр жорстокості
підкреслює бурхливі, демонічні сили, які ховаються
в людині та в бутті, то театр абсурду має протилежну
тенденцію – до високої ентропійності з відносно
малою енергетикою: дія вповільнена, монотонна, часто
повторювана, персонажі слабо взаємодіють між собою
через свою принципову нездатність до адекватної
комунікації. Театр абсурду часто звертається до таких
форм як пародія та гротеск, які за своєю природою є
пов’язаними з інтерпретацією міфологеми Хаосу.
В новому тисячолітті експерименти з «театром Хаосу»
продовжуються. Так, Н. Корнієнко, застосовуючи досвід
хаології до театрального мистецтва України, вважає, що
однією з характерних рис сучасного театру є довіра до
конструктивної ролі Хаосу. Зокрема, дослідниця вважає,
що «театральна семантика вкрай суб’єктивізується.
Режисер стає сам собі Фройдом, Прустом, Арто. Потік
свідомості, галюцинація, медитація, ще не так давно
притаманні переважно літературі й музиці, підкорюють
собі театральне сюжетобудування» [10, с. 26].
В кінематографі інтерпретація міфологеми Хаосу
може відбуватися або шляхом звернення до архетипових
структур оповіді, або ж шляхом «хаотизації» зображувальної мови.
У випадках, де хаос стає принципом світовідчуття
автора, і як наслідок – його художньої мови –
кінематограф може або модифікувати прийоми, відомі в
інших видах мистецтва, або ж шукати свої шляхи.
Прикладом першого типу є експериментальне
за своїм характером абстрактне кіно, де цей вид
мистецтва постає свого роду «рухомим живописом».
В окремих випадках, особливо в анімації, відбувається
створення засобами кінематографу синестетичного
єднання зображення та музики («Фантазія» В. Диснея).
В інших стрічках ефект, близький до абстрактних
чи сюрреалістичних картин, виникає за рахунок
монтажного співставлення логічно не пов’язаних між
собою зображень, які, до того ж, можуть бути додатково
деформовані (як це має місце в різних варіантах
«чистого» чи «абсолютного» кіно).
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Якщо звернення кінематографу до абстракціонізму
має дещо маргінальний характер, то це не можна сказати
про зв’язок цього виду мистецтва з сюрреалізмом.
Окремі мислителі висловлюють думку, що іманентна
«сноподібність»
кінематографу
робить
його
сюрреалістичним за своєю сутністю.
Класикою сюрреалістичного кінематографу став
«Андалузький пес» Л. Бунюеля та С. Далі. Незалежно сюрреалістичні елементи з’явилися в кіно
С. Ейзенштейна, що не дивно, враховуючи його
інтерес до робіт В. Вундта, Л. Леві–Брюля, О. Ранка,
Дж. Дж. Фрезера, З. Фрейда та багатьох інших
мислителів, які, кожен по–своєму, досліджували
глибинні рівні людської психіки. Помітним явищем
була також здатність митця до своєрідного творчого
«автопсихоаналізу». Слід згадати також інтерес
Ейзенштейна до містичних практик різних традиційних
культур та психоделічного досвіду. Результатом цього
стала власна концепція мистецтва як «почуттєвого
мислення», де ключовими поняттями виступають пафос
та екстаз, що дає можливість порівнювати його ідеї з
ідеями Арто і Батая [8].
Безпосереднє перенесення сюрреалістичних принципів у кіно знаходимо також у доробку І. Бергмана, Ж.–
Л. Годара, Ж. Кокто, Р. Поланські, А. Хічкока та багатьох
інших митців. Режисером, який зумів далі ніж багато
інших «пройти і шляхом хаосу, і шляхом космосу»,
О. Геніс називає Ф. Феліні [6, с. 90За Ж. Делезом,
кінематограф, так само як і театр, є «продуктивним»
із точки зору шизоаналітичного потенціалу, зокрема,
за рахунок своєї здатності зображувати божевілля та
передавати чорний гумор. Привертає увагу виділення
Делезом тенденції зміни сприйняття кіно від «твердого»
до «рідкого» і далі до «газоподібного». Ці метафори
описують, перш за все, зростання пластичності й
динамічності як самого кінообразу, так і його сприйняття
реципієнтом.
У нашому контексті привертає увагу, що така
прогресія відображає тяжіння до дематеріалізації,
відходу від чітких форм та усталеної структури. Таке
«розчинення» має безсумнівну символіку «фінального»
Хаосу. Ця гіпотеза підтверджується і тим, що, за
Делезом, ближче за все до «газообразної» форми
є психоделічний кінематограф, ірраціональний за
визначенням, де величезне значення мають сни й
симулякри (М. Антоніоні, Ж. –Л. Годар та ін.) [7].
Зазначимо також, що в цій концепції кіно, так само як
в театрі А. Арто, тілесність та жест є важливішими, ніж
слово.
На допомогу кіномитцям, які рухаються тим
шляхом, який визначив Ж. Делез, приходять все нові
форми електронних спецефектів. Зокрема, це стосується
компоузінгу («дематеріалізаця» об’єктів), морфінгу
(трансформація одного об’єкту в інший). В останньому
випадку має місце віртуальне перевертництво всіх речей
та зняття таких традиційних опозицій як прекрасне і
потворне, живе й мертве, людина та тварина тощо.
Зв’язок кінематографу з міфологемою Хаосу є
багатоманітним. Зокрема, має місце безпосереднє
успадкування міфологічного матеріалу. Так, на думку
Н. Хренова, «реабілітація архаїки», яка мала місце в
модернізмі, привела до того, що кінематограф запозичив
із театру елементи давніх містерій. Таке успадкування
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відбулося, перш за все, через «низовий» балаганний
театр, вистави якого були приурочені до календарних
свят та мали архаїчну символіку аграрних культів. Але
ж аграрні ритуали, змодельовані за космогонічними
міфами творення Космосу з Хаосу, передбачали
наявність жертви, яка підлягала «діонісічному»
розтерзанню. В архаїчному суспільстві «заборона на
контакт із хаосом у ритуалі знімається. Лише ритуальна
форма контакту з ним не є небезпечною» [16, с. 663].
Згодом, при маніфестації Хаосу в мистецтві відбувається
«не лише споглядання підземного світу як чогось <...>
зовнішнього, але й актуалізація того психологічного
потенціалу в вигляді агресії, жорстокості, сексу <...>,
на прояви якого в повсякденний несвятковий час
накладається заборона» [16, с. 663].
Саме в такому сенсі слід розуміти «святковість»
мистецтва, неодноразово задекларовану митцями і
теоретиками культури ХХ ст. Запропоноване ними свято
– це діонісійське свято Хаосу.
Крім «традиційних» видів мистецтва, міфологема
Хаосу активно піддається інтерпретації в нових,
синтетичних за природою, формах художньої культури,
які починають позиціонуватися в якості нових видів
мистецтва.
З. Алфьорова доводить, що «наприкінці ХХ –
початку ХХІ ст. сфера візуального остаточно набуває
вигляду трикомпонентної структури «візуальне –
віртуальне – медіальне», кожний елемент якої є виразом
двох попередніх. Саме завдяки такій структурі сфера
візуального остаточно перетворюється на гетерогенну,
живу і гнучку «відкриту систему»» [2, с. 27–28]. І
далі дослідниця міркує: «Мультимедіапростір як
середовище крос–культурного діалогу виявляє ознаки
поліонтологічності, а відтак – такий діалог відбувається
вже на різних рівнях реальності» [2, с. 28].
Зміни світовідчуття сучасної людини, з одного боку,
та успіхи новітніх технологій – з іншого – приводять до
принципово нового характеру структурування інформації
в засобах масової комунікації. Зсув йде від дискретності
– до змішення, від словесного – до візуального. При
цьому зображення намагаються зробити максимально
«реальним» (напівсферичний екран, 3D) та доповнити
максимально можливим зверненням до всіх органів
почуття реципієнта.
Отже, виразно бачимо ту саму тенденцію, що в
енвайронменті – створити цілком артизоване середовище, «оточити» реципієнта з усіх боків, вирвавши зі
сфери повсякденного досвіду. Тільки тут це відбувається
за допомогою не стільки організації об’єктів у реальному
просторі, скільки створенням повністю штучної
віртуальної реальності, яка здатна заміщати собою
справжню.
Ця тенденція до повного контролю автора над
реципієнтом, якого занурюють у матеріалізацію чужої
підсвідомості, дещо врівноважується протилежною
тенденцією. Йдеться про зростаючу байдужість
реципієнта до практично будь–якої інформації
(«реальної» та «віртуальної»), яка розважає його лише
певний час і може бути легко заміненою будь–якою
іншою.
Звідси явище «зеппінгу» (постійного переключення
каналів) замість перегляду однієї передачі по
телебаченню. Аналогічним чином реципієнт може
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читати книгу з будь–якого місця. Відзначимо, що
є романи, які саме на таке читання і розраховані,
наприклад, «Хозарський словник» М. Павича. Ще
наочніше цей принцип виступає при навігації в
Інтернеті, де користувач переживає відчуття абсолютної
свободи, оскільки сам прокладає свій шлях у всесвітній
мережі, але водночас може розглядатися і як абсолютно
несвобідний, спійманий цією ж «сіткою».
Сама віртуальна реальність може розглядатися як
«своєрідний міф культури, забарвлений мистецькими,
технологічними інтенціями» [12]. В міфологічній
опозиції Космос – Хаос віртуальність тяжіє до
останнього через свою принципову аморфність.
Електронне мистецтво за естетичними принципами
може наближатися до традиційних художніх форм,
зокрема, до живопису. Але у нього є і суттєва відмінність,
а саме: місце неповторності кожного моменту
творчого процесу тут займає більш чи менш випадкове
комбінування цілого з уже «готових» елементів, характер
та розмір яких може суттєво відрізнятися. Ще однією
помітною і важливою характеристикою, яку виділяли різні
дослідники, є сутнісна «нематеріальність» дігітального
мистецтва, що існує в якості комбінації цифр.
Виникнення комп’ютерної графіки як окремого виду
мистецтва дослідники зараховують до 1950–60–х рр.
(твори таких митців як К. Алслебен, Б. Лапоскі, Ф. Наке,
Г. Нєєс, А. М. Нолл, К. Ноултон, В. Феттер, В. Франке,
Б. Юлеш).
Основною особливістю цього нового виду
мистецтва є той факт, що митець обирає певні готові
елементи з наявного набору або ж коригує вибір,
зроблений комп’ютером. При цьому зазначається,
що використання комп’ютера може мати різні цілі:
розширення можливостей візуальної виразності
завдяки безкінечному розмаїттю форм і кольорів;
задоволення прагнення до новаторства тощо. Однією
з таких цілей називають здатність комп’ютерного
мистецтва викликати шок завдяки своїй неочікуваності,
дисгармонічності, алогізму. Все це є безпосередньо
дотичним до естетичного поняття хаотичного.
Крім того, твір комп’ютерного мистецтва є
принципово незакінченим. З одного боку, автор може
зберігати окремим файлом будь–яку фазу творчості,
створюючи каталог варіантів, кожен із яких може
вважатися окремим витвором. З іншого, будь–який
реципієнт може стати співтворцем, продовживши,
доповнивши або змінивши чужий твір [17].
Саме у такій інтерактивності вбачають основну
відмінність
новітнього
пост–постмодерністського
технообразу від традиційного текстообразу (Анна
Коклен). Хоча корені осмислення мистецтва як «спів–
діяння» можна шукати і в більш ранніх культурних
періодах [11, с. 100]. Власне, саме звернення до принципу
нон–фініто характерне для мистецтва ХХ ст., але відоме
ще здавна, особливо у мистецтві Сходу, що теж можна
вважати «провокацією», покликаною стимулювати
творчу активність реципієнта.
Цей принцип інтерактивності є однією з
найголовніших характеристик нет–арту, сутністю
якого В. Бичков та інші дослідники вважають
не репрезентацію, як у класичному мистецтві, а
комунікацію. Межа мистецтва та не–мистецтва тут стає
практично невизначеною.
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Нет–арт у якості окремого культурного явища
виникає в 1980–90–х рр. До нашого часу він встигнув
пройти три основних етапи свого розвитку: 1) створення
зображень із літер та значків клавіатури комп’ютера;
2) демонстрація через Інтернет андеграундного й
аматорського мистецтва; 3) освоєння мережевими
митцями
виразних
можливостей
Мережі
як
«електронного енвайронменту», результатом чого стала
мережева література, візуальні зони нет–арту тощо [5].
Саме останній варіант, у якому комп’ютерні технології
з іманентно властивою їм стохастичною складовою
використовуються не як інструмент трансляції вже
наявних творів, а як засіб створення нових мистецьких
форм, є найбільш безпосередньо дотичним до предмету
нашого дисертаційного дослідження.
Зазначимо, що загальна тенденція сучасного
мистецтва до розмивання межі між художнім артефактом
та його контекстом, у віртуальній реальності може
приводити до імплозії – втрати реципієнтом відчуття
відмінності реального світу та симулякру [15]. Такий
стан є доволі небезпечним для самої людини, яка
перестає адекватно орієнтуватися в навколишньому
середовищі. Небажаним він є і для суспільства, оскільки
може викликати настрої загальної пасивності, яка
ґрунтується на ескапістському прагненні «переселитися»
в віртуальний світ.
З іншого боку, розмаїті нові форми мистецтва, з
їхнім тяжінням до загального синтезу реального та
віртуального, побутового, художнього і наукового тощо,
можуть розглядатися як такі, що покликані формувати
нову парадигму світосприйняття. А це завдання, яке має
протистояти все більшій спеціалізації та фрагментації
дегуманізованої людини та культури, є достатньо
важливим.
Цей процес конче потребує осмислення, причому
воно в сучасній Україні вже розпочато. Свідченням
цього є, зокрема, дослідження Г. Мєднікової, присвячене
синтезу наукової та художньої рефлексії як основі нової
парадигми світорозуміння [13]. З іншої сторони, до теми
нового синтезу приступають дослідники універсалізму,
який має замінити собою фрагментарну «негативну
онтологію «пост–»» [14].
Таким чином, маніфестація хаотичного в синтетичних за природою видах мистецтва за суттю є
досить близькою до аналогічного явища в мистецтвах
просторових. А саме, йдеться про створення особливого
хронотопу, який є різко протиставленим профанному
раціональному порядку. Основна відмінність полягає в
тому, що цей хронотоп більшою мірою є віртуальним,
який потребує не фізичної, а «інтелектуальної»
присутності реципієнта, його інтерпретаційної роботи.
Оскільки така присутність не вимагає спеціальних
переміщень, а отже, не пов’язана з затратою додаткових
матеріальних засобів, зусиль і часу, то вона стає все
більш поширеною, аж до того, що деякі користувачі
комп’ютерів можуть вести «подвійне життя», віртуальна
складова якого може ставати більш значущою, ніж
реальна. Створення такої «тотальної естетосфери»
є надзвичайно цікавим, але водночас і потенційно
небезпечним феноменом, який заслуговує на подальше
дослідження.
Висновки. В мистецтві ХХ – початку ХХІ ст.
Хаос займає виключне місце через загальну помітну

243

Випуск 131

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

тенденцію розглядати світ вже не як впорядкований
Космос, а як Хаосмос або навіть Хаос.
Художня інтерпретація міфологеми Хаосу може
набувати двох основних форм: 1) спроби безпосереднього
або метафоричного зображення самого Хаосу; 2)
звернення до хаотичного як ірраціонального або
випадкового. Ці варіанти також можуть поєднуватися.
В музиці принцип хаотичності виявляється
двома шляхами: 1) шляхом досягнення екстатично
холотропного стану музиканта та 2) свідомим
використанням принципу випадковості. Перший варіант
є більш типовим для контркультурних напрямів рок–
музики (панк–культура, хардкор, нойз, ембіент), другий
– для сонорики, алеаторики, стохастичної музики. В
обох випадках має місце своєрідний бунт не лише проти
класичної естетики, але й проти панівних суспільних
ціннісних настанов.
У літературі інтерпретація Хаосу також може
бути «ірраціоналістичною» (магічний реалізм) та
«раціоналістичною» (деконструкція тексту, інтерпретація світу як лабіринту – від Дж. Джойса до
Х. Борхеса та М. Павича). Крім того, можливе і
безпосереднє зображення міфологічного Хаосу, перш за
все – в жанрі фантастики.
У візуальних мистецтвах звернення до Хаосу добре
помітно в таких напрямах, як дадаїзм та сюрреалізм.
Незважаючи на суттєву відмінність, вони мають спільні
риси. Це стосується як загальної настанови на руйнування
традиційних художніх цінностей, так і конкретних
технічних прийомів, зокрема, схильності до різного роду
«автоматичних» технік (колаж, фроттаж, дріпінг тощо),
які передбачають значний фактор випадковості. Крім
цього, сюрреалізм активно звертається і до хаотичного
як ірраціонального, досліджуючи досвід сновидінь,
галюцинацій та інших межових станів, аж до божевілля
включно. В фотографії принцип випадковості повністю
визначає творчість в такому напрямі як ломографія, при
якій апарат фіксує все, що потрапляє в кадр при руху
фотографа.
В архітектурі ХХ – початку ХХІ ст. активно
розвивається нелінійний підхід, започаткований у
період бароко. Основні типи нелінійної архітектури –
лендморфна, біонічна, зооморфна, органітек, космогенна
– мають такі загальні риси як аморфність, нерівномірність,
трактування об’єкту як живого організму, концепція
руху й мінливості. Отже, навіть такий традиційно
«космогонічний» вид мистецтва як архітектура, може
набувати виразно «хаоїдні» характеристики. Щоправда,
тут береться тільки позитивний, творчий аспект хаосу,
інакше така архітектура була б самозапереченням, яке
суспільство нечасто може собі дозволити.
Те, що енвайронмент й архітектура створюють
у реальному просторі, такі мистецтва як театр,
кінематограф і різні форми медіа–арту досягають у
віртуальному просторі, який, попри те, також здатний
«оточити» реципієнта, створивши уявний хаоїдний світ.
В цілому, можна виділити дві основні форми
вираження поняття хаотичного в мистецтві: «творчий»
Хаос як буяння креативних сил та «фінальний» Хаос
як максимум ентропійних тенденцій. Наприклад, у
театральному мистецтві театр жорстокості тяжіє до
нестримності стихійних сил еросу й танатосу, що може
розглядатися як прояв вітального хаосу, в той час як
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театр абсурду, налаштований на демонстрацію розпаду
світу, суспільства, психіки, комунікативних здатностей,
виразно тяжіє за своїми естетичними концептуальними
установками до ентропійного варіанту.
Однак, в обох випадках характерною є активна,
навіть агресивна позиція «хаотичного мистецтва» щодо
всієї попередньої культури і стосовно реципієнта, якого
хочуть задіяти в будь–який спосіб. Карнавалізація,
святковість може зближуватися з Діонісіями, які
обов’язково потребують жертви, якою може поставати
сам митець, «старий світ» або ж навіть світ у цілому.
Таким чином, історія розвитку мистецтва ХХ –
початку ХХІ ст. показує, що звернення до поняття
хаотичного є частиною ідеології, згідно з якою, лише
«впустивши в себе» хаос, можна «прийняти в себе» буття
в усій його повноті та досягти цілісного сприйняття себе
і свободи у творчості.
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K. D. Ushinsky (Ukraine, Chernihiv), orientyr777@mail.ru
The principle of chaos as a factor of interspecific synthesis
and the creation of an artistic artefact of the esthetesphere
Chaos has a unique role in the art of the 20th and early 21st century because
of a general remarkable trend to view the world no longer as the ordered Cosmos,
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but rather as Chaosmos, or even chaos. In general, two main forms of expressing
chaotic in art can be distinguished: «creative» Chaos as a burst of creative energy
and «final» Chaos as a maximum of entropic tendencies.
For example, the Theatre of Cruelty in theatre art tends towards swiftness of
powerful forces of eros and thanatos, which could be considered as a display of
a welcoming chaos, whereas the Theatre of the Absurd is set to demonstration of
collapse of the world, society, mind and communication skills and according to its
aesthetic conceptual philosophy distinctly tends towards entropy.
However, active, and even aggressive position of «chaotic art» is typical in
both cases. Thus, the history of art development during the 20th and early 21st
century demonstrates that reference to chaotic is a part of ideology according to
which you can experience existence to its full and achieve complete perception of
yourself and freedom of artistic production only letting the chaos in.
Keywords: Chaos, stochasticism, irrationalism, randomness, avant–garde.
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Аналіз методів форсайту.
Якісні методи
Розглянуто методи форсайту. Особливу увагу приділено якісним
методам. Метою дослідження було проаналізувати якісні методи форсайту.
Досліджуються
методи
форсайту.
Розкривається
механізм
застосування методів форсайту. Аналізуються основні якісні методи
форсайту. Робиться висновок, що у сучасному нестабільному та динамічному
світі якісні методи форсайту завдяки своїм особливостям мають певні
переваги перед іншими методами дослідження майбутнього. Показується,
що саме завдяки якісним методам форсайту, майбутнє можливо не тільки
передбачати, але й ефективно конструювати. Підкреслюється, що зараз
при використанні якісних методів при проведенні форсайт–досліджень
футурологи спираються не тільки на думки експертів, а й на думки широкого
кола зацікавлених у форсайті осіб.
Методологічним підґрунтям дослідження є метод узагальнення, принцип
системного аналізу та метод порівняльного аналізу.
Ключові слова: майбутнє, форсайт, прогнозування, управління, образ
майбутнього, методи форсайту, якісні методи форсайту.

В наш час світ стає все більш динамічним і
не стабільним. Революції у різних галузях науки,
суспільства, культури, політики та економіки
відбуваються все частіше. Тому нагальною проблемою
та викликом теперішньому суспільству є завдання
навчитися вчасно передбачати можливі варіанти
розвитку соціуму. Але просте прогнозування в умовах
знаннєвого суспільства стає все менш ефективним.
Зараз футурологи стоять на тих позиціях, що майбутнє
потрібно не тільки передбачати, але й конструювати.
Тому форсайт стає одним з провідних напрямків
дослідження майбутнього.
Форсайт в умовах невизначеності і нестійкості
процесів сучасного світу стає одночасно як фактором, так
і наслідком формування суспільства знань, заснованого
на спільному управлінні [13, с. 10].
Підвищена увага до методів форсайту, що
проявляється в останні роки у всіх розвинених країнах,
викликана тим, що глибоке і всебічне передбачення
ходу світового науково–технологічного розвитку
стало найважливішою умовою побудови ефективної
національної інноваційної політики [7, с. 63].
Проаналізувавши різні погляди на «форсайт»
в українській та закордонній літературі, можемо
дати своє означення цього терміну. Форсайт – це
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сукупність методів, засобів та прийомів, які направленні
на систематичне виявлення найбільш значущих
тенденцій, що будуть мати визначальний економічний,
технологічний, політичний, культурний та соціальний
вплив на соціум в середньостроковій та довгостроковій
перспективі. В результаті проведення форсайту,
експертами
окреслюється
варіанти
вірогідного
майбутнього, з цих варіантів в результаті обговорення
та подальшого консенсусу всіх зацікавлених акторів
форсайт–дослідження, обирається найбільш прийнятний
образ майбутнього. Керована реалізація якого повинна
відбуватися за рахунок конвергенції зусиль суспільства
та всіх зацікавлених у цьому образі майбутнього
учасників форсайту, як на макро– так і на мікрорівні.
Форсайт має велику кількість методів. Але слід
зауважити, що при проведенні форсайт–досліджень
практично
не
використовується
якийсь
один
метод. Частіше для досягнення кращого результату
використовується система з декількох методів. Яка
комбінація методів буде використовуватися залежить від
багатьох факторів: об’єкту дослідження, матеріально–
технічного забезпечення форсайт–дослідження, часових
обмежень та інших факторів.
Але головне що потрібно пам’ятати – система методів
повинна як найкраще допомагати ефективній роботі
експертів, що проводять форсайт. Вибір оптимальної
системи методів не має однозначного вирішення,
але існують базові принципи формування комбінації
методів. Ці принципи можна представити у так званому
«трикутнику форсайта» [18].

Рис 1. Трикутник методів форсайту.

Джерело: [18]

На вершинах цього трикутника розташовуються
ключові фактори, що забезпечують успіх роботи з
експертами: креативність, експертиза, взаємодія.
Розташування методів в середині трикутника відповідає
до їх направленості, до одного з факторів. Застосування
кожного методу має свої як сильні, так і слабкі сторони,
тому ідея «трикутника форсайта» направлена перш
за все на те, щоб комбінація методів максимально
широко використовувала всі три ключові фактори, які
відповідають вершинам трикутника.
З плином часу методики в форсайт–дослідженнях
ставали все більш складнішими, також з’являлися нові
інструменти дослідження майбутнього. Ефективність
комбінування якісних і кількісних методів знайшла своє
підтвердження у різних форсайт–дослідженнях. Але
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згодом стало зрозуміло, що для подальшої реалізації
форсайтів, потрібні нові підходи, які б забезпечували
одержання об’єктивних оцінок, започаткованих на
кількісному аналізі емпіричних даних – статистичних
індикаторів, патентної статистики, бібліометричної
інформації тощо [15, с. 118–119]. Тому в своїх працях
вчені І. Майлс і Р. Поппер запропоновали додати до
«трикутника форсайту» ще одну вершину – «доведення»
і тим самим перетворили трикутник у ромб (в оригіналі
– Foresight Diamond) [22; 12, с. 63]. Один з варіантів
такого ромба наведений на рис. 2.

Рис. 2. Ромб методів форсайту.

Джерело: [12; 22; 8]

В цьому ромбі всі методи форсайту діляться на
три категорії: кількісні, якісні та полукількісні [12;
22]. Полукількісні методи включать в себе елементи як
кількісних так і якісних методів, тому на нашу думку
краще їх називати синтетичними.
В даній статті зосередимо свою увагу на якісних
методах форсайту. До якісних методів належать: наукова
фантастика, «джокери» та слабкі сигнали, сценарії та
сценарні семінари, есе, прогнози геніїв та провідних
експертів, ретрополяція або зворотнє сценарювання;
ролеві ігри; аналіз TEEPSE–факторів; SWOT–аналіз;
мозковий штурм; інтернет–краудсорсінг; дерево цілей;
мультиперспективний аналіз; експертні панелі та панелі
громадян; конференції або семінари; морфологічний
аналіз; опитування або голосування; інтерв’ю; логічні
схеми; сканування; аналіз літератури; аналіз соціальних
мереж.
Якісні методи засновані на логічних судженнях.
Вони застосовуються, коли недостатньо формалізованої
інформації про об’єкт дослідження форсайту. Або коли
об’єкт дослідження важко формалізувати. Ці методи
мають велику ступень креативності та суб’єктивності.
Це потрібно враховувати при їх застосуванні. Коротко
розглянемо якісні методи, які застосовуються при
форсайт–дослідженнях.
Проаналізуємо
найбільш
значущі якісні методи форсайту.
Наукова фантастика (Science Fiction). Наукова
фантастика – це перш за все напрямок в художні
літературі, який заснований на деякому припущенні в
області науки. Наукова фантастика завжди була зв’язана
з футурологією, бо в них спільний предмет – майбутнє.
Ще в 60–і роки відомий радянський письменник–
фантаст й у той же час видатний автор теорії рішення
винахідницьких задач – теорії розвитку технічних систем,
і теорії розвитку творчої особистості Г. С. Альтшулер
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

опублікував серію нарисів про передбачення фантастів.
Ось уточнені цифри. Ж. Верн: 108 прогнозів, з них 10
помилкових. Г. Уеллс: з 86 прогнозів правильними
опинилися 77. А. Бєляєв: тільки 3 помилки на 50
прогностичних фантазій [6, c. 24].
Мета наукової фантастики – не прогнози, а
людинознавство. Але, прагнучі до художньої вірогідності
й використовуючи художню логіку, письменник нерідко
передбачає майбутнє. Для письменника фантаста –
головне здивувати читача, а це стимулює високу ступінь
креативності при конструюванні майбутнього. Явище
передбачення письменниками–фантастами майбутнього
не повинне залишатися осторонь від наукової дискусії.
Навпаки ці передбачення повинні стати поштовхом до
пильнішої уваги до творів письменників, які працюють
у жанрі наукової фантастики й до футуристичного
навантаження їхніх текстів.
Письменники–фантасти, на відміну від вчених,
які займаються прогнозуванням, не обмежені ніякою
науковопарадигмальною залежністю з її соціальними
наслідками. Для них головне – прихильність до їхніх
творів читачів. У зв’язку із цим вони можуть дозволити
собі не нехтувати новітніми розробками, які ще не до
кінця прийняті науковим світом і на їхній підставі робити
сміливіші довгострокові й наддовгострокові прогнози.
Художньо–інтуїтивне осмислення майбутнього націлене
на створення цілісної картини прийдешнього, на
виявлення таких процесів й явищ, значення яких не
піддається чисто формальному аналізу. Тому потрібно
більш уважно відноситись до прогнозів письменників
фантастів і всебічно та системно їх залучати до
форсайтів.
«Джокери» (Wild Cards) та «Слабкі сигнали»
(weak signals). «Джокери» – це події, яким притаманні
низька ймовірність, несподіване настання і надзвичайно
серйозні наслідки. Проте, відомо, що в дійсності вони
трапляються досить регулярно. «Джокер» являє собою:
– подію або низку подій з імовірно низькою
ймовірністю і високою невизначеністю, наступ якої
радикально змінює стан речей в звичному світі (сильні
шоки і руйнування);
– подію, яку ми не можемо чи не бажаємо передбачити,
і яка, таким чином, виявляється несподіванкою [4, с. 62].
Карл–Хайнц Штайнмюллер з компанії Z–Punkt [13]
характеризує «джокерів» як «землетруси» ментального
ландшафту. Він підкреслює, що «джокер» підриває
поточні тренди, формує нову картину майбутнього,
змінює наше усвідомлення майбутнього і змушує
переосмислити минуле, породжуючи нові концепції
та оцінки. Він вказує і на той факт, що потенційні
«джокери» працюють як системи раннього оповіщення,
а слабкі сигнали служать провісниками прийдешніх
подій. Малюючи картину уявних «джокерів»,
компанії мають можливість протестувати нові, менш
«традиційні» стратегічні опції; іншими словами,
проявити нестандартне мислення (новий погляд на
процеси) і сформувати більш «міцні» стратегії (за
допомогою поглибленого дослідження негативного
сценарію розвитку подій) [4, с. 63].
Нассім Талеб замість визначення «джокер»,
використовує визначення «чорний лебідь». «Чорний
лебідь» – це подія, що має наступні три характеристики
[14, с. 10].
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По–перше вона аномальна, тому що ніщо в минулому
цю подію не віщувало. По–друге, вона має величезну
силу впливу на суспільство. По–третє, людська природа
змушує придумувати пояснення того, що трапилося
після того, як воно сталося. Роблячи подію, спочатку
сприйняту як сюрприз, зрозумілою і передбачуваною.
Як правило появу «джокерів» віщують так звані
слабкі сигнали. Слабкі сигнали за визначенням
И. Ансоффа [1], – це нечіткі ранні індикації майбутніх
важливих подій. Пізніше це визначення було розширено,
з урахуванням додаткових показників явищ, таких як
«нове», «вражаюче», «невизначений», «ірраціональне»,
«не заслуговує на довіру», «важко відстежувати»,
«вимагає істотного тимчасового лага до дозрівання і
становлення як мейнстріму» [3, с. 59].
Слабкі сигнали дуже важко виокремити, так як вони
настільки малі, що легко губляться серед інших, більш
значущих чинників. Але робити це необхідно, бо саме
слабкі сигнали і «джокери» мають велике значення у
нестабільних та кризових системах, де навіть найменші
фактори можуть призвести до значних перетворень.
Багато подій, які мали великий вплив на соціум
трапилися, тому що на них ніхто не чекав. Тому
в форсайт–дослідженнях дуже важливо виявляти
«джокери» і слабкі сигнали, щоб передбачати та
корегувати їх наслідки. Зараз футурологи створили
групу методів, яка базується на виявленні слабких
сигналів та «джокерів» і вона отримала назву – WIWE
(від англ. wildcards& weak signals – «джокери и слабкі
сигнали»). Це допоможе будувати більш стійкі стратегії
формування майбутнього до зовнішніх впливів, та
значно урізноманітнить можливості досягнення нових
цілей. Особливо у часи кризи та нестабільності.
Сканування. Термін «сканування зовнішнього середовища» був запропонований в 1967 році Ф. Агіларом.
Сканування і моніторинг – це етап у дослідженні
перспектив розвитку, який «передує іншим дослідженням
майбутнього» [20, с. 103], а отже передує використанню
інших методів форсайта. Цю думку підтримують і
англійські науковці Я. Нугрохо, О. Саритас у своїй
статті «Побачити і усвідомити невидиме. Сканування,
мережевий і сценарний аналіз» [11, с. 60].
М. Маріен вважає, що «сканування є фундаментальною завданням прогнозних досліджень» [19; 5, с.
257]. На думку Н. Гапоненко сканування має концентруватися на трьох основних напрямках. По–перше – це
існуючі та вже сформовані тенденції, проблеми та
фактори; по–друге – це потенційно можливі зміни, які
не є реальністю сьогодні, але ймовірність їх настання в
майбутньому досить висока; і по–третє – так звані слабкі
сигнали [5, с. 257].
Сканування – це перший етап для більшості
форсайтів. І інформація яку ми отримаємо на цьому етапі
буде фундаментом, для всього форсайт–дослідження.
Тому дуже важливо, щоб скануванню приділялися значна
увага. Зараз з появою інтернету з’явилася можливість
використовувати для сканування електронні ресурси,
в тому числі і соціальні мережі, а також спеціалізовані
програми. Це значно урізноманітнює та пришвидшує
сканування. Але постає проблема ранжування великої
кількості отриманих даних. Саме на цю область у
форсайт–дослідженнях треба звернути уваги сучасним
футурологам.

247

Випуск 131

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Сценарії (Scenarios) або написання сценаріїв
(Scenario writing) та сценарні семінари. Стосовно до
форсайтів сценарії представляють собою структуровані,
альтернативні, правдоподібні, внутрішньо несуперечливі
описи можливих станів і траєкторій переходу системи з
одного стану в інший.
Даний метод вважають одним з найбільш ефективних
у роботі з майбутнім. Реалізація цього методу передбачає
розробку кількох розгорнутих картин майбутнього
(сценаріїв), кожна з яких реалізується при виконанні
певних умов. Сценарії створюються за принципом «знизу
вгору» або «зверху вниз» і базуються на аналізі майбутніх
можливостей та альтернативних траєкторій розвитку.
Один з способів розробки сценарію майбутнього
є сценарний семінар. На сценарних семінарах ключові
експерти і потенційні бенефіціари форсайта обговорюють
шляхи розвитку предметної області. За підсумками
семінару формується попередній варіант сценарію, який
обговорюється на фінальному семінарі з широким колом
зацікавлених осіб, включаючи представників науки,
бізнесу, державних органів і населення.
Сценарний підхід є потужним інструментом
акумулювання знань різних суб’єктів політики і
експертів з різних областей для дослідження розвитку
складних систем в майбутньому, і він має потужний
«навчальний» потенціал. Це є його відмінною рисою
в порівнянні з іншими методами форсайта. В ході
побудови сценаріїв здійснюється свого роду діалог між
різними учасниками сценарної групи, відбувається
обмін знаннями та досвідом, в результаті з’являється
нове, більш глибоке уявлення про перспективи розвитку.
Сам процес побудови сценаріїв настільки ж важливий,
як і результат [5, c. 248]. Тому при застосуванні даного
методу слід уважно підходити до відбору як експертів,
так і представників соціума. Чим якісніший буде їх
підбір тим більш якісними будуть і сценарії.
SWOT–аналіз (SWOT Analysis). SWOT – це
абревіатура англійська слів Strengths – сильна сторона;
Weaknesses – слабка сторона; Opportunities – можливості;
Threats – загрози. Методологія SWOT–аналізу
передбачає виявлення внутрішніх сильних і слабких
сторін організації, а також зовнішніх можливостей і
загроз і встановлення зв’язків між ними [2].
Дані збираються з різних джерел: це можуть бути,
наприклад, отримані в ході інтерв’ю думки експертів,
статистичні зіставлення або результати бенчмаркінгу.
Часто результати систематизують у вигляді матриці
2х2, що дає уявлення про істотні внутрішні і зовнішні
фактори, які здійснюють позитивний або негативний
вплив на розвиток. Внутрішні позитивні фактори
являють собою сильні сторони, зовнішні – можливості;
внутрішні негативні чинники – це слабкі сторони,
зовнішні – це загрози. Виявивши основні можливості і
загрози, їх ранжують за значимістю і ймовірності появи,
ту ж процедуру здійснюють стосовно сильних і слабких
сторін [5, с. 259].
Отже, SWOT–аналіз, як процес стратегічного
планування, проводять поступово, починаючи з аналізу
зовнішнього а потім внутрішнього оточень, а наприкінці
– будують стратегії і тактичні дії. Це дозволяє більш
ретельно вивчити об’єкт та середовище для якого
здійснюється форсайт. Що в свою чергу сприяє його
вдалій реалізації.
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Аналіз TEEPSE–факторів. TEEPSE – це теж
абревіатура англійських термінів – технологічні
(technological), економічні (economic), екологічні
(environmental), політичні (political), соціальні (social) і
етичні (ethical) фактори.
Концепція TEEPSE служить матрицею для аналізу
рушійних сил і тенденцій (від локального до глобального
масштабу), що носять технологічний, соціальний,
економічний, екологічний, політичний і етичний
характер [12, с. 69].
При форсайті ці фактори розглядаються в системі
та аналізується їх взаємовплив одне на одного, та
наслідки цього взаємовпливу на майбутнє. Технологічні,
економічні, екологічні, політичні, соціальні та етичні
фактори сьогодні найбільш повно описують буття
соціуму. Тому їх системне дослідження та аналіз
тенденцій дозволяє зробити на їх основі образ
майбутнього з одного боку повним, а з іншого –
достатнім для форсайт–досліджень.
Ретрополяція (backcasting). Метод стратегічного
прогнозування, що дозволяє на підставі експертних
оцінок створити можливу картину майбутнього, а потім
визначити альтернативні шляхи його досягнення (підхід
«від майбутнього до теперішнього») [17].
Звідси бачимо, що у ретрополяції ми можемо
виокремити наступні аспекти: нормативний та
конструктивний аспект – образ бажаного майбутнього.
Це відправна точка у ретрополяції. Створення образу
бажаного майбутнього не тільки дозволяє структурувати
наші бажання та бачення розвитку, але й дозволяє
активувати запуск цього образу у соціумі. Що в свою
чергу може привести до збільшення шансів його
реалізації. Потім потрібно звернути увагу на описовий,
аналітичний та критичний аспекти ретрополяції:
це відповіді на питання – «яким чином ми можемо
досягти бажаного майбутнього?». Тобто, якщо в нас
є образ бажаного майбутнього ми повинні перевірити
фізичну та соціальну виконуваність даного бажаного
образу майбутнього. Бо не можливо намагатися прийти
до того, чого існувати не може принципово. Також
важливо, щоб сценарії шляхів до бажаного майбутнього
були теж перевірені на предмет їх виконуваності, та
проаналізовані ризики невиконання цих сценаріїв для
соціуму.
Ролеві ігри (Simulation Gaming). Ролеві ігри – це
метод, який заснований на моделюванні різних ситуацій.
Групі експертів дають сценарій, який у загальних
рисах задає правила гри. Кожному експерту в цій грі
відводиться певна роль.
Основними функціями цього методу є:
– дати можливість учасникам робочої групи
зсередини вникнути в мотивацію і думки людей,
відповідальних за прийняття рішень, чиї ролі вони
відіграють;
– дослідити, які стратегії і відповідальності можуть
бути враховані при прийнятті того чи іншого рішення
[21, с. 87].
Рольові ігри дають можливість дослідження
можливих відповідей на мінливі зовнішні умови
і взаємодії між стратегіями різних гравців. Може
очікуватися подальший розвиток комп’ютерних, і навіть
онлайнових рольових ігор для застосування їх при
проведенні форсайту.
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Мозковий штурм (Brainstorming). Сутність цього
методу полягає в актуалізації творчого потенціалу
фахівців при «мозковому штурмі» проблемної ситуації,
що реалізує спочатку генерацію ідей і наступне
деструювання (руйнування, критику) цих ідей з
формуванням контрідей. Робота з методом передбачає
реалізацію наступних шістьох етапів [10, с. 52].
Перший етап – формування групи учасників «мозкової атаки» (по чисельності й складу). Оптимальна
чисельність групи учасників знаходиться емпіричним
шляхом: найбільш продуктивними визнані групи в 10–
15 осіб.
Другий етап – складання проблемної записки
учасника мозкової атаки.
Третій етап – генерація ідей. На цьому етапі дуже
важлива толерантність. Жодну ідею, якою б безглуздою
вона б не здавалася не можна критикувати.
Четвертий етап – систематизація ідей, висловлених
на етапі генерації.
П’ятий етап – деструювання (руйнування) систематизованих ідей. На цьому етапі ідеї оцінюються на
практичну реалізацію. Кожна ідея зазнає всебічної
критики з боку учасників мозкової атаки.Шостий етап
– оцінка критичних зауважень і складання списку ідей,
які мають найбільший праксеологічний потенціал [10].
Метод мозкового штурму є більшою мірою актом
колективної творчості, найбільш затребуваний у ситуації
дефіциту свіжих ідей і рішень. Цей метод особливо
ефективний тоді, коли існуючи підходи не дають
прийнятних шляхів подолання проблемної ситуації й
потрібні принципово нові, нестандартні розв’язки.
Мозковий штурм – це тільки початкова стадія
роботи групи експертів при форсайті. Він не передбачає
остаточного результату на виході, який можна включити
в підсумковий звіт про роботу.
Дерево цілей (Relevance Trees). Дерево цілей –
структурована, побудована за ієрархічним принципом
(ранжована за рівнями) сукупність цілей системи,
програми, плану. Будується шляхом послідовного
виділення все більш дрібних компонентів на рівнях, що
понижаються і є сукупністю генеральної цілі, головної
цілі та підцілей. Використовуються для визначення умов
досягнення майбутніх цілей: які умови розвитку можуть
сформуватися в майбутньому, які ресурси, дії та знання
можуть знадобитися [9, с. 112].
Дерево цілей дозволяє систематизувати уявлення
про досліджувану область або проблему та являє собою
графічну модель прийняття рішень, яка включає цілі,
завдання, заходи декількох рівнів структуризації, а також
зв’язки між ними (включення та / або підлеглості) [9, с.
111–112].
Побудова дерева цілей вимагає розв’язання
багатьох прогнозних завдань, таких, як: прогноз
розвитку об’єкта в цілому; формулювання сценарію
досягнення прогнозованої мети; формулювання рівня
мети; формулювання критерію й ваг, ранжирування
вершин.
Ієрархічне дерево цілей будується на логічній
основі зверху вниз, виходячи зі сценарію, поетапно,
рівень за рівнем, так, щоб заходи попереднього рівня
забезпечували завдання наступного. Для кожного
рівня дерева цілей експерти повинні встановлювати
коефіцієнти відносної важливості всіх його етапів.
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Цей метод є інструментом системного мислення.
За його допомогою в форсайті можна здійснити
глибокий аналіз певної області майбутнього та
знайти альтернативні шляхи для досягнення образу
майбутнього.
Панелі громадян (Citizen Panels) та експертні
панелі (Expert Panels). Панелі – це метод форсайта, в
якому за допомогою опитувальника спеціальної форми,
через рівні проміжки часу систематично збирають дані
у однієї групи. Причому групі надається ґрунтовна
та новітня інформація, щодо проблеми, або об’єкта
дослідження. Через деякий час члени панелі повинні
дати свої прогнози щодо проблеми дослідження.
Метою застосування панелей в форсайті є систематичне
отримання інформації про стан об’єкту прогнозування
та тенденції його розвитку в майбутньому. Підбір членів
панелі відбувається таким чином, щоб найбільш повно
охопити проблематику дослідження та в результаті мати
різноманітні точки зору об’єкт дослідження та його
розвиток в майбутньому.
Довгий час в панелях приймали участь тільки
експерти, які були зв’язані з проблематикою форсайт–
дослідження. Такі панелі називалися експертними. Але
в останній час з’явилися панелі громадян. Ця тенденція
зрозуміла і відповідає тенденції еволюції форсайта,
від технологічного до багатофакторного. Де головним
компонентом передбачення майбутнього – є соціум.
Тому не дивно, що для більш вдалого форсайта потрібно
формувати в суспільстві культуру конструювання
майбутнього. Також для успішності форсайта дуже
важливо знати думку простих громадян про об’єкт
форсайту. Тому використання даного методу має велике
значення і перспективи у сучасному громадянському
суспільстві.
Інтернет–краудсорсінг.
Термін
краудсорсінг
походить від англійського crowd – «натовп» і sourcing –
«використання ресурсів». Одним з перших дослідників
краудсорсінгу був Джефф Хау. Основні його думки
викладені в книзі «Краудсорсінг: Колективний розум
як інструмент розвитку бізнесу» [16]. Хау вважає, що
«колективний розум» має перевагу над індивідуальним
і здатен на вирішення складних питань у різних
сферах нашого буття: бізнесі, економіці, науці і т.ін.
На думку Джеффа Хау віртуальні спільноти – основа
краудсорсингу, що забезпечує контекст і структуру, в
якій здійснюється «робота» [16, c. 21].
Одна з основних ознак інтернет–краудсорсінгу –
це його відкритість. Прийняти участь у дослідженні
може кожна людина. Це дозволяє продукувати велику
кількість нестандартних ідей, бо у вирішенні проблеми
дослідження приймають участь всі зацікавлені особи.
До того ж залучення суспільства до конструювання
майбутнього, корелюється с завданнями та цілями будь–
якого форсайту.
Використання інтернет–краусорсінга має великий
потенціал для форсайту на будь–якому етапі його
проведенням. Бо за рахунок цього методу футурологи
отримують досить зручний інструмент для зв’язку
та впливу на соціум. А це має вирішальне значення в
конструюванні бажаного майбутнього.
Отже якісні методи в форсайт–дослідженнях
відіграють одну з провідних ролей. Це відбувається
завдяки тому, що наш світ стає все більше динамічним
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та нестійким. При таких умовах тенденції швидко
змінюються. Тому кількісні методи стають все менш
ефективними. В той час як якісні методи показують в
таких умовах більшу ефективність. Треба зауважити,
що якщо на початку зародження форсайту якісні методи
використовувалися переважно експертами, то в останній
час ці методи широко застосовують майже для всіх
верств соціуму для якого здійснюється форсайт. Це
пов’язано з еволюцією самого форсайту. Який пройшов
шлях від технологічного форсайту до богатофакторного.
Тому дуже важливо, щоб форсайт охоплював як можна
більше представників соціуму. Тільки в цьому разі ми
зможемо ефективно конструювати майбутнє. Наближати
найбажаніший образ майбутнього. Слід зауважити, що
якийсь один метод в форсайті майже не використовується.
При проведенні форсайт–дослідження застосовується
комбінація методів як якісних так і кількісних і
синтетичних. Це дозволяє підвищити якість форсайту.
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Foresight methods analysis. Qualitative methods
In this article we consider foresight methods. Particular attention is paid
to qualitative methods. The objective of the study was to analyze the qualitative
foresight methods.
Analyzed are foresight methods. The mechanism of using foresight methods
is described. It should be noted that in the foresight only one method is almost
never used. Analyzed are the main qualitative foresight methods. It is concluded that
in today’s unstable and dynamic world qualitative foresight methods due to their
specific aspects have certain advantages over other methods of researching of the
future. It is shown that it is due to the qualitative foresight methods that the future is
possible not only to forecast but also to design effectively. It is emphasized that now,
using qualitative methods in carrying out foresight researches, futurologists rely not
only on the opinions of experts but also on the thoughts of a wide range of people
interested in the foresight.
The methodological bases of the study are generalization method, principle of
system analysis and method of comparative analysis.
Keywords: future, foresight, forecasting, management, image of the future,
foresight methods, qualitative foresight methods.
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Методологічна природа мислення в еволюції
пізнавальних дискурсів

Аналізується продуктивна діяльність мислення, пізнавальні функції
якого визначаються логікою і способами міркувань. Вони проходять перевірку
практикою соціального життя, концептуалізуючись в досвіді і свідомості
людини в методологію. Її завдання полягає в пошуку шляхів для досягнення
достовірного знання. Результатом стає методологічна свідомість, в
контексті якої формується стиль і метод продуктивного пізнання.
Ключові слова: мислення, методологія, знання, рефлексія, пізнання,
свідомість, логіка.

Основне завдання сучасної освіти полягає у формуванні особистості, яка творчо, продуктивно мислить,
пропонує моделі і шляхи подальшого розвитку суспільства,
культури, науки, людини. Загальне визначення ролі
мислення («як пізнання світу») здійснюється в результаті
трансформації соціокультурної реальності. Але сутність
мислення можна зрозуміти, виходячи з принципів
його теоретико–методологічної спрямованості. Кожна
епоха демонструє свої методи і способи пізнання, які
дають можливість концептуально визначити характер
культури мислення. Разом з тим мислення постає в різних
модифікаціях, завдяки яким результати пізнавальної
діяльності втрачають свою відповідність об’єктивній
реальності. Дана обставина ставить завдання виявити
основні етапи еволюції методологічної природи мислення.
Дослідженню сутності і характеру мислення
присвячені роботи класиків філософської думки
Арістотеля, Платона, Ф. Бекона, Р. Декарта,
І. Канта, Г. Гегеля, Е. Гуссерля та інших. В сучасній
філософії мислення вивчають і аналізують В. Розін,
П. Щедровицький, М. Мамардашвілі, Н. Іванова,
З. Оруджев, В. Ільїн, В. Кремень, С. Пролеєв та ряд
інших вчених. Однак потребує додаткового вивчення
проблема методологічної природи мислення.
Мета статті полягає в аналізі методологічного
змісту мислення в процесі еволюції філософського і
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наукового пізнання в контексті виявлення її продуктивних результатів.
Полізмістовність мислення засвідчує його важливу
роль в науковому пізнанні, в побудові логіки міркувань,
доказу, формуванні розумної діяльності. Мислення
в пізнавальній, навчальній діяльності складається
з думок, взаємопов’язаних по певним правилам, а
думки складаються зі слів, термінів. Хоча правильність
міркувань і не залежить від смислу цих термінів, тим не
менше операції з ними підлягають логічним правилам.
З точки зору логіки, мислення описує наявні способи
міркування, артикулюючи і узагальнюючи їх. Робить
воно це за допомогою створених правил і формул,
які являють собою норми мислення. «Логіка, – писав
А. Шопенгауер, – являє собою просто знання in abstracto
того, що кожний знає in concreto… Цим і пояснюється
той відомий факт, що в той час як в інших науках
істинність окремого випадку перевіряється на практиці,
в логіці ж, навпаки, правило повинно перевірятися на
окремому випадку: і самий кращий логік, помітивши, що
в окремому випадку він робить не той висновок, який
вимагає правило, завжди скоріше стане шукати помилки
в правилі, чим в своєму дійсному висновку… Це те ж
саме, якби для своїх рухів ми звернулись би за порадою
до механіки, а для травлення їжі – до фізіології; і хто
вивчає логіку для практичних цілей, схожий на людину,
яка намагається навчити бобра будувати собі житло» [12,
с. 56–57].
З точки зору Арістотеля – «батька логіки», мислення
– це, по–перше, міркування або докази, які спираються
на правила; в свою чергу, останні передбачають
використання категорій («форма», «матерія», «якість»,
«кількість» тощо). По–друге, мислення розуміється
як дії і здібності людини – відчуття, уявлення і власне
мислення. По–третє, в «Метафізиці» мислення задається
відносно розуму (божества), (яке «мислить самого
себе»), що можна розуміти і як установку на вивчення
мислення, і як уподібнення мислячої людини мисленню
божества. Ці характеристики мислення являють
собою «антропологічно орієнтоване осмислення і
обґрунтування арістотелівської логіки (органону)» [11,
с. 19–21].
Мислення в Арістотеля виступає онтологічною
основою формальної (традиційної) логіки. Але поряд
з нею існує методологічне розуміння мислення, зовсім
відмінне від формально–логічного. Для методології
мислення – це не опис того, що вже склалося, а
створення принципово нового (міркування, ідеї, закону,
підходу тощо). В реальному процесі мислення форма не
співпадає зі змістом, і саме за рахунок цієї відмінності
стає можливим розвиток мислення (з точки зору
логіків мислення не розвивається). Хоча іноді і можна
створювати правила, але значно частіше мислення
задається і спрямовується різними міркуваннями,
серед яких істотне місце відіграють відчуття проблем і
реальності.
І «проблеми», і «реальність» – це середовище, в якому
виникає і формується мислення, яке постає необхідною
умовою розвитку всіх форм і способів презентації людини
в світі. Мислення, могло виникнути в період перших
цивілізацій, насамперед античної, з якої бере початок вся
європейська культура. В античній філософії утворилося
декілька дискурсивних практик. Всі вони розумілися в
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якості різних типів і способів міркувань, на основі яких
формувалося мислення як здатність робити судження.
Проблеми, пов’язані з функціонуванням дискурсивних
практик, були вирішені за рахунок чотирьох основних
моментів: по–перше, утворилися процедури, які
можна віднести до методології та феноменології; по–
друге, вдалося винайти засоби і норми, які дозволяють
одержувати несуперечливі і потрібні знання в рамках
дискурсивних практик; по–третє, для передачі даних
засобів і норм іншим були запропоновані форми
технологій. Для того, щоб переконати, схилити всіх
прийняти запропоновані інновації, які змушують
людину кардинально змінювати свою життєдіяльність,
в арістотелівській філософії була створена концепція
мислення, в якій стверджується мислячий суб’єкт. Всі
окремі, індивідуальні концепції, уявлення і картини
світу в античній філософії формуються в контексті
єдиної мисленнєвої діяльності. З точки зору методології
античного пізнання можна говорити про формування
нової реальності та інституту мислення. Нормування
дискурсивних практик передбачало побудову ідеальних
об’єктів, правил і категорій, свого роду технологізацію
та інституціалізацію мислення. Останнє, в свою чергу,
визначило вимогу створення концепції мислення як
методу пізнання і способу діяльності [4, с. 114–115].
Перехідним етапом до такої концепції мислення
були практики теолого–християнського інтелектуалізму.
В його контексті формується і стверджується новий тип
і спосіб мислення – теоцентричне, або схоластичне.
Це обумовлено прогресом розумного пізнання, яке
полягає не лише в переході від міфології до логіки, але
й навпаки – до міфу як символічного ладу культури
пізнання, розуміння і мислення. Діяльність людини в
своїй обширності породжувала не лише прагнення до
об’єктивності, але й «привабливих надій», хоча вони
і не мали під собою ґрунтовних підстав. «Пізнання
багатоманітне і містить тільки ж несподіваних поворотів
і форм свого існування, як і доля людини» [7, с. 190], –
вказує С. Б. Кримський.
Суть переходу до теолого–схоластичного мислення
обумовлена системною кризою насамперед античної
культури. Вона полягає у вичерпаності системи
соціально–економічного і політичного життя. На цій
основі починають складатися договірні та корпоративні
відносини, характерні для середніх віків, які передбачають
збереження певних прав і хоча відносних, але все таки
свобод людини [12, с. 194]. В контексті загальних для
всіх епох соціальної, господарської, політичної історії
Середньовіччя мало специфічну відмінність – інститут
християнства. Воно «утворило християнський світ, або
християнську цивілізацію, – вказує Н. Дейвіс. – Вакуум,
утворений після падіння Римської імперії, заповнювався
тим, що християнський світ дедалі більшою мірою
усвідомлював себе не тільки як релігійну громаду,
але й як політичну спільноту. Хоча Римська імперія
зрештою впала, її релігія тріумфувала. Духовні і світські
володарі християнського світу мало–помалу вбиралися
у цезарські мантії, ставали імператорами, королями,
єпископами, панами, кардиналами, царями, кайзерами
тощо. Але від самого початку дедалі чисельніша
спільнота християнського світу не мала єдності. Хоча
західна (латинська) і східна (грецька) церкви поділяли
основні постулати віри, вони часто ставились одна до
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одної як чужі, дедалі все гостріше усвідомлюючи свої
розбіжності, ніж спільні риси» [3, с. 308]. Як відомо,
саме різноманітність, плюралізм стимулює розвиток
творчості, пізнання і мислення.
Стратегії мислення в період пізнього середньовіччя
формували методологічну програму дослідження
природи. В результаті людина починає освоюватися в
новому подвійному світі: починає пізнавати природу
і одночасно продовжує віддавати належне Богу. Тим
самим в середньовічному теоцентризмі (в його різних
модифікаціях) формується нова методологія мислення
по відношенню до усталених античних принципів
розуміння природи, Бога, суспільства, людини. Стало
зрозумілим, що дійсність – це не лише те, що є створене
Богом, але й має більш глибокий зміст. При цьому
всі основні складові мислення встановлюються по–
новому. Інші цілі, інше розуміння істини, інші начала,
інша методологія пізнання, нова концепція мислення.
Середньовічна метафізика і пізнання знаменують
перетворення мисленнєвого процесу, актуалізують
його критичний пізнавальний пункт. На цьому етапі
суб’єкт із зовнішнього перетворюється у внутрішній
об’єкт, виникають дії нових інтелектуальних сил, яким
підкоряється їх носій [4, с. 138–139].
Новоєвропейський період розвитку, або епоха
Модерну, характеризується високим злетом науки і
авторитету знання. Наука характеризується в цей період
усвідомленням процесів формування та конституювання
знання, що спирається на загальнонаукові та специфічні
методи. Наука на повну силу показує свої переваги,
свої можливості. Завдяки включенню науки в практику
соціоекономічного, політичного, культурного життя
починають вибудовуватися методи, які «відтворюють
поведінку об’єктів соціального життя, допускають
математичну обчислюваність та передбачуваність їх
поведінки; активізуються інтерпретаційні акти усвідомлення даних наукових досліджень та концептуальні
процедури їх пояснення й опису» [6, с. 151].
Методологія в епоху Нового часу не лише
слугує дослідженню природи, але й виробництву і
систематизації знань про закономірності існуючої
реальності засобами теоретичного обґрунтування та
емпіричного випробування. А також як шлях перевірки
пізнавальних результатів для розкриття їх об’єктивного
змісту на предмет істинності, достовірності, інтерсуб’єктивності. Методологічний дискурс в період
інтенсивного розвитку наукових знань передбачає різні
варіанти використання теорій, концепцій, математичних
екстраполяцій, що передбачало відповідний стиль
мислення для усвідомлення і застосування в практику
дедуктивних структур, форм актуальності, сукупного
застосування вказаних форм дослідження в залежності
від дисциплінарної інституціалізації наукового знання.
В контексті нового прочитання наукою природи,
формування нової людини по–новому прочитується
соціальна метафізика [1, с. 156].
В підсумку формується і виникає не просто нова
система цінностей, а стратегія подолання тих напрямків
мислення, які втратили своє значення для пізнання
і можливості для вирішення нових викликів. Якщо
говорити про подолання конкуренції ціннісних систем,
які можна умовно визначити як «віро–центристську»,
або «теоцентричну», і «раціоцентричну», або
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«сцієнтричну», то вони мають одне і те ж завдання, але
вирішують його принципово різними, тобто фактично
протилежними
способами.
«Раціо–центристська»
система перебуває в постійній боротьбі з теоцентричними
(«віро–центричними») ціннісними системами. «Віро–
центрична» система цінностей означає, що індивіди,
які утворюють в процесі життєдіяльності відповідну
спільноту, співвідносяться з вищим ціннісним рівнем
через віру. Тобто через те відношення, котре поєднує
людину з світом в цілому та зі смислом життя в ньому.
Тому віра «в чистому виді» суперечить будь–яким
об’єктиваціям. Для віри об’єктивність (об’єктивації)
просто не потрібна – вона суперечать єдності і взаємодії
з помежовими, сакральними цінностями [4, с. 148–149].
Проблема об’єктивності цінностей в новоєвропейському мисленні постала в силу зміни соціально–
економічної і політичної ситуації, що обумовило
виникнення Novus Ordo, тобто Новий Порядок. В
ньому на перше місце виходить раціональна стратегія
мислення, оскільки новий лад – ринково–економічний
(капіталістичний), не може існувати лише у вимірах
«віро–центризму». В кінцевому рахунку, паралельно
проекту створення на землі універсального простору
спасіння Universum Ghristianum, цей світ–двійник
виношує і реалізує власний амбіційний глобальний
проект побудови вселенського Pax Oecnomicana» [9,
с. 155]. А «світ економіки» може бути осягнутий і
підкорений лише в раціональних стратегіях мислення.
В силу вказаних обставин відбувається сходження
ще на один щабель освоєння оточуючої реальності.
Зрозуміло, що в епоху Нового часу наука показує,
що найкращим втіленням розумності, доцільності,
гармонії, досконалості постає природа. В даному
аспекті відбувається відхід від теоцентричної («віро–
центричної») традиції мислення в сторону до науково–
пізнавальної (раціональної). Дана традиція, як вже
зазначалося, стає основою наукової свідомості як
результату осмислення накопичених знань в процесі
вивчення природи.
Потрібно враховувати, що наука відрізняється
від побутової, «повсякденної» свідомості, оскільки
будується на передумовах усвідомленого, раціонально
осмисленого вибору знань та інформації та їх вилучення
з оточуючого світу; вона потребує відрізняти істотне
від неістотного, часткове від загального, закономірне
від довільного, репродуктивне від неповторного тощо.
Для такого розрізнення недостатньо однієї емпіричної
(досвідної) бази; тут виникає потреба в способі, в методі.
І не просто методі, але методологічній свідомості,
оскільки «усвідомлений вибір передбачає на рівні
методу нормативно–ціннісні установки, управління
дослідницьким процесом у напрямі збереження певного
кодексу наукової коректності» [6, с. 110].
В якості компонента інтелектуальної і пізнавальної
діяльності метод являє собою утворення рефлексивного
рівня. На ньому заснована можливість «аналізувати і
розвивати систему регулятивних принципів, правил,
норм мисленнєвої діяльності до і відносно незалежно
від її актуальної реалізації у вигляді сукупності
пізнавальних дій (операцій процедур) суб’єкта, виходячи
з особливостей вирішуваної проблеми, цілей і завдань
дослідження, вихідної інформації про досліджуваний
об’єкт і передумовного знання. Поза цими умовами
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неможливо існування метода і як сукупності доцільних дій (операцій, процедур) дослідника, оскільки
доцільність не властива їх змісту іманентно, а
привноситься в процесі осмислення нормативним
знанням» [8, с. 238], – вважає В. К. Лукашевич.
В новоєвропейській науці метод є категоріальною
характеристикою раціонального пізнання і мислення.
Він є однаково необхідним як на шляху пошуку істини,
так і її усвідомлення в контексті знання, яке інтенсивно
формувалося в епоху Нового часу для потреб теорії
і практики. Дана обставина й здійснює неминучу
трансформацію методу в «методологічну свідомість»,
котра висвітлює специфіку науки і як способу пізнання,
і як соціального інституту, що включає систему оцінки
та прийняття наукових тверджень. А там, де оцінка, там
зрештою формується відповідна система цінностей, на
основі яких формується відповідна система знань та
мислення. Відносно «практичної галузі (в тому числі так
званого практичного розуму і практичних міркувань),
метод приймає вигляд стратегії, способу прийняття
рішень, трансформації операцій у директиву, – зазначає
С. Б. Кримський. – У теоретичній сфері метод асоціює
концептуальні форми канону та органу мислення, стилю
та підходу в дослідницькому процесі, категоріального
ладу мислення, парадигм та наукових програм. Ці
концептуальні форми і характеризують метод у контексті
методологічної свідомості. У даному відношенні метод
не може бути редукований до чисто інструментального
функціонування, до простого знаряддя, але передбачає
усвідомлення нормативно апаратних засобів та ціннісних
настанов у їх нероздільній єдності» [6, с. 111].
В контексті методологічної свідомості можна
виокремити в якості основного раціональний метод
пізнання. Його можна визначити також як раціональну
стратегію мислення, що характеризується змістовністю,
складною будовою. Дослідження вітчизняних і
зарубіжних авторів показують, що в науці Нового
часу установка на об’єктивність за рахунок елімінації
деформуючих
знання
суб’єктивних
факторів,
орієнтація на досвід у формі експерименту, а також
математизацію наукового знання, будучи конкретизацією
раціоналістичних світоглядних установок, одержали
послідовну реалізацію і рефлексивне методологічне
осмислення. В наступних дослідженнях було показано,
що як антична, так і середньовічна філософська та наукова
думка була орієнтована на одержання об’єктивного
знання, яке називалося «логосом», «єдиним», «ідеями»,
«сутностями»; що і до Нового часу емпіричне, досвідне
знання приймалося за основу; що основоположники
науки Нового часу пов’язували науку та її результати з
питаннями про «правильне влаштування суспільства і
моральності, тобто наукове знання в їх розумінні не було
ціннісно нейтральним феноменом науки» [2, с. 198], –
зазначає П. П. Гайденко.
Важливим, значимим фрагментом методологічної
свідомості, мисленнєвої рефлексії і науки Нового часу
стала ймовірнісна концепція природо–наукового знання,
яка відкриває його перспективи і можливості. Його
основу склало введення в неї суб’єкта, осмислення
неусувності та ключової ролі в пізнанні. «Вперше в
історії гносеологічної думки, – зазначає Л. М. Косарєва,
– суб’єкт пізнання усвідомлюється у всій принциповій
неусувності; вперше в історії культури людина
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усвідомлює, що їй не дана божественна здатність в
своєму досвіді безпомилково виокремлювати абсолютну,
остаточну істину. Вперше руйнується впевненість
(властива людині Середніх віків і Відродження) в тому,
що вона – «диво природи», «улюблене дитя Бога», «вінець
творіння», що вона може стати «другим Богом». Вперше
людина середини XVII століття усвідомлює, що вона
всього лише людина, яка протистоїть величезному світу,
в котрому їй не судилося слухати музику сфер або читати
думки Бога. Бог неортодоксальних світоглядних систем
далекий для людини і неосяжні його таємні рішення
(Бог Декарта, Паскаля, Бойля і Ньютона). Вперше
буття розпадається на два рівні – «буття в собі» (Бог і
природа) та буття як «світ людини», і вперше тілесний
Всесвіт перестає постулюватися як до кінця прозорий,
умосяжний для людини» [5, с. 117]. Що актуалізує пошук
нових стратегій мислення для його пізнання.
Важливо підкреслити, що раціональне мислення
як стратегія науки і соціокультурного буття епохи
Нового часу (Модерну) відбувається під впливом ряду
різних за характером факторів. Потрібно відзначити
дію соціальних умов, які з розвитком ринкової
економіки набули небаченої раніше динамічності і не
прогнозованості, стимулюючи тим самим розширення
горизонту творчих пошуків і анти догматизм, тобто
антитеоцентризм пізнавальної діяльності вчених.
Спрацювали, безумовно, також внутрішньонаукові
фактори, зокрема, все більше частими ставали
ситуації, пов’язані з усвідомленням проблематичності
і неповноти інтерпретацій експериментальних даних,
заснованих на попередніх «самоочевидних» принципах.
В таких випадках виникала необхідність осмислення
змісту і ґенези даних принципів, що, в свою чергу,
виводило наукову рефлексію на рівень філософського
мислення і методологічної свідомості. Остання, в
свою чергу, є формою експлікації процесу розширення
методу в інтелектуальну або мисленнєву систему. Для
раціональних стратегій мислення новоєвропейського
періоду розвитку науки методологічна свідомість
постійно «занурена» в конкретний предметний
матеріал. Ціннісні настанови методологічної свідомості,
в залежності від конкретного матеріалу, зв’язку
із завданнями спеціальних наук виявляють певні
стереотипи наукового пояснення та опису (парадигми),
а також науково–дослідницькі програми. А сам спосіб
«занурення» методу в конкретний, матеріал виражає в
методологічній свідомості стиль пізнавальної діяльності.
В результаті сама методологічна свідомість може бути
в загальній формі охарактеризована в якості «єдності
стилю та методу пізнавальної діяльності» [6, с. 114].
Таким чином, новочасовий період розвитку
мислення характеризується в першу чергу переходом від
теоцентричної («віро–центричної») трансцендентності
до раціонального самовизначення. Дана тенденція
була обумовлена розвитком науки, методологічної
свідомості. Остання є засобом регуляції дослідницького
процесу, який динамічно розгортався в період Нового
часу, забезпечення в ньому необхідних раціональних
стандартів та ціннісних механізмів вибору, а також
вибору належного та побічного, підтримки заданих
цільових орієнтацій. Дослідницький процес в цей період
унеобхіднювався інтенсивним розвитком економіки,
яка переходила від торгівлі до виробництва, від
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натурального виробництв до ринкових, капіталістичних
відносин. Ринкова економіка черпала свої енергії з
науки, із знання, з нових стратегій мислення, яке було
концептуалізоване в раціоналізмі. В певному смислі
ринок – є вихід за межі економіки, це психологічний,
інтелектуальний і соціальний прорив, малодоступний
для людини традиційної культури. Ринкова економіка,
яка породжується в Новий час – це особлива
соціально–економічна організація, яка може ефективно
функціонувати лише при умові відповідних стратегій
мислення і наукового пізнання.
Висновки. Концептуалізація мислення бере початок
з Арістотеля. Побудова правил і категорій мислення
в античній філософії мала колосальні наслідки
для всього подальшого розвитку інтелектуальної
діяльності. Створена концепція мислення маніфестує
інститут мислення і конституює суб’єкт мислення. В
середньовічній метафізиці мислячий індивід одержує
значно більше можливостей: як персона (особистість)
він уподібнюється Творцю, концептуалізуючи умоосяжні
предмети, пізнаючи сутність речей («універсалії»). В
результаті в сфері пізнання уявлення про особистість
починає поєднуватися з уявленням про суб’єкт.
Новоєвропейський період характеризується інтенсивним
розвитком науки і методів пізнання. Наука в епоху
Нового часу постає як виробництво і систематизація
знань про закономірності існуючої реальності. В
якості важливого компонента мисленнєвої діяльності
постає «методологічна свідомість», на основі якої
виникає можливість аналізувати і реалізувати систему
регулятивних принципів, правил, норм мислення і
пізнання.
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Methodological nature of thinking in evolution
of cognitive discourses
The article analyzes the productive activity of thinking, whose cognitive
functions are determined by the logic and methods of reasoning. They pass the
test by means of practice of social life, conceptualizing in the experience and
consciousness of a person in the methodology. Its task is to find ways to achieve
reliable knowledge. The result is a methodological consciousness, in the context of
which the style and method of productive cognition is formed.
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Актуальные проблемы религии и спорта
Динамичные изменения, происходящие в мире в последние десятилетия,
сопровождаются как ростом нестабильности и конфликтов, так и усилением
иррационального начала и религиозности в обществе. Целью статьи
является выяснение перспектив сотрудничества современного спорта и
религии, осуществляемое благодаря привлечению методов компаративно–
исторического и социально–антропологического анализа. Спорт, являясь
элементом человеческой жизнедеятельности, по степени своего влияния
нередко сравнивается с религией. Любая спортивная игра способна погружать
в атмосферу эмоционального подъема, сопряженного с выходом человека из
чувственной реальности в мир сверхчувственного сакрального. На Западе
спорт стал своеобразной формой религии, а крупные спортивные состязания
превратились в своего рода религиозное священнодействие, которое способно
привлекать на спортивные арены и к экранам телевизоров и компьютеров
миллионы болельщиков и зрителей, превращая весь мир на некоторое время в
одну «глобальную деревню».
Ключевые слова: религия, спорт, сакрализация, физическая культура.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Религиозность в спортивной культуре в любую эпоху
определяется особенностями культурно–исторического
и социально–психологического развития общества.
Религиозные традиции архаических и раннеклассовых
обществ Древнего Востока и античных цивилизаций с
присущими им обостренными чувствами сакрального
в спортивных состязаниях в период расцвета римской
империи постепенно уступают место рациональным,
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светским началам в спортивной культуре; зрелищность
и коммерциализация игры становятся характерными
чертами состязаний. Однако в эпоху средневековья
начинается обратный процесс, связанный с усилением
религиозности и сакрализацией спортивной культуры в
обществе.
Для многих народов, оказавшихся на периферии
глобальных
процессов
развития
цивилизации,
иррациональное начало в атлетических игрищах
концептуально всегда оставалось определяющим. В
эпоху индустриализации спортивные игры теряют свою
сакральную значимость и все больше приобретают
прагматический характер. В условиях современного
информационного общества парадоксальным образом
происходит реанимация иррационального сверхчувственного начала в человеческой культуре. Спорт
становится не только средством развлечения и отдыха,
но и все больше вызывает к жизни сакральные образцы
поведения, которые по силе своего влияния на человека
могут сравниваться только с религией [1].
В 1985 году социолог Джеймс Меттисон на
конференции по научному изучению религии в
Вашингтоне первым назвал спорт народной религией
Америки. Менее вызывающее, более поэтичное
определение дал спорту теолог и социолог Майкл Новак,
который в своем бестселлере «Радость спорта» назвал
спорт в Америке метафорой религии. Спорт становится
новым опиумом для народа, используя выражение
Маркса [2].
На современном этапе развития мирового
сообщества актуализируется вопрос сакрализиции и
деификации спорта как глобального мультикультурного
феномена, конгруэнтного информационной эпохе.
Церковными институциями спорт нередко воспринимается как ритуал, имеющий сакральное значение.
Церковь постепенно меняет отношение к спорту,
и если в ХІХ веке Николай Семенович Лесков в
произведении «Соборяне» изображал епархиального
архиерея,
предпочитавшего
воздерживаться
от
физических упражнений по причине своего сана, то
со временем в жизнь протестантских и католических
учебных заведений входит футбол, православные
священники нередко являются чемпионами по
пауэрлифтингу, а взаимосвязь науки и религии начинает
манифестироваться с новой силой.
Можно констатировать изменение церковного
отношения по отношению к спорту – от преобладающего
отрицания до относительного признания и даже
апологетики. Если вспомнить взаимоотношения религии
и спорта, можно предположить, что спорт может
подменять собой религию, (сказанное справедливо и
по отношению к другим видам общественной жизни),
реализуя ее функции и даже становясь объектом
поклонения: здесь можно вспомнить поклонников
спортивных клубов. Можно выделить и общие черты
спорта и религии, которые заставляют конкурировать
друг с другом эти области человеческого взаимодействия
– священники прибегают к спорту, привлекая за собой
и молодежь, а прихожане могут становиться членами
футбольных команд. Спорт также обращается к
религии: священники освящают стадионы, спортивные
учреждения и команды спортсменов, верующие
привлекают с собой на священников на олимпиады,
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шаманы и колдуны также могут стремиться содействовать
спортивным победам своих приверженцев. Спорт сам по
себе порой становится подлинной религией [3].
Спорт обращается к религии и наоборот за помощью,
а Олимпийские игры, будучи первоначально наделены
максимально сакральным содержанием спорта, сейчас
максимально манифестируются в своем светском
обличье. Будущее спорта, по–видимому, связано с
трансгуманистическими перспективами человеческого
самовыражения, поскольку спорт может доходить до
исчерпания человеческих возможностей.
На настоящем этапе социального развития спорт
имеет тенденцию десакрализироваться и превращаться
из необходимости в удовольствие. Похоже на то, что
физкультура и спорт являются феноменами именно
индустриальной эпохи: поскольку человек всегда
был физически исчерпаем, социально он был нужен в
качестве солдата и рабочего – чтобы воевать на войне и
стоять возле станка, спорт был необходим. В настоящую
постиндустриальную эпоху спорт имеет тенденцию
превращаться в удовольствие таким же образом, как
культура нередко модифицируется, дополняется и
нередко подменяется поиском гормонов [4].
Государственные органы в каком–то смысле
сакрализировали спорт, обладая монополией на
сакрализацию и соответственно нуждаясь в физически
подготовленном работнике. По–видимому, сейчас
ситуация изменилась, и тот факт, что после олимпиады
проводится и паралимпиада, можно трактовать в качестве
проявления политкорректности как характерологической
особенности нашего времени. В противоположность
Спарте, которой мифологически вменялось евгеническое отношение к инвалидам, в современном мире
полюс их восприятия, соответственно, сменился на
противоположный.
Религия и спорт отвечают на запросы общества
благодаря присущим им методам – практически все
функции и дисфункции, приписываемые божественному
началу, могут прилагаться и к феномену спорта; как и
святые, так и спортсмены подвергаются сакрализации
и десакрализации. Спорт и религия имеют свое
отображение в Интернете, в особенности в аспектах
религия/спорт и война, религия/спорт и информационные
войны и т.п. Важным аспектом обозначенной тематики
является проблематика взаимоотношения понятий спорт
и консьюмеризм, можно вспомнить фитнес–клубы,
кепки, значки команд и футболки с соответствующей
атрибутикой и символикой – впрочем, консьюмеризм
присущ и религии. Спортсмены, как и верующие, могут
выступать за мир, существуют конфессиональные
федерации спортсменов и конфессиональная спортивная
одежда [5].
Главная отличительная черта Олимпийских игр – как
древности, так и современности – заключается в том,
что это религия, – говорил Пьер де Кубертен, историк,
педагог и создатель идеи Олимпиады. Это высшая
религия человечества, возвышающаяся над Церквями, –
добавлял француз. По мнению современного публициста
журнала The Atlantic Майкла Серацио, утверждение, что
спорт превратился в светскую религию, стало сейчас
особенно верным.
И это касается не только Олимпийских игр – в США
сакральную окраску приобрел футбол, что особенно
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заметно в день финальной игры за звание чемпиона
Национальной лиги. «Религиозный» характер этой
дисциплины замечают не только ученые – как можно
прочесть в докладе Football Passions, подготовленным
Центром изучения социальных проблем (SIRC), 60%
болельщиков говорят, что «футбол стал для них аналогом
религии». Такое мнение чаще всего высказывали
португальцы (больше 70%!), бельгийцы, норвежцы,
чехи и британцы, что касается польских болельщиков,
религиозный аспект в своем отношении к футболу видят
около 30% респондентов.
Современный профессиональный футбол – это не
только сами матчи, но также целая масса связанных
с ними ритуалов, чтобы быть принятым в число
фанатов клуба, нужно познакомиться с определенными
обычаями, способом поведения, песнями и так
далее. Это напоминает катехизацию и религиозные
ритуалы инициации – футбольный стадион становится
«духовным домом» – это не простой спортивный
объект, который служит для размещения тысяч людей,
наблюдающих за матчем, а квазисобор, позволяющий
пережить экстраординарные эмоции и дающий чувство
сопричастности. Некоторые болельщики считают
присутствие в этом «святом месте» чем–то большим, чем
просто приятным времяпрепровождением, а кто–то даже
видит в этом свою обязанность – здесь сложно удержаться
от сравнения с воскресной церковной службой [6].
Современный спорт – религия рубежа тысячелетий. Если
советский пропагандист мог воскликнуть в восторге:
«О, спорт, ты – мир!», то современный фанат спорта уже
скоро скажет «О, спорт, ты – религия!» [7]. В ситуациях
неопределенности, тревоги и неуверенности спортсмены,
тренеры, а иногда зрители и болельщики используют
религиозные ритуалы и молитвы с целью достижения
победы и благополучного завершения соревнований,
после чего их «религиозность» исчезает [8].
Как
справедливо
отмечает
Джей
Коукли,
«когда религия используется в спорте, она часто
трансформируется в форму магии» [9]. Спорт и религия
– это основы духовного развития молодого поколения,
направленные на стимулирование положительных
качеств личности, при этом в равной степени и спорт
и религия выступают категорически против таких
отрицательных, асоциальных явлений, как алкоголизм,
курение, наркомания, разлагающих тело и душу человека.
Глубоко верующий человек, неустанно заботящийся
о крепости своего тела и духа, имеет более активную
жизненную позицию, более высокую мотивацию,
более склонен к самоотречению и самодисциплине, и,
следовательно, имеет гораздо больше шансов добиться
значительных результатов в жизни, том в числе и
спортивных.
Характерной чертой современной концепции физического воспитания является смещение акцента в сторону
повышения роли образовательной направленности.
Одним из шагов в этом направлении может служить
изучение истории возникновения и развития взаимоотношений между физической культурой и религией.
Растущая популярность физической культуры и спорта,
приобщение к ним молодежи, а также огромный приток
зрителей на различные спортивные состязания таят
в себе немалые возможности воспитания не только
физических, но и духовных способностей людей.
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Actual problems of religion and sport
The dynamic changes that have taken place in the world in recent decades
are accompanied by both growing instability and conflicts, as well as increasing
irrationality and religiousness in society. The purpose of the article is to elucidate
the prospects for the cooperation of modern sports and religion, implemented
through the use of methods of comparative historical and socio–anthropological
analysis. Sport, being an element of human life activity, is often compared to
religion in terms of its influence. Any sports game can immerse in an atmosphere
of emotional upsurge, coupled with the release of a person from the sensual reality
into the world of the supersensory sacred. In the West, sport has become a kind of
religion, and large sports competitions have turned into a kind of religious ritual
that can attract millions of fans and spectators to the sports arenas and screens
of TVs and computers, turning the whole world into a single «global village» for
a while.
Keywords: religion, sport, sacralization, physical culture.
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Актуальні проблеми релігії і спорту
Динамічні зміни, що відбуваються в світі в останні десятиліття,
супроводжуються як зростанням нестабільності і конфліктів, так і
посиленням ірраціонального начала і релігійності в суспільстві. Метою
статті є з’ясування перспектив співпраці сучасного спорту і релігії, що
здійснюється завдяки залученню методів компаративно–історичного і
соціально–антропологічного аналізу. Спорт, будучи елементом людської
життєдіяльності, за рівнем свого впливу нерідко порівнюється з релігією.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Будь–яка спортивна гра здатна занурювати в атмосферу емоційного підйому,
пов’язаного з виходом людини з чуттєвої реальності в світ надчуттєвого
сакрального. На Заході спорт став своєрідною формою релігії, а великі
спортивні змагання перетворилися на свого роду релігійне священнодійство,
яке здатне залучати на спортивні арени і до екранів телевізорів і комп’ютерів
мільйони уболівальників і глядачів, перетворюючи весь світ на деякий час на
одне «глобальне село».
Ключові слова: релігія, спорт, сакралізація, фізична культура.
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Мусульманська громада Одеси
в дореволюційні часи

Досліджується виникнення та розвиток мусульманської спільноти
м. Одеса в дореволюційні часи (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.).
Показано, що мусульмани Одеси мали свою мечеть, мусульманський цвинтар
та організаційно входили до складу Оренбурзького магометанського
духовного зібрання. З’ясовано, що головними факторами зростання
мусульманської спільноти було: 1) статус зони безмитної торгівлі
(порто–франко), що привабило татарських купців; 2) статус головного
транзитного центра Російської імперії для паломників–мусульман, що
прямували в хадж. Встановлено, що ще однією впливовою групою одеських
мусульман дореволюційного часу були студенти–мусульмани, що навчалися в
Новоросійському (Одеському) університеті.
Ключові слова: Іслам в Україні, мусульмани Одеси, Російська імперія.

Тривалий час проблема існування мусульманських
спільнот на території сучасної України в XIX – першій
половині XX ст. залишалось поза увагой релігієзнавців.
За виключенням кримських татар, які вважаються
найбільш чисельною мусульманською спільнотою
України, і чия історія та релігнійні переконання
неодноразово ставали предметом наукових досліджень,
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 досліджень, які б
дозволили висвітлити роль та місце мусульманських
меншин в історії та культурі України.
Наше дослідження спрямовано на вирішення
цього завдання, та присвячене мусульманській громаді
м. Одеса в дорадянський період кінця ХІХ – початку ХХ
століть. В своїй роботі я спираюсь на архівні матеріали,
деякі з яких вперше вводжу в науковий обіг, згадки
членів мусульманської громади м. Одеса та дослідження,
які дотичні до досліджуваної теми.
Варто зауважити, що на території сучасної Одеси
мусульмани мешкали за часів Османської імперії –
сама Одеса знаходиться на місці колишньої османської
фортеці Хаджибей та двох татарських селищ [9, с. ІІІ].
Ще до того протягом багатьох століть територію між
ріками Південний Буг і Дністер займала Єдисанська
1
Слід виокремити оглядову статтю з проблеми мусульманських меншин в Україні О. Бубенка [4].
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ногайська орда. В першій половині XVI століття ногаї
розпочинають закріпляти за собою цю територію. Очаків
(або Озу) знаходився в їхніх руках з 1492 р. і залишався
за ними остаточно з 1525 р.
В 1540 р. ногаї стають господарями і в Хаджибеї.
Остаточно орда закріпилася в межиріччі в 20–х рр.
XVII ст. На сході кордони земель цієї орди умовно
проходили по річці Південний Буг, на заході – по ріках
Дністер та Кучурган. На півночі цей кордон закінчувався
по річках Кодима і Ягорлик, а на півдні обмежувався
Чорним морем [1, с. 10]. Після Російсько–турецької
війни 1787–1791 рр. за Ясською мирною угодою ця
територія відійшла Росії, і в 1795 р. Хаджибей було
перейменовано в Одесу.
Станом на 1827 р. в Одесі мешкало 1329 мусульман,
які були вихідцями з Туреччини, що не прийняли
російського підданства. Але згодом кількість мусульман
за рахунок їхньої міграції в Туреччину зменшилась, і в
1860 р. складала лише 18 осіб [7, с. 158–159].
Відповідно переписів мешканців Одеси з 1873 р.
кількість мусульман починає невпинно зростати. Так, в
1873 р. мусульман нараховувалось 184 особи, в 1892 р.
– 919 осіб, в 1897 р. – 1210 осіб [9, с. VІІ]. При цьому
найбільш чисельними (за фахом) групи мусульмани
розподілялися таким чином: 394 – непромислові заняття
(362 чол., 32 жін.), 14 – видобувна промисловість
(11 чол., 3 жін.), 157 – обробна промысловість (144 чол.,
13 жін.), 20 – шляхі сполучення (всі – чоловіки), 190
– торгівля (184 чол., 6 жін.), 94 – інш. заняття, в т.ч.
прислуга та поденники (82 чол., 12 жін.) [Там само,
с. XVІIІ].
Цікавим виглядає мовний профіль одеських
мусульман. Серед 1310 осіб (1015 чол., 195 жін.) 35 осіб
рідною мовою назвали російську мову (23 чол., 12 жін.),
а 1 чоловік – українську. Татарська мова була рідною
для 882 осіб (704 чол., 178 жін.), турецька – для 151
особи (149 чол., 2 жін.). Були також представлені носії
польської мови (1 чол.), болгарської (2 чол.), сербської
(3 чол.), кавказьких верховинців (2 чол.), фінської
(3 чол.) та індо–європейських мов (74 чол., 2 жін.) [Там
само, с. 40].
Зростання мусульманської громади Одеси було
зумовлено двома головними причинами. З 1819 р. місто
отримало привілеї порто–франко (зони безмитної
торгівлі), що викликало приплив купецтва, в тому
числі і татарського. В Одесі з’явилися пензенські,
нижегородські, казанські, астраханські, кримські і навіть
сибірські татари.
Іншою причиною зростання кількості мусульман
в Одесі було те, що тут до революції знаходилася
центральна контора з переправлення паломників
мусульман в Джидду (Аравійський півострів) через
Константинополь. Як зазначає А. Сібгатуліна, в другій
половині XIX ст. для російських мусульман діяло
декілька маршрутів паломництва (хаджу):
1) московський напрямок – потягом через Варшаву та
Відень до Стамбулу за 6 днів (найдорожчий);
2) севастопольський напрямок – пароплавом до
Стамбулу за дві доби. Внаслідок використання старих
кораблів та перевищення кількості пасажирів в сезон
паломництва – один з найнебезпечніших;
3) батумський напрямок – пароплавом до Стамбулу
за 10–12 діб. Був зручним для кавказьких мусульман;
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4) прямий маршрут з Севастополя в Джидду на
пароплаві. Був дуже незручним для пасажирів внаслідок
великої тривалості;
5) одеський напрямок – найбільш популярний напрямок для більшості російських мусульман з Туркестану,
Поволжя та Уралу. Пароплави ходили майже кожного дня,
часу витрачалось 32–34 години [11, с. 25–26].
Як зазначав в 1902 р. в своєрідному довіднику
паломника казанський автор Галі Різа, «...російським
паломникам краще добиратися через Одесу. Тому як з
Одеси до Стамбулу відправляється п’ять–шість поромів
щотижня. Та й пороми дуже великі; скільки б не було
пасажирів, тісно не буде. Крім того, як відомо, в зимові
дні на Чорному морі буває дуже погана погода; разом з
тим, оскільки пороми великі, їх сильно не качає» [10,
с. 13–14].
Таким чином, основна частина паломників європейської частини Росії збиралась в Одесі. Відповідно, в
Одесі існувала певна інфраструктура для обслуговування
паломників. Зокрема, в Одесі існувала мечеть, яка була
розташована на Старопортофранківській вулиці (сучасна
вулиця Мечнікова), поблизу від Чумної гори. Мечеть мала
свого муллу – Сабірзяна Сафарова, муедзіна – Янбухтіна
Хасана–Абдулу, та завідуючого майном молельного
будинку – Рашкіна Султана Алі [5, с. 43]. Поруч з
мечеттю був розташований мусульманський цвинтарь.
На відміну від більшості мусульманських громад на
території України, які були подзвітні Таврійському
магометанському духовному правлінню (зокрема,
київська мусульманська громада1), одеська мечеть була
підвідомча Оренбурзькому магометанському духовному
зібранню [2, с. 101], що також пояснює домінування
серед одеських мусульман саме волзьких татар.
Коротку характеристику одеській мусульманській
громаді надав вже згаданий Галі Різа: «Одеса – дуже
велике місто на узбережжі Чорного моря. Існує одна
мечеть та один мектеп (початкова мусульманська школа
– Д. Б.). Окремої мусульманської махаллі (локальна
мусульманська громада, яка мешкає навколо однієї
квартальної мечеті, і являє собою основну одиницю
місцевого самоврядування в ісламському світі – Д. Б.)
немає. Мусульмани розкидані по місту. Серед одеських
мусульман видатних людей немає. Але їхній імам
– авторитетна та поважна особа. Мешкає в будинку
при мечеті. Необхідно спитати Сабірджана ефенді
Сафарова. У випадку, якщо в паломників виникнуть
проблеми, що пов’язані з мандрівкою, варто звернутись
до імама–ефенді». До послуг паломників існував
навіть «мусульманський» «Московський готель», який
утримували касимівськи татари. Він був розташований
в центрі Одеси, мав близько 90 номерів першого класу
та славився європейським стилем. Вартість номерів в
цьому готелі коливалась від 50 копійок до 1 карбованця
[10, с. 14].
Але існуючі умови не задовільняли російських
паломників, кількість яких сягала 10–12 тисяч і значна
частина котрих обирала саме одеський напрямок:
«...жінки, чоловіки–мусульмани і ін. пасажири в
переповненому до крайніх меж вагоні рухаються по
15–20 діб до Одеси, в надії там відпочити, але після
прибуття відчувають нове розчарування. Барака для
1

Про київську мусульманську громаду детальніше див.: [3].
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паломників в порту немає, залізничний вокзал не має
приміщень, де б вони могли розташуватися до прийому
на пароплав, а в готелях поблизу порту паломники не
ризикують зупинятися – за невтішними відгуками, що
існують на підставі непоодиноких фактів грабежів.
Втомленим біднякам доводиться тулитися по кілька днів
на відкритому березі моря» [11, с. 30].
Внаслідок подібних умов для паломників в 1908 р.
було здійснено спробу створити в Одесі паломницький
центр – «Хаджи–хане» на 3 тисячі осіб. За планом
ташкентського громадського діяча та підприємця
Саїда–Гані Саідазімбаєва, який намагався впорядкувати
паломництво під своїм контролем, побудоване в межах
території станції будівля повинна була мати п’ять
приміщень: по одному для жінок і чоловіків, для омовінь,
чайний буфет і лавки для торгівлі їстівними продуктами.
Житлові приміщення повинні бути обладнані нарами або
ліжками для ночівлі. При кожному пункті повинні бути:
лікар, аптекар, мулла і різник баранів [Там само, с. 48].
За підтримкою С.–Г. Саідазімбаєв звернувся до
мусульман–депутатів Державної думи, зокрема – Г.–
О. Сиртланова, який відвідав Одесу в 1908 р. Після візиту,
ним була складена доповідна записка на ім’я одеського
генерал–губернатора І. М. Толмачова, на основі якої
той надав додатково для карантинних цілей так званий
«Будинок працьовитості» [8, с. 30]. Після свого візиту
до Одеси Г.–О. Сиртланов отримав аудієнцію у прем’єр–
міністра П. Столипіна, де обговорювалася проблема
хаджу і участі мусульманських представників в розробці
міністерського законопроекту [13, с. 431].
С.–Г. Саідазімбаєвим була розгорнута рекламна
компанія про те, що в Одесі для послуг паломників
функціонує «хаджи–хане» (будинок для паломників),
і яка мала змусити більшість російських паломників
відправлятись в хадж саме одеським напрямком: «тут
містяться паломники, що прибувають і де проводиться
дезінфекція їх речей. Приміщення «караван–сараю»
також пристосоване для потреб паломників. Приміщення
для паломників розраховане на 3.000 осіб. Величезні,
заново вибілені кімнати. Багато світла і повітря. Для
паломників влаштована велика лазня, є дезінфекційний
апарат «Геліос» (для дезінфекції речей прочан). Є
лазарет, два лікаря; весь час чергує наряд поліції. До
послуг паломників є перекладачі, котрі перебувають під
особливим контролем» [11, с. 63].
Але реальність «хаджи–хане» була іншою – з
паломниками поводилися майже як з ув’язненими,
нікуди їх не випускали; 300–800 чоловік тижнями чекали
пароплава в «хаджи–хане», де все було дорого, послуги
– платними, умови проживання – далеко не ідеальними.
Жандарми і поліцейські не дозволяли паломникам
купувати квитки (порівняно дешеві) на пароплави інших
компаній, крім судів Добровільного флоту, з яким у С.–
Г. Саідазімбаєва був заключений договір [12].
Існували в Одесі і інші, місцеві хадж–оператори (як
кажуть сучасною мовою). В Центральному державному
історичному архіві України (ЦДІАК України)
зберігається документ про подібну організацію, т.зв.
«контору Гуржи»: «Пароплавною конторою Капітана
2–го рангу у відставці П. Гуржи, згідно з вказівками
Відділу Торгового Мореплавання Міністерства торгівлі
та промисловості, організована в Одесі особлива контора
по відправці паломників мусульман через Одеський
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порт безпосередньо в Джедду і назад на спеціально для
того пристосованих пароплавах Російського Товариства
пароплавства і торгівлі, Добровільного флоту та інших
Російських пароплавних товариств. Беручи до уваги,
що більшість з паломників мусульман володіє лише
східними мовами і тому не можуть обходитися без
провідників і перекладачів, конторою Гуржи утворена
спеціальна відповідальна артіль провідників, до
обов’язків якої входить приймання паломників і їх
багажу на вокзалі, доставка їх в найняті для того готелі,
а потім і на пароплави» [15, арк. 17].
Існує припущення, що С.–Г. Саідазімбаєв та депутат
Г.–О. Сиртланов намагались створити монополію
на перевезення паломників, вступивши в змову з
російськими перевезниками (Добровільний флот
та Російське товариство пароплавства та торгівлі)
користуючись адміністративним ресурсом в особі
одеського генерал–губернатора І. М. Толмачова.
Зокрема, саме в намаганні нагріти руки на «темних
паломниках» звинуватив депутата Г.–О. Сиртланова
його колишній помічник А.–Г. Датієв у відкритому
листі до газети «В мире мусульманства»: «...сутність
цієї комбінації (Г.–О. Сиртланова – Д. Б.) зводилася
до того, щоб шляхом таємних угод між агентами двох
конкуруючих пароплавних товариств (Добровільного
флоту і Російського товариства пароплавства і торгівлі)
вербувати паломників виключно на ці два пароплавства
на шкоду всім іншим. Інакше кажучи, мета цієї таємної
комбінації була спрямована на те, щоб експлуатувати
темних паломників з найбільшою вигодою для
зазначених двох пароплавних товариств» [6, с. 3].
Ще однією активною групою одеськіх мусульман
дореволюційного часу були кавказські студенти, що
навчалися в Новоросійському (Одеському) університеті.
За традицією, саме до українських університетів
(Київського, Харківського та Новоросійського) зазвичай
поступали азербайджанці (які в той час іменувалися
закавказські татари). В Одеському унівреситеті саме
мусульманське (кавказське) земляцтво було чи не
найбільшим. Тривалий час його очолював відомий
азербайджанський лікар та громадській діяч Наріман
Наріманов, який пізніше став головою ЦВК СРСР
(1922–1925).
В 1913 р. одеське студентське земляцтво активно
долучилось до проведення таємного з’їзду по підготовці
Всеросійського з’їзду студентів–мусульман, який
відбувся в квітні 1913 р. в Києві. Зокрема, одеських
студентів–мусульман представляв А.–Х. Насірбеков [14,
арк. 678зв], який був особистим секретарем колишнього
правителя Ірану Мухаммада Алі–шаха1.
Згодом, з встановленням в Одесі радянської влади
становище віруючих в цілому, і мусульман зокрема, дуже
швидко погіршилось. Місцевий мулла Сабірзян Сафаров
був розстріляний, мечеть закрита, і пізніше зруйнована,
мусульманське кладовище зрівняли з землею. Тривалий
час в одеській громаді релігійне життя зберігалося
тільки в колі сім’ї і близьких друзів. В одній з квартир
на Молдаванці волзьки татари таємно збиралися на
п’ятничну молитву. Продовжували читати Коран,
1
Мухаммад Алі–шах (1872–1925) – шахіншах Ірану з
династії Каджарів (1907–1909). Після свого повалення кілька
років жив в Одесі, аж до 1920 р.
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дотримувалися посту, роздавали милостиню. Обов’язки
мулли в післявоєнні роки виконував Хусеін Семірханов,
потім Ханафі Басиров, а в 70–ті роки – старий пекар
Абдулла Хасанович Каіпов. З його смертю виконуючого
обов’язки мулли не залишилося. Лише кілька літніх
жінок татарок, ще вчилися в мусульманській школі
і знали Коран, допомагали в проведенні релігійних
обрядів і читали молитви [8, с. 31].
Таким чином, можна казати про те, що з середини
XIX ст. в Одесі існувала мусульманська спільнота, яка
складалася переважно в волзьких татар, та кавказських
мусульман. На відміну від більшості мусульманських
громад регіону, які входили до складу Таврійського
магометанського духовного правління, одеська громада
підпорядковувалась Оренбурзському магометанському
духовному зібранню. Завдяки своєму географічному
положенню та статусу міста–порта, Одеса була
своєрідним хабом для російських мусульман, які
прямували в хадж. Внаслідко цього в період 1907–
1910 рр. в Одесі розвивалась інфраструктура для
паломників, але результати виявились не найкращі, і
розвиток паломницької інфраструктури було припинено.
Наявність Новоросійського (Одеського) університету
призвело до появи серед мусульман Одеси окремого
прошарку студентів–мусульман, представників інтелектуальної еліти мусульманської спільноти Російської
імперії. Жовтнева революція і перемога радянської влади
призвело до знищення офіційної громади мусульман
та переходу одеських мусульман до нелегальних форм
релігійного життя.
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The Muslim community of Odessa in the pre–revolutionary period
The article shows that the emergence and development of the Muslim
community in Odessa in the pre–revolutionary period. It is shown that the Muslims
of Odessa had their own mosque, the Muslim cemetery and were organizationally
part of the Orenburg Mohammedan spiritual assembly. The main factors of the
growth of the Muslim community were: 1) the status of a zone of duty–free trade
(porto–franco), which attracted Tatar merchants; 2) the status of the main transit
center of the Russian Empire for Muslim pilgrims going to Hajj. It is established that
another influential group of Odessa Muslims before the Revolution were Muslim
students who studied at Novorossiysk (Odessa) University.
Keywords: Islam in Ukraine, Muslims of Odessa, Russian Empire.
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Формування інфраструктури гостинності
Миколаївської області в радянські часи
З’ясовано стан закладів розміщення і харчування, що надавали відповідні
послуги вітчизняним туристам, як складових сфери гостинності області.
Період, який обрано для дослідження, семидесяті – початок восьмидесятих
років – це період, на який припадає максимальний розквіт радянського
туризму, в утому числі внутрішнього, тобто такого, коли турист не
пересікає державні кордони.
Ключові слова: інфраструктура, гостинність, Миколаївська область,
радянські часи.

Серед послуг сфери гостинності, що зазвичай
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щення і харчування відносяться до головних, без яких
не може обійтися жоден турист чи подорожуючий. Саме
тому формування інфраструктури гостинності історично
починається саме з відповідних закладів – розміщення і
харчування.
Разом із тим історичні форми цих закладів, рівень
послуг, що ними надавався, відчували на собі вплив
соціального і культурного середовища, у якому вони
існували. Це справедливо і для закладів розміщення і
харчування, які функціонували в контексті внутрішнього
радянського туризму. Цей аспект вітчизняного туризму,
незважаючи на поодинокі публікації (В. Федорченко,
Т. Дьорова), не можна вважати дослідженим. Тим
більше це справедливо і по відношенню до вивчення
інфраструктури туризму в Миколаївській області.
Це зумовлює мету статті: з’ясувати стан закладів
розміщення і харчування, що надавали відповідні
послуги вітчизняним туристам, як складових сфери
гостинності області. Період, який обрано для
дослідження, семидесяті – початок восьмидесятих років
– це період, на який припадає максимальний розквіт
радянського туризму, в утому числі внутрішнього, тобто
такого, коли турист не пересікає державні кордони.
Розвиток вітчизняного туризму в семидесяті роки
відбувався в світлі стратегічних завдань, що їх було
визначено у спільній постанові Центрального Комітету
КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС «Про заходи з
подальшого розвитку туризму та екскурсій в країні» від
ЗО травня 1969 року.
Зафіксувавши у преамбулі постанови, що туризм
та екскурсії є «не тільки формою відпочинку, але й
важливим засобом підвищення культурного рівня та
ідейно–політичного виховання населення» ЦК КПРС,
РМ СРСПР, ВЦРПС постановляли серед інших завдань:
«Здійснити заходи... щодо... перетворення туристсько–
екскурсійної справи в потужну галузь обслуговування
населення» [1, с. 175].
У п.6 Постанови зазначалося: «Прийняти пропозицію
ВЦРПС щодо будівництва в 1971–1975 рр. туристських
баз, готелів, кемпінгів і автопансіонатів на 200 тис.
місць, у тому числі на 100 тис. місць ціло річної дії...»
[1, с. 176].
А п.18 передбачав: «Радам міністрів союзних
республік забезпечити: відведення земельних ділянок
під будівництво туристських баз, готелів, кемпінгів...;
надання місць в готелях для розміщення туристів
і екскурсантів; виділення приміщень для прийому
туристських груп школярів у вихідні і святкові дні, а
також під час шкільних канікул; покращення організації
громадського харчування туристів і відпочиваючих у
приміських зонах...; розвиток матеріальної бази для
туризму серед школярів» [1, с. 177–178].
Така увага партії і уряду до матеріальної бази
вітчизняного туризму у розрізі засобів розміщення
була невипадковою: різке кількісне зростання подорожуючих за внутрішніми туристичними маршрутами
протягом попереднього десятиріччя ввійшло у гостру
диспропорцію із на явними засобами розміщення,
здатними надати відповідні послуги. Питання
потребувало негайного вирішення, на що й було
спрямовано спільну постанову 1969 року.
Основними туристичними операторами в сфері
внутрішнього туризму на цей період були профспілки в
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уособленні такої структури як Центральна рада з туризму
та екскурсій – Українська республіканська рада з туризму
та екскурсій – обласні ради з туризму та екскурсій;
а з 1972 року і Бюро міжнародного молодіжного
туризму «Супутник» ЦК ВЛКСМ та ЦК ЛКСМУ, яке
до Постанови ЦК ВЛКСМ від 6 грудня 1972 р. «Про
перетворення республіканських, крайових, обласних
відділень «Супутника» і створення Бюро міжнародного
молодіжного туризму ЦК ЛКСМ союзних республік,
крайкомів, обкомів, міськкомів комсомолу», займалося
молодіжним зарубіжним і іноземним туризмом. Щодо
ланцюжка першої структури, то слід відмітити, що у
такому вигляді вона склалася буквально «напередодні»
досліджуваного періоду:
Перед цим – у 1965 році – відбулася реорганізація
туристсько–екскурсійної системи профспілок, внаслідок
якої були утворені ради з туризму в усіх областях
України.
А 19 серпня 1969 р., тобто вже після травневої
Постанови Центрального Комітету КПРС, Ради
Міністрів СРСР і ВЦРПС Президія ВЦРПС затвердила
Положення про Центральну, республіканські, крайові,
обласні та міські (районні) ради з туризму та екскурсій.
Центральна рада з туризму ВЦРПС і відповідні її
структурні підрозділи перейменовувалися на раду (ради)
з туризму та екскурсій [1, с. 85–86].
Таким чином, склалася нова організаційна система
централізованого управління внутрішнім туризмом і
не тільки по лінії професійних спілок, але й в цілому,
оскільки саме на ВЦРПС, згідно Постанови від ЗО
травня 1969 року було покладено керівництвом туризмом
і екскурсійною справою в країні [1, с. 176].
Своєрідною «ахіллесовою п’ятою» внутрішнього
туризму, яку повною мірою успадкувала для вирішення
нова система управління туризмом, у тому числі на рівні
Миколаївської області, була нестача засобів тимчасового
розміщення для туристів.
Вирішення цього питання знаходилося на шляхах,
по–перше, будівництва власних закладів розміщення,
по–друге, оренди відповідних площ в аналогічних
закладах іншого відомчого підпорядкування. Які саме
шляхи обиралися Миколаївською радою з туризму та
екскурсій і БММТ «Супутник» Миколаївського обкому
комсомолу спробуємо з’ясувати на основі аналізу
архівних документів.
У довідці про роботу екскурсійних організацій
Миколаївської обласної ради з туризму та екскурсій
з розширення оренди приміщень для прийому і
обслуговуванню туристів та екскурсантів у 1974 р.,
поданої 12 квітня 1974, містяться дані і по 1973 р. і по
відповідний період 1974 року. У 1973 р. по обласній
раді при плані надання послуг з розміщення туристів
та екскурсантів 56400 людино діб фактичне виконання
склало 57781 людино добу або 102,4%. При обсязі
послуг за планом 280,5 тис. руб. фактичне виконання
склало 303,7 тис. руб. або 108,3%.
Питома вага по обслуговуванню на орендованих
базах становила 13,4% до загального обсягу послуг по
облраді [2, арк. Л].
Останній показник є дуже важливим, оскільки
показує, що в основному облрада вирішує питання щодо
розміщення туристів та екскурсантів за рахунок власних
засобів тимчасового розміщення і їх відсоток сягає 86,6%.
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Проте на 1974 р. план обслуговування туристів,
збільшений понад вдвічі до 118 360 людино діб і складає
на 61 960 людино діб більше ніж у 1973 р. Запланований
обсяг послуг збільшений на 318 тис. і має сягнути
598,5 тис. руб. (порівняно з 280,5 тис. руб. у 1973 р.).
Тому, констатується у довідці, «питома вага
обслуговування на орендованих базах зросте до
загального обсягу послуг по раді».
І далі: «Для забезпечення виконання планових
показників 1974 р. з обслуговування туристів та
екскурсантів на орендованих базах обласною радою і підвідомчими їй екскурсійними організаціями розроблені і
здійснюються заходи із значного розширення оренди
приміщень за рахунок готельного фонду, відомчих баз,
піонертаборів і приватних домовладінь громадян (у
м. Очакові)» [2, арк. 1].
Конкретизується інформація стосовно готельного
фонду, що пропонується орендувати.
Так, «Миколаївським бюро подорожей та екскурсій
укладені угоди з готелем «Україна» для прийому туристів
у кількості 31 особа з трьохденним проживанням (у
вихідні дні), що складає 2430 людино діб, з піонертабором
«Примор’я» на прийом туристів у кількості 400 осіб з26
серпня по 15 вересня (тобто після літнього сезону Г. А.),
що складе 8000 людино діб. Позитивно вирішується
питання про оренду 60 готельних місць у будні і 150
місць у вихідні дні у готелі «Миколаїв», який вводиться
в експлуатацію у другій половині квітня цього року. Є
поки що усна домовленість зі школою–інтернатом N9 3
м. Миколаєва на оренду 200 ліжко місць з 20 червня по
20 серпня 1974 р., що складе 12000 людино діб. Укладено
угоду про оренду 88 місць на теплоході «В. Чумак», що
складе7920 людино діб» [2, арк. 2].
Отже, як бачимо, підвищення показників плану
щодо обслуговування туристів загострює проблему
їх розміщення, вирішенням якої стає збільшення
орендованих площ. У якості засобу розміщення навіть
залучається теплохід, а також місця у школах (а це
означає і відповідні зручності, тобто рівень сервісу).
Щодо Очакова, то «Очаківським екскурсійним
бюро укладені договори на оренду протягом сезону 62
місць в пансіонаті «Кооператор», 70 місць в пансіонаті
«Портовик» і 420 місць у приватних домовладіннях
громадян, що знаходяться поряд з кафе–їдальнею
облради. Таким чином, у м. Очакові на орендованих базах
у 1974 р. буде обслуговано 6010 осіб, що дорівнюватиме
71260 людино діб. Обсяг послуг складе 349,8 тис. руб.»
[2, арк. 2].
З цього приводу варто відмітити, що вимога до оренди приміщень у приватних домівках м. Очакова, які
знаходяться поряд з кафе–їдальнею обласної ради, означає,
що саме у цій їдальні харчуються туристи, оскільки ця
вимога спрямована на забезпечення найкоротшої відстані
від засобу розміщення до засобу харчування.
Далі продовжувалося: «Первомайським екскурсій
ним бюро укладений договір на оренду з 15 травня по 12
вересня ЗО місць у філії готелю «Первомайський», що
складає 3600 людино діб. Об’єм послуг 20,2 тис. руб.»
[Там само].
Додавалося, що «екскурсійні організації уклали
договори з підприємствами громадського харчування
на харчування туристів та екскурсантів, які будуть
проживати в орендованих приміщеннях» [2, арк. 2].
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Очевидно, при розміщенні на відомчій (власній) базі
послуги з тимчасового проживання і послуги харчування
поєднані і надаються в межах однієї установи.
Таким чином, у 1974 р. туристсько–екскурсійними
установами Миколаївської облради з туризму та
екскурсій орендуються наступні засоби розміщення:
готелі «Україна», «Миколаїв», який ще тільки вводиться
в експлуатацію (обидва у місті Миколаєві), і філія готелю
«Первомайський» (м. Первомайськ).
Орендуються також піонерський табір «Примор’я»
(Миколаївським БПЕ), пансіонати «Кооператор» і
«Портовик» (Очаківським бюро екскурсій).
Школа–інтернат №3 (очевидно, йдеться про
гуртожиток школи) (Миколаївське БПЕ). І навіть
теплохід «В. Чумак» (Миколаївське БПЕ).
Харчування туристів та екскурсантів в Очакові
воно відбувається у кафе–їдальні облради, у Миколаєві
і Первомайську в орендованих готелях, пансіонатах,
піонерському таборі, а також у закладах харчування, з
якими укладено договори.
Щодо теплоходу, то річкові судна використовувалися
в туризмі Миколаївської області і за своїм прямим
призначенням. Миколаївське бюро подорожей та
екскурсій впроваджувало річковий круїз «Миколаїв–
Київ–Миколаїв», який у 1974 році здійснювався на
дизель–електроході «Карл Маркс» за маршрутом №811–
а. Річкові круїзи були своєрідним ноу–хау радянського
туризму.
Про ефективність такого різновиду туризму,
який до того ж суміщав у собі транспортні послуги з
послугами розміщення, харчування і рекреації, свідчить
звіт про тепловодні маршрути за навігацію 1974 року.
Подібні звіти представлялися в УРРТ – українську
республіканську раду з туризму – (а з 1969 р. УРРТЕ)
щорічно до 1 грудня по кожному турпароходу і
відповідному маршруту.
Згідно документу, кількість експлуатаційних діб
становила 163. Прибуток за круїз склав 1,9 порівняно з
12,8 за планом. Подорожувало 2491 осіб проти 2600 за
планом. Вимір послуг у такий одиниці як людино доба,
склав 31230 людино діб проти 35650 за планом.
На маршрутах вихідного дня цей показник становив
2982 проти 4050 запланованих.
Окремим напрямом внутрішнього туризму був
шкільний. Миколаївська область приймала школярів під
час зимових і літніх канікул.
У 1975 р., згідно інформації про обслуговування
школярів під час зимових канікул екскурсійними
установами Миколаївської облради з туризму і екскурсій,
Миколаївське бюро подорожей і екскурсій, яке було
підвідомчою установою цієї структури, здійснювало
прийом груп з Ворошиловграду, Кемерова, Кургану,
Харкова, Мінську, Брянську, Арзамасу, Челябінська
(2 групи) і Черкас. Школярі з Черкас прибували
туристичним потягом 5 січня у кількості 450 осіб.
Такий різновид туризму, як туристичні потяги,
також широко запроваджувався на теренах СРСР і
став дуже популярним, хоча з технічної точки зору
потребував спеціального обслуговування, зокрема,
будівництво пунктів відстою туристських потягів. Крім
групи з Черкас, яка не потребувала розміщення, адже
подорожувала потягом, інші школярі–туристи були
розміщені у готелі «Україна».
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3 грудня по 10 січня у загальній кількості 410 осіб.
І одна група з Челябінська (з 1 по 8 січня) у кількості
ЗО осіб у готелі «Інгул». Причому пік заселення, тобто
максимальна кількість туристів, яка розміщувалась
одночасно (за виключенням групи в кількості 60 осіб з
Ворошиловграду, що заїхала 31 грудня і виїхала 4 січня),
тривав з по 7 січня 1975 року.
Харчування дітей відбувалося в їдальнях міста
Миколаєва «Дружба», «Вареники» і «Дієтїдальня» з
розрахунку 2 руб. 50 коп. на одну людину [З, арк. 6].
Очаківське бюро подорожей та екскурсій, яке
змінило статус з бюро екскурсій, приймало 4 січня 270
туристів з Киргизії. Притулок їм не на давався, проте
послуги харчування – обід – забезпечувалися по лінії
обкому комсомолу [3, арк. 10].
Бюро також забезпечувало екскурсії по місту і до
музею (якого саме – не уточнюється).
Крім цього, 1 січня Очаківське БПЕ здійснювало
автобусну екскурсію по місту 240 осіб з обідом. Проте,
де відбувалося харчування і з кого складався контингент
туристів – в інформації не наводиться. Первомайське
екскурсійне бюро у цей же час працювало тільки на
виїзд туристичних груп з місту і району.
У тому ж 1975 році з Листа Миколаївської облради з
туризму і екскурсій Голові Української республіканської
ради з туризму та екскурсій тов. Хвостенко С. М.,
що надсилається за підписом голови обласної ради
О. Гаврилюка і зав. планово–фінансовим відділом
Л. Авраменко від 17 червня, стає відомим про збільшення
кількості господарств, що підвідомчі Обласній ради, до
шести у 1974 р. [4, арк. 22] (у 1972 р. їх було три: турбаза
«Южний Буг», Миколаївське бюро по дрожей і екскурсій,
Очаківське бюро екскурсій; у 1973 році – чотири:
додається Первомайське бюро екскурсій – Г. А.). Серед
цих установ на балансі Облради у 1974 році додається
турбаза «Очаків», будівництво якої велося ще з 1972 року.
Таким чином, власна база розміщення обласної ради
з туризму та екскурсій складається з турбаз «Південний
Буг» і «Очаків», і це дозволяє використовувати їх для
розміщення не тільки відпочиваючих, але й туристів.
Проте її особливість полягає у тому, що турбази,
особливо влітку, виконують функції закладів рекреації
і в основному і полягає їх цільове призначення. Але
оскільки власної готельної бази облрада не має,
використання площ турбаз дає можливість вирішувати,
принаймні частково, проблему з надання послуг
розміщення і туристам.
Щодо туристів, яких приймає область взимку
1975 року, то вони розміщуються у готелях «Україна»
і «Інгул», а харчуються в їдальнях міста Миколаєва
«Дружба», «Вареники» і «Дієтїдальня». І розміщення, і
харчування відбуваються на орендованій базі.
У зв’язку з цим хотілося б відзначити, що це,
очевидно, свідчить про те, що на відміну від іноземних
туристів, які приймалися по лінії Державного комітету
з іноземного туризму («Інтурист»), і для яких існувала
розгалужена мережа високого рівня готелів по всьому
Радянському Союзу, вітчизняні туристи розглядалися як
категорія, яка здатна задовольнятися значно простішими
закладами з туристських послуг розміщення та нижчим
рівнем комфорту.
Ті ж готелі, які не були орієнтовані на прийом
іноземних туристів, не були орієнтовані і на прийом
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внутрішніх, адже їх орієнтація полягала насамперед на
таку категорію споживачів, як «командировочні» (тобто
працівники, які відряджалися у службові поїздки), або ті,
хто торгував на ринках великих міст, прибувши з інших
регіонів, або подорожував індивідуально, а також на
прийом різних делегацій: від спортсменів до учасників
конференцій.
Ситуація змінюється на початку 80–х років після
спільної постанови ЦК КПРС, РМ СРСР і ВЦРПС
№983 від 31 жовтня 1980 р. «Про подальший розвиток
і вдосконалення туристсько–екскурсійної справи в
країні».
У Постанові, зокрема, відмічалося, що «розвиток
туризму і екскурсій все ще відстає від зростаючих потреб
населення, завдань комуністичного виховання трудящих.
Повільно створюється матеріальна база туризму у
низці районів країни... будівництво туристських баз,
готелів і кемпінгів здійснюється нерідко з порушенням
встановлених термінів і з низькою якістю проведення
робіт. У деяких туристсько–екскурсій них установах
мають місце недоліки в організації харчування
туристів..., що викликає справедливі нарікання
трудящих» [1, арк. 178–179]. З метою вирішення цих
проблем постановлялось: «Погодитися з пропозицією
Центральної ради з туризму і екскурсій ВЦРПС і
Держплану СРСР щодо будівництва в одинадцятій
п’ятирічці туристських готелів, баз, кемпінгів на 60 тис.
місць.
Центральній раді з туризму і екскурсій ВЦРПС і
міністерствам, що здійснюють будівництво туристських
об’єктів, вжити заходи, що забезпечують своєчасне
введення в дію всіх цих об’єктів» [1, арк. 180].
Приписувалося у п.7 Постанови «головному
управлінню з іноземного туризму при раді Міністрів
СРСР, Центральної ради з туризму і екскурсій ВЦРПС
і ЦК ВЛКСМ розробити і здійснити спільні заходи з
раціонального використання підвідомчих готелів для
розміщення і обслуговування радянських і іноземних
туристів» [1, арк. 180].
А у п.12 постановлялося: «Міністерству торгівлі
СРСР, Центоросоюзу і радам міністрів союзних
республік, ЦК ВЛКСМ, Центральній раді з туризму і
екскурсій ВЦРПС покращити обслуговування туристів
на підприємствах громадського харчування, забезпечити
широке впровадження прогресивних методів і форм
обслуговування туристських груп.
Міністерству торгівлі СРСР щорічно виділяти в
одинадцятій п’ятирічці ВЦРПС для Центральної ради
з туризму і екскурсій ВЦРПС по 70 комплектів і ЦК
ВЛКСМ для Бюро міжнародного молодіжного туризму
«Супутник» по 15 комплектів конвеєрних ліній для
комплектування і відпуску комплексних обідів.
Міністерству харчової промисловості СРСР вжити
заходи до збільшення виробництва для туристсько–
екскурсійних установ продуктів харчування у дрібній
розфасовці для одноразового використання» [1, арк. 181].
На республіканському рівні конкретизацією цієї
постанови стала постанова ЦК Компартії України, Ради
Міністрів УРСР і Укррадпрофу від 23 грудня 1980 року
№665.
В Постанові бюро, підписаній секретарем Миколаївського обкому компартії, головою виконкому
обласної ради народних депутатів Л. Г. Шараєвим,
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зокрема зазначалося: «І. Міськкомам, райкомам Компартії
України, міськрайвиконкомам, обкомам профспілок,
обкому ЛКСМ України, облплану, обласній раді з
туризму та екскурсій; обласним управленням культури
і профтехосвіти, обласному відділу народної освіти за
участю зацікавлених організацій і установ вжити заходи
з подальшого розвитку туризму та екскурсій в області,
забезпечити суттєве збільшення обсягу та підвищення
якості обслуговування, вдосконалення видів та форм
послуг, що надаються...» [5].
У Постанові містився Додаток № 2, в якому перераховувалися установи та організації, що мали (крім свого
цільового призначення) надавати послуги з розміщення
туристів у визначений Додатком термін.
Згідно цього Додатку N2 2 до Постанови №44
визначався перелік баз відпочинку і установ, у яких
виділялися місця для прийому туристів з 1 вересня
по 1 жовтня щорічно, і визначалася кількість місць.
Так, на базі відпочинку «Орбіта» Миколаївського
трансформаторного заводу повинно було виділятися 200
місць, базі відпочинку «Зоря».
ЮТЗ «Зоря» 100, базі відпочинку «Чорноморець»
Чорноморського судно будівельного заводу 300, базі
відпочинку
Парфумерно–косметичного
комбінату
«Аліє паруса» 150, базі відпочинку «Наука» Південного
конструкторського бюро «Електрогідравлика»60.
Молдавське об’єднання пансіонатів «Коблево»
мусило виділяти 1000 місць, база Кіровоградського
обласного управління автотранспорту 90, база
Львівського політехнічного інституту – 90, База Дніпропетровського обласного управління газового
господарства – 90 місць [Там само].
У Постанові також вимагалося від зазначених
структур надавати інформацію стосовно виконання її
пунктів у січні 1983 року. У січні 1983 р. Миколаївська
обласна рада з туризму та екскурсій подає до
Миколаївського обкому компартії України, виконкому
Миколаївської обласної ради народних депутатів і
Миколаївській облраді профспілок Інформацію про хід
виконання постанови №44.
Стосовно бази тимчасового розміщення і харчування
туристів в Інформації йдеться наступне: «З метою
покращення обслуговування туристів на турбазі
«Очаків» у 1981 році в їдальні було встановлено і
продовжує успішно експлуатуватися поточна лінія
«Ефект», закінчується реконструкція кафе–їдальні
«Сонячний Луч» [5, арк. 74–75].
Протягом сезону 1982 року обґрунтованих скарг на
роботу підвідомчих туристсько–екскурсійних організацій
від туристів і відпочиваючих не надходило. У той же час
у відгуках туристів вносилися пропозиції, побажання, які
в основному зачіпали питання покращення харчування в
орендованих їдальнях [5, арк. 76].
Отже, до відомчих установ претензій з боку туристів
немає, пропозиції щодо харчування мали місце, проте
відносилися вони до їдалень, які орендувалися.
Головна ж критика стосується бази розміщення, яка
повинна бути забезпечена згідно Додатку N9 2 постанови
№44.
В Інформації зазначається, що «серйозно впливає на
темпи розвитку туризму в області не виділення місць
у гуртожитках і на базах відпочинку (після закінчення
літнього оздоровчого сезону)» [5, арк. 77].
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Так, згідно Постанови №44 Миколаївський педагогічний інститут мусив виділяти 120 місць в період з
1 липня по 1 вересня, що становило б 7200 людино діб.
Фактично у 1982 році ним виділяється вдвічі менше –
60 місць і на менший термін – з 9 липня по 23 серпня.
Таким чином, показник людино діб зменшується майже
у тричі і складає 2700.
Суднобудівельний інститут виділяє необхідну квоту
місць – 60, проте на менший термін: замість періоду
з 1 липня до 1 вересня з 6 липня по 24 серпня, чим
зменшує показник людино діб з планових 3600 до 3000.
Залізничний технікум замість 330 місць виділяє
лише 150 і на значно менший термін: не з 20 червня
до 1 вересня, як це передбачено постановою №44, а з
9 липня по 23 серпня. Таким чином, замість 23100
запланованих людино діб фактично цей показник більш
ніж у тричі менший – 6750.
Будівельний технікум при плані 60 місць їх
повністю надає облраді, проте суттєво зменшує період із
запланованих: не з 20 червня до 1 вересня, а з 10 липня
по 24 серпня, що зменшує плановий показник 4200
людино діб до 2700.
Управління профтех освіти (гуртожитки ДПТУ
М.Миколаєва) замість планових ЗОЩ місць виділяє 150
і не з 1 липня до 1 вересня, а з 20 липня по 20 серпня.
Тому плановий показник 18000 людино діб, який
передбачався згідно постанови, не виконується і складає
лише 4500 людино діб за фактом.
Щодо суднобудівельного технікуму, який згідно
постанови мусив виділяти 180 місць з 20 червня до
1 вересня, що складало б 12600 людино діб, і Облоно
(школи–інтернати м. Миколаєва), яке повинне було
виділяти 200 місць з 1 червня до 1 вересня, що
дорівнювало б показникові 18000 людино діб, взагалі
нічого не виділяють у 1982 році.
В Інформації з цього приводу відмічається, що
«керівники обласного управління профтех освіти і
директор судно будівельного технікуму відмовилися
укладати договори на оренду у зв’язку з ремонтом
гуртожитків, заст. зав. Облоно тов. Шклярський Ю. О.
пояснив причину відмови тим, що школи–інтернати
зайняті учнями і тими, хто навчається на курсах
підвищення кваліфікації.
Не змінився стан справ і при укладанні договорів на
1983 рік. Так на 1 січня 1983 року відмовлено у виділенні
місць у будівельному інституті і сільськогосподарському
технікумі (письмово), в школах–інтернатах Облоно
(усно)...» [5, арк. 79].
«Крім того, – відмічалося в Інформації, – практично
всі приміщення, що здаються в оренду Миколаївському
бюро, не підготовлені до прийому туристів, прибирання
проводиться від випадку до випадку, неякісно. Є і інші
недоліки.
Внаслідок
відмови
на
оренду
приміщень
Миколаївським бюро подорожей та екскурсій не
виконуються укладені договори з прийому туристів»
[Там само].
Тож, очевидно, саме проблема розміщення туристів
є кричущою в роботі Миколаївської обласної ради
і підвідомчих їй туристсько–екскурсійних установ.
Справедливості ради, варто відмітити, що терміни, які
визначені у додатку №2 Постанови №44, є дійсно мало
реальними з точки зору циклу роботи тих установ, які
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мусили виділяти місця для розміщення туристів. Так, у
навчальних закладах – літні канікули, як правило, єдиний
вільний час для проведення поточних ремонтів, та й
навчальний рік потребує хоча б кількох днів наприкінці
серпня, аби підготуватися до гідного його початку. Тому,
дійсно, реальний кінцевий термін надання місць у цих
закладах не міг перевищувати 25 серпня.
З аналогічних причин зрозумілою є відмова
відкривати туристський сезон навчальними закладами з
1 липня, або – ще більше – з 20 червня.
Питання принаймні частково вирішилося б за умови
розширення власної бази розміщення туристів. Проте
продовжується з цього приводу в Інформації, «трестом
«Чорноморкурортрембуд» вкрай повільно здійснюється
будівництво спального корпусу кафе–їдальні «Сонячний
промінь» у м. Очаків. Виконаний обсяг будівельно–
монтажних робіт за 1981–1982 рр. по цьому об’єкту склав
61,0 тис. руб. при плані 585,0 тис. руб. У теперішній час,
зазначалося в Інформації будівництво спального корпусу
призупинено і підрядником приймаються заходи до
консервації об’єкту.
На будівництві готелю «Турист», розпочатому
у 1982 році, при плані 400,0 тис. руб. будівельно–
монтажні роботи підрядної організацій БМУ–7 тресту
«Миколаївжитлобуд» освоєно 240,0 тис. руб., у тому числі
власними силами на будівництві висотного блоку готелю
виконано робіт тільки на 63,1 тис. руб.» [5, арк. 80–81].
Аналогічна картина спостерігається і в діяльності
БММТ «Супутник» Миколаївського обкому комсомолу.
Так, у 1980 році Бюро в якості бази розміщення туристів
школярів використовувало гуртожитки миколаївського
інституту культури, гуртожитки Миколаївського
педагогічного
інституту,
школи–інтернату
№3,
гуртожитків профтех освіти [5].
Не змінився стан справ і у 1982 р. У звітній
інформації БММТ «Супутник» знов фігурують готелі
міста, гуртожитки шкіл–інтернатів №2 і №3.
А харчуються туристи у вже добре відомих кафе
«Вареники», дієтїдальнях №2 і №3, а також в кафе
«Літо» [6, арк. 6].
Таким чином, проблема із засобами розміщення
для туристів та екскурсантів в Миколаївській області
залишається невирішеною, хоча протягом десяти років
– з 1972 по 1982 рр. – здійснено низку кроків у напрямі
його вирішення, Тим не менше, ОСНОВНИМ, що
гальмує цей процес – це відсутність достатньої власної
бази у туроператорів області: обласна рада з туризму
та екскурсій та БММТ «Супутник» обкому комсомолу.
Вони та їх структури змушені звертатися до власників
засобів розміщення – облвно, підприємств, установ
та організацій як самої області, так і нерезидентів, що
мають бази відпочинку на території Миколаївщини,
до готелів, до приватного сектора (перша половина
70–х рр.) і навіть Миколаївського морського порту
для вирішення проблеми з розміщенням туристів, що
приїздять до області. Кількість місць, що орендується
у готелях, змінюється, проте основними залишаються
місця, які орендуються в гуртожитках навчальних
закладів і на базах відпочинку.
Щодо закладів харчування, то поряд з власними:
харчоблоки турбаз «Южный Буг» і «Очаків», а також
кафе–їдальнею «Сонячний промінь» у м. Очаків, надають
послуги установи цієї сфери на основі договорів, що
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

укладаються з бюро подорожей та екскурсій області.
Протягом майже десятиріччя серед останніх фігурують
кафе «Вареники», «Дружба», «Літо» і дієтїдальні №1 і
№2 м. Миколаєва.
Установи власне туристської сфери гостинності
в області будуються вкрай повільно, інформація про
що переходить з документу до документу всього
досліджуваного періоду.
Список використаних джерел
1. Федорченко В. К., Дьорова Т. А. Історія туризму в Україні.
– К., 2002.
2. Державний архів Миколаївської області. – Ф.Р.–5550. – Оп.1.
–Спр.154.
3. Там само. – Ф.Р.–5550. – Оп.1. – Спр.169.
4. Там само. – Ф.Р.–5550. – Оп.1. – Спр.174.
5. Там само. – Ф.ГІ.7. – Оп.80. – Спр.82.
6. Там само. – Ф.П.З.* – Оп.39. – Спр.49.
7. Календарь и адресная книга города Николаева на 1869 г. –
Николаев, 1869.
8. Любовець О. М. Актуальні проблеми історії розвитку туризму
на українських землях // Філософія і культурологія туризму. – К.,
2001. – С.90–99.
9. Уокер Дж. Введение в гостеприимство. – М., 1999.

References
1. Fedorchenko V. K., D’orova T. A. Istorija turyzmu v Ukrai’ni.
– K., 2002.
2. Derzhavnyj arhiv Mykolai’vs’koi’ oblasti. – F.R.–5550. – Op.1.
–Spr.154.
3. Tam samo. – F.R.–5550. – Op.1. – Spr.169.
4. Tam samo. – F.R.–5550. – Op.1. – Spr.174.
5. Tam samo. – F.GI.7. – Op.80. – Spr.82.
6. Tam samo. – F.P.Z.* – Op.39. – Spr.49.
7. Kalendar’ i adresnaja kniga goroda Nikolaeva na 1869 g. –
Nikolaev, 1869.
8. Ljubovec’ O. M. Aktual’ni problemy istorii’ rozvytku turyzmu na
ukrai’ns’kyh zemljah // Filosofija i kul’turologija turyzmu. – K., 2001.
– S.90–99.
9. Uoker Dzh. Vvedenie v gostepriimstvo. – M., 1999.
Garbar G. A., doctor of philosophical sciences, professor
of the Department of Musical Art, Separated subdivision «Mykolayiv
Branch of the Kiev National University of Culture and Arts»
(Ukraine, Mykolaiv), masha.garbar@mail.ru
Formation of hospitality infrastructure of Mykolaiv region
in Soviet times
Find out the status of accommodation and catering facilities, providing
relevant services to domestic tourists as part of the hospitality area of the region.
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Особливості демократичного розвитку
українського соціуму та його вияв у сфері туризму
Аналізується природа та сутність демократичного розвитку
українського соціуму, їх вияв у туристичній діяльності, де туризм
розглядається як засобу утвердження загальнолюдських та національних
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стандартів та цінностей; автор стверджує, що демократія і права людини,
екологічна безпека і толерантність, солідарність і т.ін. не привнесені в
Україну зовні, а формувались в народі як внутрішні норми і стандарти з давніх
часів; історичні колізії не зменшили їх загальнолюдський контекст; тому в
сучасній історії Україна постає як гуманітарно–гуманістична держава, яка
засобами туризму утверджує свій авторитет у європейському просторі.
Ключові слова: людина, культура, туризм, загальнолюдські цінності,
демократія, свобода.

Цінності спільноти народів європейського регіону базуються на таких політичних цінностях, як
демократія, особистісна свобода та незалежність, права
людини, зокрема право власності, верховенстві закону,
рівності громадян перед законом, ринковій економіці
тощо. Усі ці цінності притаманні українському народові,
волелюбність і схильність до особистої свободи якого
завжди відзначалися іноземцями як характерна риса, що
виокремлює український народ з–поміж інших народів.
Політичний устрій України за всіх часів незалежності
країни мав виразні демократичні риси. Тому цінності
європейської спільноти народів не привнесені для
України ззовні, а є органічними цінностями українського
народу. Деякі з цих цінностей шанувалися в Україні
раніше, ніж вони почали шануватися на решті території
Європи. Наприклад, за часів Київської Русі (ІХ – ХІІІ ст.)
Україні було притаманним укладання з новообраним
князем угоди та складання останнім присяги, що вказує
на започаткування певних конституційних традицій, які
цілком відповідають характеру загальноєвропейської
політичної еволюції. Закликання народом на княжий
престол кандидата є практичною реалізацією
сформульованої набагато пізніше ідеї народного
суверенітету, адже саме народ виступає джерелом влади.
За часів козацької України (ХVI – XVIII ст.) над
генеральним урядом стояла військова рада – збори всього
війська. Її скликали для вирішення найважливіших
питань, виборів гетьмана, генерального уряду. В такий
спосіб працювала пряма військова демократія. У
регіонах, містах і селах правили виборні урядовці – як
адміністративні, так і судові. Посади на всіх щаблях
державної влади та місцевого самоврядування, всі
урядовці й чиновники були виборними і завжди мали
відповідати перед своїми виборцями. Варто відзначити,
що на той час абсолютна більшість європейських держав
були абсолютними монархіями і часто мали вкрай
обмежене самоврядування навіть на рівні місцевих
громад, а на рівні держави не мали жодного. Отже, у ті
часи, коли Україна була суверенною (ІХ – ХІІІ ст., ХVI
– XVIII ст., з 1991 року), вона тяжіла до встановлення
демократичного ладу і часто за рівнем демократизму
випереджала більшість тогочасних держав Європи.
Україна стала однією з перших держав, де було ухвалено
Конституцію, тобто відмовлено від абсолютного
суверенітету монарха. Це було реалізовано Конституцією
Пилипа Орлика, ухваленою 1710 року, тобто за 73
роки до ухвалення американської Конституції. У ній
юридично започатковано поділ влади між органами
державної влади.
Сучасному стану демократичних перетворень в
Україні властиве те, що, з одного боку, народовладдя є
символом жаданого майбутнього, а з другого – суспільні
інститути та ЗМІ, практика участі населення у виборах
співіснують із розчаруванням у демократичному
реформуванні. «Суперечності проявляються також
у поєднанні інерції влади і постійного намагання
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наслідувати західні стандарти, де визначення основних
тенденцій формування нових ціннісних орієнтирів
є базою для прогнозування подальшого розвитку, а
надбання нової якості є надзвичайно важливим для
адекватнішого розуміння особливостей політичної
системи та змісту політичних процесів, що відбуваються
в суспільстві» [1, с. 15], зазначають В. Швець та
Ю. Шайхалієва.
Та зважаючи на те, що українці від народження
є носіями демократичних цінностей, не дивним є
факт прийняття демократичної конституції після
проголошення незалежності нашої держави. Наразі
можна виокремити такі ознаки демократії в Україні,
які затверджені в прийнятій конституції: 1) принцип
народного суверенітету; 2) громадянський консенсус,
тобто принципова згода основної частини громадян
дотримуватися встановлених правових умов, у межах
яких мають досягатися часткові цілі. Цей принцип
потребує використання форм і процедур, які дають змогу
виявити політичну більшість. Основними серед них є
представницьке правління та форми безпосередньої
демократії; 3) правління більшості передбачає ще
один принцип демократії – дотримання та охорону
прав меншості. Ми можемо впевнено стверджувати
про наявність такого принципу в Україні; 4) принципи
рівності і свободи. Українська держава встановлює
певні вимоги, яким має відповідати діяльність кожного її
громадянина. Межею свободи будь–якої людини є свобода
інших людей. Демократія передбачає надійні гарантії
прав і свобод особи, в тому числі судові; 5) політичний
та ідейний плюралізм, згідно з яким політичне життя
має включати багато різних взаємозалежних і водночас
автономних політичних груп. Безперечно, в Україні
наявна багатопартійність. Плюралізм передбачає також
політичне суперництво, наявність та офіційне визнання
опозиції до влади.
До аналізу ризиків стабільної демократії в
Україні можна застосувати теорію Ф. Шміттера, який
виокремлює внутрішні дилеми, притаманні сучасній
демократії незалежно від місця та часу її появи, а
також зовнішні, що піддають сумніву сумісність
нових демократичних правил і практики з наявними
соціальними, культурними та економічними умовами.
На його думку, «Демократизація не обов’язково
принесе з собою економічне зростання, соціальний
світ, ефективне управління, політичну гармонію,
вільний ринок. <...> Але ми повинні розраховувати на
зародження політичних структур, мирно конкуруючих,
що формують уряду і які впливають на публічну
політику; здатних вирішувати соціальні та економічні
конфлікти за допомогою встановлених процедур <...>
демократії здатні змінювати свої закони і організаційні
структури під впливом мінливих обставин. Можливо,
вони не відразу домагаються всього перерахованого
вище, але на цьому шляху у них набагато більше шансів
на успіх, ніж у автократичних режимів» [2, с. 144–145].
Більшість дослідників одностайні в тому, що
стабільність демократії залежить від широкої підтримки
з боку громадян. Громадянське суспільство не може
бути просто запозичене, воно має формуватися на
основі традиційної культури з огляду на економічний
і політичний розвиток країни, зростання добробуту і
самосвідомість народу.
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З іншого боку, Дж. Сарторі істинним ворогом,
загрозою демократії вважає вимогу «чистішої» та
досконалішої демократії. На його думку, «здійснюючи в
себе демократію, яка визначається як виборна поліархія,
ми не звертаємося тим самим до налагодження
«хорошого» функціонування системи, тому що
суперництво на виборах не забезпечує якості результатів,
а тільки демократичність способу їх досягнення. Решта ж
– те, наскільки цінний кінцевий результат, – залежить від
якості керівництва. Однак, хоча часто–густо визнається
життєво важлива роль керівництва, проте воно набуває в
теорії демократії лише дуже незначний статус» [3, с. 81].
Отже, демократія не може не супроводжуватися
створенням міфів, сприятливих для неї. Однак вчасно не
реалізовані міфи перетворюються на утопію, що й руйнує
демократію. Це є незріла демократія, з якою ми, на жаль,
стикаємося нині в українському суспільстві й парламенті.
Як зазначає Н. А. Латигіна, сьогодні Україна
потребує посилення державної влади, формування
сильної демократичної держави, оскільки зараз ми
маємо ще не досконалу, не сильну державу, в якій значна
частина проголошених у Конституції України положень
поки що є формальними деклараціями та побажаннями і
потребує детальнішого розкриття у відповідних законах
(хоча сам зміст Основного Закону України засвідчує
її демократичний вибір, розкриває суть демократії,
проголошує її основні засади). Наприклад, принцип
плюралізму за нинішніх умов здійснюється в Україні
у гіпертрофованому вигляді: більше 100 політичних
партій претендують на те, щоб стати керівною силою
у суспільстві і державі. Це свідчить, насамперед,
про обмеженість соціальної підтримки та частковий
характер їх стратегій. Конституція сама по собі робить
можливою доволі значну амплітуду політичних рішень.
Враховуючи ці та інші моменти, а також характер
політичних подій, що відбуваються нині в Україні, можна
говорити про незавершеність конституційного процесу
в Україні. Але вже саме проголошення демократії,
конституційне закріплення її засад повинно сприяти
утвердженню стабільності та злагоди у суспільстві [4, с.
65]. Формальне, конституційне гарантування демократії
є необхідним для створення сильної держави – держави,
яка «функціонує ефективно і здатна протистояти
тиску з боку конкуруючих економічних та політичних
груп влади і діє в інтересах усіх людей, що складають
національну державу… Слабка держава – держава, в
якій не забезпечуються державні та приватні послуги,
необхідні для людського розвитку» [5, с. 8].
Відповідно до теорії А. Лейпхарта, оптимальним
політичним режимом для України, якщо вона, звісно, хоче
бути демократичною державою, має стати співсуспільна
демократія, яка є характерною для більшості європейських
країн і яка виявилася більш–менш нейтральною щодо
категорій «західних» і «незахідних» типів демократії. Ця
теорія застосовується до суспільств, що характеризуються
розподілом на сегменти. Сегменти можуть бути
релігійного,
ідеологічного,
мовного,
етнічного,
національного й подібного характеру. «Головною метою
співсуспільної демократії є вирівнювання суперечностей
та створення системи обмежень і противаг для великої
кількості політичних еліт, а основною ознакою –
співпраця еліт» [6, с. 221]. На підставі аналізу українських
політичних реалій можна запропонувати концептуальну
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модель демократизації українського суспільства, яка має
такі складові:
– розвиток громадянського суспільства та зниження
рівня віддаленості влади і громадян. У наш час в
Україні питання про довіру до держави, до її провідних
інститутів – це найболючіше питання, що потребує свого
негайного вирішення. Нова стратегія курсу держави
повинна бути спрямована на максимальний політичний
консенсус, суспільну консолідацію населення, його
згоду відносно основних цілей і механізмів реалізації
базових принципів демократії;
– сприйняття демократії як цінності більшістю
громадян, порівняно високий ступінь їхньої політичної
освіченості, що дає людям можливість робити свій вибір
свідомо, на основі знань і раціонального розрахунку.
Дане положення починає втілюватись в життя вже
сьогодні. Адже лише висока політична освіченість і
усвідомлення демократичних цінностей могли вивести
людей на майдан і скинути монархічну владу;
– формування політичної еліти, що сповідує
демократичні цінності, за словами О. О. Бандури,
«поєднує соціальні ідеали, моральні та правові цінності
з практично корисною діяльністю щодо втілення в
життя законодавства» [7, с. 45]. На жаль, сьогодні ще
далеко не всі суб’єкти політичного процесу в Україні
починають усвідомлювати, що свобода не має нічого
спільного з уседозволеністю та протиправними діями;
що демократія – це не тільки право вільно висловлювати
свої думки, але й відповідальність за висловлене, а також
реальне забезпечення проголошених демократичних
принципів організації спільного життя;
– досягнення консенсусу між різними політичними
силами. Подолання суперечності між демократичною
формою та недемократичною сутністю інститутів
влади. Набуття політичними інститутами не тільки
демократичної форми, а й демократичного змісту,
продукування ними реальної демократичної політики.
Як зазначає В. Полохоло, на думку доктора філософських
наук Є. Бистрицького, «найгучніші апеляції до ідеї
демократії в посткомуністичній Україні можна почути
від тих політиків, які розглядають суспільне значення
їхніх партій та рухів у перспективі «національно–
демократичних» перетворень. Проте й практичне
дотримання цієї самоназви, й політичне осмислення
суспільної мети в понятті «національної демократії»
містять у собі реальну загрозу «вічного повернення
того ж самого» (Ф. Ніцше): нескінченного милування
протодемократичними ознаками української спільноти»
[8, с. 65];
– високий соціально–економічний рівень розвитку
держави, економічна стабільність, переважання
середнього класу – це саме ті три основні характеристики,
запропоновані Є. Вятром для визначення рівня
демократизму політичного режиму [9, с. 19];
– збереження чесних, змагальних та регулярних виборів, які затверджені Конституцією України. Сучасна система представницького правління є плюралістичною. Згідно
з нею, за словами В. В. Цвєткова, парламентарі обираються
народом і є відповідальними перед ним [10, c. 52];
– захист прав меншості. Думка більшості, виражена
демократичним шляхом під час виборів, є необхідною, але
недостатньою умовою демократії. Як зазначає Р. Сербін,
«гармонізація співіснування більшості й меншості
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суспільства потребує надання меншості широких
можливостей відкрито, в межах загальноприйнятих
процедур і вимог захисту своїх та суспільних інтересів
засобами законодавства та політичним впливами. Якщо
цього не відбудеться, може виникнути ситуація, за якої
демократія перетвориться у формальне виправдання
диктатури» [11, с. 74];
– гідний президент–керівник держави, який повинен
брати на себе політичну відповідальність і мати активну
позицію стосовно процесів, які відбуваються в країні;
– активна життєва позиція молоді, яку ми можемо
бачити вже сьогодні. Саме ця соціальна група закладає
основи майбутнього благополуччя будь–якої країни;
– формування сприятливого зовнішнього оточення,
вироблення адекватної новому режиму зовнішньої
політики, заснованої на узгодженні наявних у суспільстві
інтересів, у тісній співпраці з парламентом, політичними
партіями і з урахуванням громадської думки. На даний
момент цей аспект української демократизації ще
знаходиться на стадії формування, оскільки існують
проблеми у знаходженні компромісів як між різними
партіями в середині країни, так і з деякими зовнішніми
сусідами.
Отже, на сьогоднішній день в Україні ще не існує
західного демократичного устрою, але були, є і будуть
демократичні цінності, які втілювалися в життя
українського народу протягом всього його існування.
Саме ці цінності спонукали до формування та втілення
і життя демократичних норм і правил, які закріплені в
Конституції нашої держави. В зв’язку з цим ми можемо
впевнено стверджувати, що Україна у буквальному
розумінні «приречена» на демократію і вже зараз
демократизація, з наявних у підсвідомості ідей, переходить
в активну свідому діяльність, до якої залучаються всі
члени українського суспільства. Даний процес не оминув
і туристичну сферу життя наших людей, розвиток якої
є підтвердженням прояву європейських орієнтацій
українців. Щорічно в Європі перебувають понад 2 млн.
українців. Особливо насиченою в Європі є туристична
діяльність українців. Цінності, які вони несуть з собою
є цілком прийнятними для європейської спільноти. В їх
центрі – демократія, свобода і незалежність, неприйняття
насильства і толерантність. Сфера українського туризму
є виявом гуманістичної природи людини як особистості.
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Features of the democratic development of Ukrainian society
and its manifestation in the field of tourism
The nature and essence of the democratic development of the Ukrainian
society, their manifestation in tourism activity, where tourism is considered as a
means of establishing universal and national standards and values, is analyzed.
The author argues that democracy and human rights, environmental security and
tolerance, solidarity, etc. not brought to Ukraine from the outside, but formed in the
people as internal norms and standards from ancient times; historical conflicts have
not diminished their universal context; so in modern history Ukraine is emerging
as a humanitarian and humanist state, which by means of tourism establishes its
authority in the European space.
Keywords: man, culture, tourism, human values, democracy, freedom.
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Стратегія формування ефективної системи
державної інформаційної безпеки

Інформаційна безпека спрямована на забезпечення прав і свобод
людини щодо вільного доступу до інформації, створення і впровадження
безпечних інформаційних технологій та захист права власності громадян.
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Тому важливим завданням сучасної держави є повноцінний контроль над
інформаційними обмінами, які можуть становити реальну загрозу для
людини, впливаючи на її свідомість та психічне здоров’я. Контрольовані й
неконтрольовані інформаційні обміни поєднуються в надзвичайно складному
та багатовимірному середовищі – глобальному інформаційному просторі.
Однією з його ознак є неможливість повного контролю з боку певного суб’єкта
або групи суб’єктів. Тому кожна держава сьогодні змушена самостійно
шукати динамічний баланс між власним інформаційним суверенітетом
і необхідністю вступати в міжнародні інформаційні обміни. Через
нездатність держави здійснювати власний інформаційний суверенітет,
контролювати основні інформаційні потоки її громадяни можуть опинитися
в дуже складній ситуації. На них може чинитися агресивний і безперервний
інформаційний вплив, якому не в змозі протистояти свідомість окремої
людини. З огляду на це, українська держава має на нормативно–законодавчому
й адміністративно–управлінському рівні чітко визначити власну стратегію
інформаційного захисту громадян.
Ключові слова: людина, політика, інформація, культура, інформаційний
обмін, інформаційний вплив, інформаційний суверенітет, інформаційна безпека.

Однією з ключових проблем функціонування та
динамічного розвитку інформаційного суспільства є
наявність поряд з контрольованими неконтрольованих
інформаційних обмінів. Це не дивно, адже інформаційна
революція мала експлозивний характер, а інформація
миттєво стала ключовим ресурсом в усіх соціальних та
технологічних системах. «Постійне зростання впливу
інформаційної сфери характерне для сучасного етапу
розвитку суспільства. До структури цієї сфери входять:
сукупність інформації, інформаційних зв’язків та
інформаційних систем, об’єктів, які готують інформацію,
зберігають, розповсюджують і використовують її,
а також система регулювання інформаційних відносин. Сформувалася дуже важлива залежність
національної безпеки держави від забезпечення
протекції інформаційної її гілки, яка постійно
зростатиме у міру розвитку інформаційних технологій
і процесу глобалізації» [1, с. 11]. Контрольованість
процесів інформатизації національного суспільства
є дуже важливою і корисною, але за умов глобальної
інформаційної цивілізації така контрольованість не
може бути повною і тотальною. У зв’язку з цим, будь
яка національна програма чи стратегія інформаційної
безпеки має передбачати можливість появи в будь–який
момент неконтрольованих і несподіваних інформаційних
загроз, що можуть негативно впливати на функціонуючу
систему інформаційного забезпечення життєдіяльності
держави і її громадян.
Баланс між контрольованими і неконтрольованими
інформаційними обмінами, а також можливість передбачати останні та запобігати їх шкідливому впливу як
раз і є функцією держави щодо забезпечення власної
інформаційної безпеки. Для виконання такого завдання
необхідні компетентні спеціалісти в різних галузях
соціальної діяльності, адже інформатизація сьогодні
стала наскрізною та інклюзивною ознакою нашого
глобального суспільства. «Тотальна інформатизація
життя людей призвела до перетворення інформації в
чинник, який присутній у кожній сфері життєдіяльності
суспільства. Таке положення дозволяє розглядати
інформаційну безпеку, як одну з провідних» [2, с.
227]. Але саме всеохопність та глобальний характер
проблеми інформаційної безпеки і робить цю проблему
надзвичайно складною та поліаспектною. Сьогодні
майже неможливо прослідкувати та компетентно
відповісти на всі неконтрольовані інформаційні посили,
імпульси і обміни, що робить завдання забезпечення
інформаційної безпеки держави неймовірно складним та
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таким, що вимагає цілої низки вузькоспеціалізованих та
загальних компетенцій.
Контрольовані та неконтрольовані інформаційні
обміни поєднуються в надзвичайно складному та
багатовимірному середовищі – глобальному інформаційному просторі. Однією з його головних ознак
якраз і є неможливість повного контролю певним
суб’єктом чи групою суб’єктів. З одного боку, це
добре, адже не існує можливості тотальної узурпації
інформаційного простору. З іншого – неможливість
контролю за глобальними потоками інформації веде
до виникнення багатьох ризиків і небезпек як на
внутрішньодержавному, так і на міжнародному рівні.
«Глобальний інформаційний простір – це невід’ємна
складова частина соціального простору, яка створює
відносно самостійне явище – соціально–інформаційний
простір. Соціальний зріз глобального інформаційного
простору характеризує соціальне спрямування економічних, політичних, культурних й інших процесів, що
відбуваються у відкритому суспільстві. Об’єднуючись на
міжнародній арені із системою міждержавних відносин,
глобальний інформаційний простір є, з одного боку,
самостійною сферою зіткнення зовнішньополітичних
інтересів держав у сфері міжнародних відносин, а з
іншого – об’єктом і засобом реалізації цих інтересів
у системі міждержавних відносин» [3, с. 24]. Кожна
держава сьогодні змушена самостійно віднаходити
динамічний баланс між власним інформаційним
суверенітетом і необхідністю вступати в міжнародні
інформаційні обміни, які часто є неконтрольованими
і непередбачуваними і можуть реально такому
суверенітету загрожувати. Такий пошук балансу між
інформаційною відкритістю та інформаційною безпекою
в глобальному світі є надзвичайно складним.
У зв’язку з цим, сьогодні дійсно актуальною
є проблематика вироблення державної стратегії
інформаційної безпеки держави, що враховувала б
специфіку глобального інформаційного простору, що не
може бути повністю контрольованим. Іншими словами,
така стратегія має передбачати певні емерджентні
фактори, які обов’язково виникатимуть на тому чи іншому
етапі реалізації державою власного інформаційного
суверенітету. «І науковці, і практики розуміють
необхідність розробки інформаційної стратегії держави
в умовах глобальної інформатизації. Така стратегія має
спрямовуватися на розв’язання двох взаємозалежних
завдань. По–перше, одним із напрямів інформаційної
стратегії України в умовах глобального інформаційного
простору має стати просування через інтеграцію в цей
простір як повноправний та активний суб’єкт. По–друге,
важливим напрямом інформаційної стратегії України
має стати її прагнення зберегти власну самобутність,
цивілізаційну та культурну ідентичність у процесі
соціально–економічної й політичної модернізації,
яка має тенденцію до універсалізації. Реалізація цих
напрямів інформаційної стратегії складає взаємозалежну
проблему, оскільки, з одного боку, поза глобальним
інформаційним простором Україна не зможе існувати як
повноправний суб’єкт міжнародних відносин, а з іншого
– із втратою культурної та національної самобутності в
процесі інтеграції Україна вже не буде Україною за своїм
духом і сутністю» [3, с. 24]. Таким чином, глобальний
характер проблеми інформаційної безпеки призводить
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до значного ускладнення механізмів інформаційного
захисту для окремих національних спільнот і
держав. Безліч контрольованих і неконтрольованих
інформаційних обмінів переплітаються у неймовірних
конфігураціях, які надзвичайно складно зафіксувати
в національних законодавствах чи оформити у певні
стратегії інформаційного спротиву.
На фоні такої складності пошуку адекватних
відповідей на виклики глобального інформаційного
простору провідні країни світу намагаються займати
максимально активні позиції, щоб не перебувати
під впливом глобальної інформаційної сфери, а
самим створювати її, тим самим наповнюючи навіть
неконтрольовані інформаційні потоки вигідними собі
смислами. Для України також дуже актуальною сьогодні є
активізація власної інформаційної позиції в глобальному
інформаційному просторі. «Очевидно, що характер
впливу на глобальний інформаційний простір із боку
України в міру її інтеграції в цей простір має докорінно
змінитися. Настав час відмовитися від ролі «губки»,
котра пасивно споживає інформацію, яка подається
розвиненими країнами і далеко не завжди прийнятна для
внутрішнього використання в країні» [4, c. 141]. Іншими
словами, щоб менше залежати від непередбачуваних
впливів неконтрольованих інформаційних обмінів,
необхідно створювати власні конкурентоспроможні
інформаційні матеріали, що займатимуть відповідні
ніші в рамках глобального інформаційного простору.
Тільки таким чином можна сьогодні перетворити
державу на активного суб’єкта міжнародної діяльності
регіонального та глобального значення.
Формування
стратегії
інформаційної
безпеки держави і національного суспільства сьогодні
безпосередньо залежить від активності держави в
сфері створення контрольованих нею інформаційних
потоків. Саме активність суб’єкту щодо створення
власного конкурентоспроможного інформаційного
продукту визначає в рамках глобального інформаційного середовища його здатність досягати своїх
цілей. «Центральні питання в новій інформаційній
і комунікаційній ері – це питання виробництва,
поширення, володіння та маніпулювання інформаційними технологіями і медіа. Хто, з якою метою,
з якими намірами володіє каналами комунікації,
контролює їх – відіграє вирішальну роль у трансформації розвитку суспільства, забезпечення миру та
справедливості в сучасну епоху» [5, с. 26]. У зв’язку
з цим, саме держава та відповідальні національні
суб’єкти інформаційного простору мають проводити
якнайактивнішу інформаційну політику, заповнюючи
інформаційне середовище якомога більшою кількістю
контрольованих інформаційних обмінів та витискаючи
обміни неконтрольовані, шкідливі, загрозливі.
Окрім того, формування розгалуженої системи
контрольованих державою і національним громадянським суспільством інформаційних обмінів є в сучасних
умовах необхідним чинником ефективного управління
суспільством. Таке управління сьогодні неможливо без
здійснення впорядкованої, системної та чітко орієнтованої
політики державної і суспільної інформаційної безпеки.
«Рух інформації в системі управління, як правило,
характеризується складністю і розгалуженістю, оскільки
вона безпосередньо пов’язана з умовами існування
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суспільства. Жодна з функцій управління не може
забезпечувати підтримки заданих параметрів системи
без налагоджених і постійних потоків інформації.
Організаційна структура інформації являє собою
невід’ємну, органічну частину системи управління, що
забезпечує комплексну та ефективну взаємодію всіх
її елементів. Інформація є найважливішим чинником
забезпечення формування і реалізації правового
статусу суб’єктів управлінських правовідношень.
Щоб бути максимально корисною, у будь–якій сфері
застосування, при виконанні основних своїх завдань
і функцій, інформація повинна бути належним чином
організована» [6, с. 15]. Інформація в глобальному
світі перетворилася на основний управлінський ресурс.
Якщо держава не здатна ефективно його використати,
така держава перетворюється на аутсайдера сучасного
цивілізаційного, технологічного, соціального розвитку.
Поки що Україна перебуває саме в статусі аутсайдера і
без формування нової політики інформаційної безпеки
ще довго такого статусу не позбудеться, залишаючись
пасивним суб’єктом глобальної та регіональної
міжнародної політики та економіки.
Через нездатність державою здійснювати власний
інформаційний суверенітет, контролювати основні
інформаційні потоки, що впливають на внутрішню
і зовнішню політику та інші сфери соціального
функціонування, в дуже складній ситуації опиняються
й громадяни цієї держави. На них здійснюється агресивний і безперервний інформаційний вплив, якому
свідомість окремою людини протистояти просто
не в змозі. «У рефлексивну природу свідомості
дедалі активніше втручаються елементи штучного
мисленнєвого конструювання неіснуючої у природі
дійсності. Свідомість працює не з образами об’єктивного
світу, а з образами образів, зумовлених у кращому
випадку певними інформаційними блоками, а в інших –
просто уявленням, відчуттям реального чи очікуваного
задоволення, навмисними або ненавмисними оманами і
т.ін.» [7, с. 300]. Інформаційний захист громадян також
має бути сферою відповідальності держави, яка має
забезпечувати певний рівень освіти і контрольованості
принаймні внутрішнього інформаційного простору.
Знову ж таки, це завдання ускладнено тим, що в будь–
який внутрішній простір сьогодні достатньо легко
проникають елементи, що можуть бути достатньо
небезпечними, з глобального інформаційного простору.
Важливим обов’язком держави в сфері інформаційної
безпеки також є активна діяльність на міжнародному і
глобальному рівні. Тільки за умов активної участі держави
в міжнародних структурах і організаціях, від яких залежить
нормативна впорядкованість та контрольованість значних
інформаційних потоків, вона зможе забезпечувати певний
рівень власної інформаційної безпеки та інформаційного
захисту власних громадян. «Взаємозалежність сучасного
універсалізованого та інтегрованого світу приводить до
необхідності забезпечення його інформаційної єдності
і транскордонного переміщення зростаючих потоків
інформації. Тому в інформаційну епоху закономірно
зростає значення політики правового регулювання
міжнародного обміну інформацією, яка є могутнім
інститутом формування громадської думки і впливає
через нього на зовнішню і внутрішню політику держав»
[8, с. 17]. Враховуючи це, українська держава має
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на нормативно–законодавчому та адміністративно–
управлінському чітко визначити активницьку стратегію
інформаційного захисту, без якої в умовах глобального
характеру інформаційних потоків і обмінів не можливо
забезпечувати достатній рівень інформаційної безпеки
національного соціуму в цілому та окремих громадян
зокрема.
Активізуючи свою роль в сфері захисту інформаційної
безпеки, відповідні державні структури та інституції
мають враховувати беззаперечну істину про те, що
ключовим фактором забезпечення інформаційної безпеки
є розвинена система демократичних відносин в рамках
національного суспільства. Закриті, недемократичні,
бюрократично–корупційні системи, як показує практика,
є дуже вразливими до різноманітних інформаційних
впливів та загроз. Українському досліднику спеціальних
інформаційних операцій О. Литвиненку вдалось
прослідкувати цікаву закономірність: «надійний захист
від інформаційних впливів та спеціальних інформаційних
операцій може забезпечити лише відкрита ідейна
система, тобто така, що не концентрується на собі, а
прагне до найбільшого поширення, доки вона не втрачає
привабливості для оточуючих. Альтернативою цьому
може бути тільки застосування найжорсткіших, майже
тоталітарних методів контролю, які до того ж дають доволі
короткотривалий або обмежений ефект» [9, с. 131]. Таким
чином, контрольованість інформаційних обмінів значною
мірою залежить від успішності демократизаційних
перетворень в нашій країні. Без становлення інститутів
і соціальних відносин, притаманних правовій державі
і громадянському суспільству, в Україні ще довго не
буде реалізована жодна реальна стратегія інформаційної
безпеки, яка б захищала державний суверенітет та права
громадян.
Зрештою, дуже важливим завданням сучасної
держави, яка здатна повністю реалізовувати власний
інформаційний суверенітет, є захист прав і свобод
громадян, а також повноцінний контроль над
інформаційними обмінами, що можуть становити
реальну загрозу для людини, впливаючи на її свідомість
та психічне здоров’я. Наша держава поки що не в змозі
взяти такі обміни під хоча б якійсь контроль. «Сучасна
людина піддається інформаційному насильству за день
сотні разів. Нас умовляють, зазивають, наполегливо
намагаючись переконати: що потрібно одягати, на чому
смажити, чим лікувати... Радіо, телебачення, газети,
журнали нав’язують своє розуміння життя. Звичайно,
ці продукти сертифіковані, але небезпечний не сам
продукт, а реклама. Вона створює імідж, образ, стереотип
мислення. Ми купуємо не певний продукт, а шматочок
«іншого життя». Реклама не є логічною, і саме ця
алогічність і створює маніпулятивний ефект, що загрожує
нашому психологічному здоров’ю. Інформаційна атака
– не просто розповсюдження яких–небудь викриттів,
де доля правди перемішана з наклепом. Її основна
ознака – вплив не тільки на свідомість людини, але й на
підсвідомість. В результаті інформаційного насильства
виникає відчуття внутрішнього дискомфорту саме тому,
що думка залишає незгладимий слід в душі проти волі
особи. Як наслідок – стрес, психоз, неконтрольовані
вчинки. Обивателя чекає подвійний шок, спочатку від
передачі, потім від реакції на неї. У будь–якому разі його
свідомість дестабілізується, він піддався інформаційному
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насильству» [10, с. 73]. Індивідуальні стреси і неврози
дуже швидко екстраполюються на громадський та
національний рівень, починають загрожувати реальній
безпеці суспільства і держави, руйнують громадянські
структури та нівелюють громадянські чесноти. Саме
у зв’язку з цим, існує необхідність того, щоб критична
кількість контрольованих інформаційних обмінів в
державі превалювала над обмінами, які не піддаються
жодному контролю.
Сьогодні в науці та практиці вже вироблено значну
кількість механізмів щодо контролю за інформаційними
обмінами, що відбуваються завдяки тим чи іншим високим
інформаційним технологіям. В той же час, необхідно
відмітити, що такі механізми в основному концентруються
в розвинених країнах, що мають змогу використовувати
значні ресурси для повноцінної суспільної інформатизації.
«В сучасних умовах спостерігається активна розробка і
впровадження форм, способів і технологій інформаційно–
психологічного впливу на індивідуальну, групову і
масову свідомість. До таких джерел, каналів і технологій
впливу на свідомість, психологію і поведінку людини
можна було б віднести: засоби масової інформації і
спеціальні засоби інформаційно–пропагандистської
спрямованості; глобальні комп’ютерні мережі і програмні
засоби швидкого поширення в мережах інформаційних
і пропагандистських матеріалів; засоби і технології, що
нелегально модифікують інформаційне середовище, на
підставі якої людина приймає рішення; засоби створення
віртуальної реальності; чутки, міфи і легенди; засоби
підпорогового семантичного впливу; засоби генерування
акустичних і електромагнітних полів» [11, с. 178]. В
глобальному світі такі впливи можуть використовуватися
різними суб’єктами і з різними цілями. Для забезпечення
достатнього рівня інформаційної безпеки держави
важливо на концептуально–теоретичному рівні визначити
основні деструктивні внутрішні та зовнішні інформаційні
впливи як основні джерела загострення інформаційної
небезпеки.
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Strategy of formation of an effective system of state
information security
Information security is aimed at ensuring the rights and freedoms of people
with regard to free access to information, the creation and implementation of secure
information technologies and the protection of property rights of citizens. Therefore,
an important task of the modern state is the full control over information exchanges,
which can pose a real threat to a person, influencing her consciousness and mental
health. Controlled and uncontrolled information exchanges combine in an extremely
complex and multidimensional environment – the global information space. One
of its signs is the impossibility of full control by a particular subject or group of
subjects. Therefore, each state today is forced to independently seek a dynamic
balance between its own information sovereignty and the need to enter international
information exchanges. Because of the inability of the state to exercise its own
information sovereignty, controlling the main information flows of its citizens
may be in a very difficult situation. They may have an aggressive and continuous
informational influence, which cannot resist the consciousness of an individual. In
view of this, the Ukrainian state should clearly define its own strategy of information
protection of citizens at the legislative, regulatory and administrative level.
Keywords: person, politics, information, culture, information exchange,
information influence, information sovereignty, information security.
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Основні напрями модернізації політики
у відповідності з викликами часу глобалізації
Аналізуються виклики глобалізації та інформаційної революції та
відповіді на них політичної системи, яка модернізується. Мова йде про
відкритість та подальшу демократизацію політики, олюднення діяльності
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політичних інститутів, удосконалення законодавства. Особлива увага
приділяється раціоналізації та прагматизації політики як тенденцій, що
виявляються в епоху глобалізації.
Ключові слова: людина, політика, глобалізація, модернізація.

Професор Паризького інституту політичних досліджень Б. Баді пропонує три виміри глобалізації, які, на
нашу думку, можуть суттєвим чином впливати на зміну
сутності та функціональних властивостей політики та
очевидно визначати основні напрями її модернізації. По–
перше, глобалізація є історичним процесом, відповідно
всі її наслідки потрібно розглядати з урахуванням
історичних умов і особливостей. По–друге, «глобалізація
означає гомогенізацію світу, життя за єдиними
принципами, прихильність до єдиних цінностей...
прагнення все універсалізувати», що, безумовно
спричиняє ще більшу уніфікацію функцій політики.
По–третє, «глобалізація – це визнання зростаючої
взаємозалежності, головним наслідком якої є підрив,
руйнування національного суверенітету під натиском дій
нових акторів загальнопланетарної сцени – глобальних
фірм, релігійних угруповань, транснаціональних
глобальних фірм (мереж), які взаємодіють на рівних
засадах не тільки між собою, але й із самими державами
– традиційними суб’єктами міжнародних відносин»
[цит. за 8, с. 139–140]. Отже, трансформація, розмивання,
ерозія політичного суверенітету нації–держави, а
як наслідок трансформація традиційних політичних
функцій, передусім тих, що пов’язані зі здійсненням
державного управління, розглядається як ключовий
напрямок модернізації політики в епоху глобалізації.
Більш того, саме поняття глобалізації у вузькому сенсі
характеризує процес трансформації економічних,
політичних і соціокультурних основ інституту національної держави в напрямі становлення цілісної
світової політичної системи, що базується на загальних
цінностях [8, c. 136].
Глобалізаційні процеси стали одним із тих чинників,
які зумовили трансформацію класичної держави
та формування постіндустріалізму, що спричинило
необхідність переосмислення функцій власне держави,
а також функцій політики і влади. Отож, функціональна
єдність політики, держави та влади під впливом
глобалізації, з одного боку, зазнає дедалі більшої
уніфікації на основі ідеології євроцентризму, а з іншого –
поступово зростає значення принципів нестандартності,
гібридності та розмаїття в політичному житті сучасного
світу [2, c. 16].
Зокрема, ідея множинності сучасного світу, яка
розвивається паралельно з ідеєю його уніфікації,
знаходить пояснення у концепції множинної сучасності
ізраїльського соціолога Ш. Ейзенштадта. У своїй
концепції дослідник доводить, що в умовах глобалізації
не може бути універсальної моделі модернізації, адже
з’являється безліч сучасностей, що функціонують на
локальному рівні. Наявність множини сучасностей
пов’язана з дискретним механізмом модернізації, при
якому кожна фаза модернізаційного циклу визначається
змінами в якійсь певній сфері соціального життя. Різні
носії модерну: економічні і політичні інститути, інститути
соціалізації і культури – утворюють різні сполучення в
конкретних країнах. Варіативність процесу модернізації,
згідно Ш. Ейзенштадту, широка. У більшості суспільств
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західного модерну. Однак вони зробили це, приймаючи
і відкидаючи за своїм вибором різні елементи, заради
власної вигоди. Тобто застосування західних моделей
незахідними суспільствами супроводжувалося безперервним відбором, новою інтерпретацією і новими
формулюваннями запозичених ідей [12].
У сучасній західній науковій літературі підвищена увага
приділяється вивченню особливостей втрати традиційних
функцій державного управління у царині політики на
користь зростання ролі транснаціональних корпорацій та
інформаційних мережевих структур. Така трансформація
у царині функціонування політики відбувається
також під впливом якісної зміни співвідношення між
економічними, соціальними і політичними формами
влади, коли дедалі більшою мірою даються взнаки їхні
взаємопроникнення й інтеграція. На рівні функціонування
транснаціональних корпорацій і мережевих структур
подібна конвергенція є найбільш наочною. Тому названі
суб’єкти варто розглядати як особливі інструменти
реалізації новітніх функцій політики, яка набуває і нових
форм, і нового наповнення. Політика поступово втрачає
ознаки масовості, стаючи більш індивідуалізованою та
мозаїчною, антропоцентричною [13].
Глобалізація прискорює процес послаблення зв’язків
особистості з політичним і соціальним середовищем, які
вже не пропонують, як раніше, чіткої, визначеної системи
норм, цінностей, стандартів поведінки. Глобалізація в
антропологічному вимірі політики зумовлює своєрідне
«розмивання»
гуманітарних
функцій
політики,
посилюється одночасна дія протилежних тенденцій
у політичному житті. Тому політика стає цариною
суспільного життя, яка характеризується варіативністю,
невпорядкованістю, непередбачуваністю свого розвитку
[3, c. 16].
Відповідні питання здобули осмислення у межах
концепції
рефлексивної
модернізації
відомого
німецького соціолога та політичного філософа У. Бека,
що представлена у працях «Перевідкриття політики.
Переосмислення модерну у глобальному соціальному
замовленні» (1996), «Суспільство ризику» (1998),
«Індивідуалізація: узаконений індивідуалізм і його
соціальні та політичні наслідки» (2002), «Різновиди
другого модерну: Екстра–європейський та європейський
досвід і перспективи» (2010), що характеризує процес
переходу від індустріальної сучасності до рефлексивної
постіндустріальної сучасності. Дослідник вважає, що
результатом модернізації стало виникнення не лише
передових технологій, а й постійних непередбачуваних
наслідків людської діяльності, прихованих ризиків й
відчуття страху, які стали яскравими характеристиками
сучасного суспільства, яке соціолог називає у своїй
однойменній роботі «суспільством ризику». У. Бек,
порівнюючи сучасне йому суспільство та індустріальне,
підкреслює, що різниця між ними полягає перш за все у
способах виробництва та розподілу. Наразі суспільство
виробляє й розподіляє суто ризики, в той час як в
індустріальному суспільстві на цьому місці знаходився
капітал. Сам ризик соціолог трактує як «активну
прогресуючу детермінанту життєдіяльності сучасного
соціуму, що виникає внаслідок постійної взаємодії
суспільства з небезпеками, почуттям непевності,
страхами, які продукуються процесом модернізації як
таким» [6, с. 21].
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У. Бек, аналізуючи техногенну та природну
суспільні сфери прояву ризиків, приділяє також
ґрунтовну увагу дослідам впливів модернізації саме
у соціальному просторі життєдіяльності сучасного
суспільства. Дослідник підкреслює рису розвинутого
модерну як неспівпадіння потреб ринку праці та потреб
сім’ї, партнерства, материнства, шлюбу, зокрема,
наголошуючи на таких проблемах сучасності, як
жорсткі умови індивідуалізації, вимоги рівних прав,
високої професійності, мобільності, які фактично,
займаються руйнацією традиційних взаємостосунків,
що формує підґрунтя для суспільства мобільних
одинаків. Індивідуалізацію У. Бек розглядає доволі
негативно, як вивільнення від традиційних життєвих
взаємозв’язків, внаслідок чого виникають уніфікація
та «стандартизоване колективне буття розрізнених
масових самітників», що веде до зростання подальших
проблем у взаємовідносинах у суспільстві на мікро–,
мезо– і макрорівнях [6, с. 196]. Межі між «внутрішнім»
та «зовнішнім» одночасно існують й відсутні, що
створює підстави для політичного контролю і впливу та
поглиблення інституційної залежності людей у соціумі.
Крім того, в індивідуалізованому суспільстві індивід
детермінується не тільки інституційними подіями й
обставинами через невпинне втручання в його життя
інформаційних мереж, а й наслідками власних рішень з
приводу будь–якого аспекту свого життя [7, c. 70].
Інакше тенденція індивідуалізації сприймається
Р. Інглхартом та К. Вецелем. Якщо процес індустріалізації
несе з собою раціоналізацію, секуляризацію і
бюрократизацію, то виникнення «суспільства знань»
обертається змінами іншого порядку, що йдуть в новому
напрямку, – підвищується роль особистої незалежності
(individual autonomy), самовираження і свободи вибору.
Утвердження цінностей самовираження (selfexpression
values) перетворює модернізацію в процес людського
розвитку, формуючи тим самим гуманістичне
суспільство нового типу – в центрі його знаходиться
людина [8, c. 10–11], зазначають дослідники.
Поняття рефлексивності, яке пропонує У. Бек та
розвиває Е. Гідденс, повинно замінити класичне поняття
сучасності і модернізації. Рефлексивна модернізація
перевизначає взаємовідношення між природою і
суспільством. Вона в першу чергу звернена на вирішення
екологічних проблем. Автономія, децентралізація,
гнучкість і діалог прийшли на зміну залежності,
централізації, жорсткій організації. Таким чином,
рефлексивна модернізація є історичним переходом
від високої модернізації, спрямованої на підкорення
природного світу, і детрадиціоналізації суспільства
до рефлексивної модернізації або безпосереднього
переосмислення вже модернізованого світу [9, c. 63].
Суспільний
дискурс
рефлексивності
цілком
відповідає нинішньому стану соціального світу –
суперечливому, плюральному, багатозначному, де все
можливе, й необов’язково пов’язане з попереднім. На це
слушно вказує й У. Бек, зазначаючи, що для сучасного
модернізованого суспільства характерна всезростаюча
перспектива
зниження
прийняття
самостійних
раціональних рішень. Особа в соціумі приймає ідею про
те, що сучасні соціальні інститути в цілому організовують
суспільство раціонально. Це розглядається достатньою
підставою для повної довіри й постає нагодою
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скористатись зняттям з себе відповідальності за власні
дії, перекладаючи їх на суспільство. Таким чином, вказує
дослідник, не аналізуючи, чи справді раціонально діють
складові структури суспільства у більшості випадків,
людина в сучасній соціокультурній реальності просто
діє за прийнятими правилами [7, c. 70].
У цьому контексті заслуговує уваги перегляд засад
формування та реалізації політичних стратегій, що
суттєво впливає на якість політики в останні десятиріччя.
Наявність розробленої та ефективної політичної
стратегії стає своєрідним індикатором стану політики,
її функціонального наповнення у тому чи іншому
суспільстві. Здатність політики адекватно реагувати
на всі динамічні зміни, що відбуваються у сучасному
світі, «виклики» та ризики глобалізації, визначається
можливістю на державному рівні розробити і
запровадити в життя систему потенційної стратегії [10].
Важливим напрямком модернізації політики та
домінуючою політичною тенденцією у розвитку
сучасної цивілізації, є демократизація, «розподіл
демократичних принципів та інститутів по всьому світу»
(С. Хантінгтон, Г.–П. Мартін, Г. Шуман) або в термінах
модернізації розгортання демократичного транзиту.
«Розгортання процесів демократичного транзиту або
демократизації, зазначає Т. І. Мармазова, свідчить
не лише про посилення потягу до свободи, але й про
необхідність переосмислення базових засад тлумачення
сутності демократії, що також передбачає перегляд
функціонального виміру політики» [там же]. У багатьох
працях, націлених на осмислення феномену глобалізації,
демократизація розглядається як один із головних
позитивних її наслідків. Демократизації сприяє, з одного
боку, економічне зростання, що відбувається завдяки
розвиткові технології, торгівлі й інвестиціям (Д. Гелд,
С. Ліпсет, Ф. Фукуяма, Й. Шумпетер та ін.), з іншого
– посилення взаємозв’язку і взаємозалежності між
країнами світу, зникнення перешкод для поширення
інформації та ідей (Л. Даймонд, К. Кросс, С. Гантінгтон,
П. Шміттер та ін.) [12, c. 77].
Широко популярне нині тлумачення демократії
як політичного режиму і системи цінностей, яке
дає підстави розглядати її, з одного боку, у якості
соціально–політичного ідеалу світової цивілізації, з
іншого – у вигляді раціональної системи поступової
реалізації такого ідеалу, сприяє тому, що періодичні
функціональні або інституційні кризи демократій не
призводять на рівні масової суспільної свідомості
Заходу до розчарування у цінностях та принципах
демократії, а навпаки стають поштовхом для пошуку
більш оптимальних та ефективних демократичних
механізмів управління. У політологічних дослідженнях
консолідація демократії розуміється як певного сенсу
«висхідний процес» – від «мінімального» процедурного
рівня, рівня суто формальної демократії, до рівня
«максимального» – структурного й багатофакторного,
що характеризується значними змінами у поведінкових
та ціннісних, соціально–економічних й міжнародних
рівнях функціонування політики [12, с.77].
Окрім того, в умовах глобалізації розширюється
розуміння демократії як безпосередньої участі громадян
у прийнятті важливих політико–управлінських рішень.
Розвиток технологій, зростання освіченості людей та їхньої
участі у житті суспільства, стверджують прихильники
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демократії участі, створюють передумови для передання
все більше владних повноважень у руки народу. Вони
виходять з того, що сама логіка розвитку всесвітньо–
історичного процесу, потреби індустріального, а потім
і постіндустріального суспільства вимагають залучення
мас до свідомої кваліфікованої участі у справах держави
й суспільства. Такої думки, зокрема, дотримується
німецький філософ К. Мангейм, який вважає, що вже
за часів індустріального суспільства відбувається
«фундаментальна демократизація суспільства», коли
«все більше активізуються ті верстви та групи, котрі
до цього часу відігравали у політичному житті пасивну
роль» [11, с. 288].
А «на постіндустріальному етапі модернізації
громадськість все активніше вимагає демократії – форми
правління, що забезпечує людям максимально широку
свободу вибору власного життєвого шляху» [8, с. 11],
зазначають Р. Інглхарт та К. Вецель. Саме розширення
свободи вибору призводить до «посилення акценту на
цінностях самовираження, а воно, у свою чергу, веде до
нарощення в суспільстві вимог на користь цивільних і
політичних свобод, гендерної рівності та «чуйності»
властей (responsive government), сприяючи формуванню
та зміцненню інститутів, найбільшою мірою відповідних
максимальній свободі вибору, – одним словом,
демократії» [8, c. 12].
Більш того, в постіндустріальному суспільстві
формуються нові форми соціальності, що мають
зайняти місце традиційних групових соціально–
культурних спільнот. Цими новими формами
соціальності стають більш мобільні, рухливі, тимчасові,
флуктуючі спільноти, які формують засади «нового
коммюнотаризму». Останній означає превалювання
в політиці засад добровільності, індивідуальності,
подолання політичного відчуження [12]. Окрім того, в
інформаційному суспільстві розвитку політичної участі
сприяють можливості інформаційно–комп’ютерних
технологій, які дають змогу кожному громадянину
отримувати необхідну інформацію про суспільні
справи, брати участь у безпосередньому обговоренні
всіх значущих питань [там же, c. 91]. На можливості
інформаційний технологій уповають нові трактування
прямого народовладдя, які знаходять відбиття в
концепціях теле–, кібер– та електронної демократії.
Зокрема, в основі теорії кібердемократії лежить уявлення
про формування кіберпростору як світу інтерактивної
взаємодії
громадян,
громадських
організацій,
органів влади. Відповідно до цієї теорії, утворення
кіберпростору неминуче здійснить значний уплив на
сучасний політичний процес, створюючи умови для
появи принципово нових форм демократії [13, с. 8].
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Еклектизм у філософській думці:
від античності до сучасності

Досліджено історичний аспект становлення еклектики від античних
часів до сучасності, її сутність та форми прояву на різних стадіях розвитку
філософської думки. Встановлено місце еклектики у світоглядній концепції
постмодерну та свідомості людини ХХІ століття. Розглянуто причини
зміни в ставленні мислителів до еклектизму – від повного його прийняття до
такого ж повного заперечення і, нарешті, виникнення «нового» еклектизму
в постмодерні.
Ключові слова: еклектизм, постмодернізм, свідомість, Античність,
Просвітництво, Новий час, криза, софістика.

Динаміка сучасних суспільних процесів, зумовлена
загостренням кризових явищ та суперечностями в усіх
сферах життєдіяльності людини, вимагає поглибленого
теоретичного аналізу культурно–історичних основ
буттєвості людини для пошуку оптимальних шляхів
вирішення глобальних проблем нашого життя.
Однією з найбільш значущих проблем є форми і роль
еклектизму в історії філософського знання, у сучасній
філософії зокрема, у контексті постмодернізму, а
також епістемологічні смисли еклектизму в історії
природознавства і гуманітарних наук. Звернення до цих
проблем передбачає необхідність більш ґрунтовного
вивчення природи власне філософського знання,
що стосується еклектизму. Наприкінці ХХ століття
людство опинилося перед новими тенденціями
цивілізаційного характеру, основу яких склав світогляд
постмодерну, в якому релятивність, десакралізація
цінностей, деконструкція, фрагментарність, еклектизм
стали імперативними та домінуючими принципами
суспільного буття. Наявність різноманітних постмодерністських філософських побудов, де еклектизм виконує
епістемологічні функції, породжує необхідність
особливого роду досліджень цього напрямку філософії
та вивчення проблеми його впливу на формування
свідомості людини у сьогоднішніх реаліях. Саме цим
обумовлена актуальність дослідження, метою якого
є розкриття смислу та функцій еклектизму в історії
філософського знання та показ його впливу на сучасний
світ.
Проблема еклектизму, його історичний розвиток,
значення та сприйняття в сучасній філософській думці
під різними кутами зору та в різні часи досліджували
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такі вчені, як Г. Гегель, Д. Дідро, Г. Карамишев, О. Лосєв,
Л. Мікєшина, В. Поршнєв, Л. Сафонік, Л. Столович та
інші.
Метою статті є дослідження трансформації поглядів
на зміст та функції еклектизму в історії філософського
знання – від розуміння його як природного поєднання
елементів різних учень до становлення цілісних систем
і теорій.
Уперше термін «еклектика» з’являється в творі
Диогена Лаертського (ІІІ ст. н.е.) «Про життя, вчення та
цитати відомих філософів», де еклектиками іменуються
послідовники Потамона Александрійського (кінець І ст.
до н.е. – поч. І ст. н.е.), який закликав своїх учнів, замість
того щоб обирати свого наставника, вчитися одночасно
у різних шкіл. Саме слово «еклектика» походить від
грецького «εκλεκτός», що означає «здатний обирати;
той, хто обирає». Під еклектикою розуміється зовнішнє
механічне змішування (поєднання) різнорідних поглядів,
ідей, принципів або теорій, які не є здобутками мислення
ані у філософії, ані в мистецтві. Іншими словами, це
«система мислення, побудована за принципом колажу,
що запозичує відусюди потрошку» [1, с. 701].
Наступним етапом розвитку еклектизму є період
Нового часу (XVII–XVIII ст.ст.), в якому французькі та
німецькі мислителі епохи Просвітництва (І. Я. Хьофлер,
І. Д. Байер, І. Х. Штурм, І. Брукер та ін.) розвивали
еклектизм спочатку як рух, альтернативний догматизму,
при цьому еклектизм розглядався передусім як:
1) принцип критичного відбору, котрий повинен
спрямовувати хід роздумів філософів і запобігати
догматизму та безпідставним спорам; 2) метод, що
дозволяє відрізнити правду від судження або брехні,
науку від забобонів і тим самим сприяє духовному
просвітництву та прогресу людства.
Хоча самі послідовники еклектики характеризували
еклектизм як засіб філософствування, саме в цей
період з’являється термін «еклектична філософія».
Пропонувалося також відрізняти еклектизм у
негативному та позитивних смислах. У позитивному
смислі еклектика розуміється, коли ми або визнаємо
правильними погляди інших та беремо з них те, що
узгоджується з істиною, а те, що викликає сумніви,
відкидаємо; або ж якщо ми намагаємось захистити нові
істини шляхом самостійного міркування.
Варто зазначити, що еклектизм як поняття спочатку
не мав того негативного забарвлення, якого він набув
пізніше, коли став руйнівною характеристикою
пізньогрецької філософії, виразом її занепаду та
інтелектуального безсилля [2, с. 104].
Розглядаючи питання розвитку філософії еклектизму,
не можна не звернути уваги на статтю Д. Дідро
«Еклектизм (історія філософії стародавньої та нової)»,
де містяться всі вимоги, ідеали та умови для людини
епохи Просвітництва, з яких необхідно виходити,
якщо ми хочемо пізнати головне в цьому періоді
європейської філософії. У статті надається позитивна
оцінка еклектизму, цей висновок можна зробити на
основі визначення, що його наводить Дідро: «Еклектик
– це філософ, що відкидає упередження, традицію,
давність, авторитет, загальну визначність, одним словом,
усі розуми, що поневолюють; він дерзає мислити по–
своєму, підіймається до загальних, найбільш ясних
начал, досліджує, обговорює їх та не приймає нічого, що
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не підтверджується його досвідом та розумом, а з усіх
філософій, що досліджуються ним без усякого пієтету та
пристрастей, складає свою власну і домашню філософію,
що належить лише йому» [3, с. 618].
Розмірковуючи далі, Дідро визначає метод еклектика:
еклектик не збирає істини, які випадково потрапили до
нього, не залишає їх ізольованими і не упирається в їх
узгодженні в певному плані. Щойно приймається якесь
начало, то пропозиція чи теорема, розгляд якої він після
цього розпочинає, або явно пов’язується з цим началом,
або зовсім з ним не пов’язується, або протистоїть йому.
При цьому, у першому випадку дана теорема вважається
істинною; у другому – відкладається, поки не буде
доведено, що ця теорема пов’язана з прийнятим началом
або цьому початку не суперечить; в останньому випадку
теорема відкидається як помилкова. «Таким чином
йому вдається створити фундаментальне ціле, що є
результатом його власної роботи над великим об’ємом
зібраних ним частин, які належать іншим» [3, с. 620].
Дідро відстоював ідею позитивного ставлення до
змісту метода еклектики та його значення у філософії.
Як справедливо вважає Мікєшин М. І., наслідуючи ідеї
Дідро, «кращого з посвячених називають філософом…
кращий з філософів іменується еклектиком» [4, с. 30].
Однак з «виродженням» ідеалів Просвітництва
саме довіра до розуму та позиції особистості дедалі
більше втрачалася; відповідно, і смисли еклектизму,
вироджуючись, ставали вульгарно–спрощеними та
негативними і, більше того, суперечили неухильній
вимозі керуватися релігійними та філософськими
догмами та загальними логічними нормами побудови
філософської системи [5, с. 35].
Після епохи Просвітництва еклектизм довгий час
залишався білою плямою в історії філософії. Це можна
пояснити тим, що історія філософії як наука переважно
формувалась у рамках гегелівської школи, що розглядала
історію філософії як історію філософських систем.
Гегель у своїх роботах висловлювався про еклектизм
наступним чином: «еклектизм є щось дуже погане, якщо
розуміти його в тому смислі, що він без послідовності
запозичує з одного філософського вчення якісь одні
положення, а з другого – інші… Такий еклектизм не
дає нічого іншого, крім поверхового агрегату. Такого
роду еклектиками є або взагалі неосвічені люди, у
головах яких вміщуються поруч уявлення, що повністю
суперечать одне одному, при чому вони ніколи не
зіставляють свої думки один з одним та не усвідомлюють
їхньої суперечливості, – або люди, розсудливі, які
роблять це свідомо, і ті, хто вважає, що вони досягнуть
необхідних результатів, якщо вони з кожної системи
будуть брати хороше, як вони це називають, і, таким
чином, вони отримують суму різних думок, в яких є все
добре, а недостає лише одного – послідовності мислення
і, виходить, самого мислення. Еклектична філософія
якраз не витримує критики, є непослідовною» [6, с. 106].
Даючи негативну характеристику еклектизму, учені
порівнювали його то з галкою, яка тягне у своє гніздо
все, що їй трапляється, то з бджолами, що крадуть мед,
то з сукнею, що пошита з різнокольорових шматків
матерії або свого роду теоретичною клаптевою ковдрою.
Однак еклектика еклектиці різниця. Є еклектика, що
являє собою описаний вище безплідний методологічний
підхід, та є еклектика, що розглядається як «момент
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у розвитку системи знань, що характеризується
присутністю в ньому елементів, які не мають єдиної
теоретичної основи і належать до різних і таких, що іноді
виключають один одного, аспектів розгляду об’єкта» [7,
с. 543].
Еклектика другого роду особливо часто зустрічається
в період формування нових систем наукового знання і являє
собою первинну форму засвоєння нової проблематики
(так звана конвергентна еклектика). Еклектицизм
цього роду є невідворотним в усіх тих випадках, коли
робляться перші спроби емпіричного характеру всебічно
розглянути те чи інше явище, пов’язане передусім
з аналізом сукупності окремо взятих його граней. У
цьому випадку дослідницька думка перебуває лише на
початкових сходинах осмислення складного об’єкту як
єдності різноманітностей, та цілком природно, що ця
єдність виявляється доволі поверхово – як зовнішня
єдність різноманітних аспектів складного явища. Цілісне
ж відображення багатогранного об’єкту, пов’язане з
осягненням глибокого діалектичного взаємозв’язку всіх
його сторін, є пізнавальним завданням більш високого
порядку. Через це конвергентна еклектика не може бути
ні повністю відкинута, ні в цьому ж обсязі виправдана.
Вона являє собою необхідний проміжний етап пізнання
багатогранного явища і тому повинна бути діалектично
подолана, тобто усунена на більш високому рівні синтезу
багатообразного знання в цілісну систему уявлень.
Отже, відомий еклектицизм може бути супутником
комплексного підходу в усіх тих випадках, коли
відбуваються лише перші кроки комплексного аналізу
складних явищ. Уникнути цього можна, як указує
викладене вище, не шляхом відмови від комплексних
досліджень, а, навпаки, за умови всебічного розгортання
та поглиблення їх на базі основоположних принципів
матеріалістичної діалектики.
У сучасному світі еклектика розглядається у
переломні періоди розвитку науки (знань), культури,
релігії та суспільства у цілому в двох формах: як
початковий етап синтезу різнорідного в єдину систему
(конвергентна еклектика) або як початок типологічного
поділу спершу єдиних систем (дивергентна еклектика).
Можна сказати, що така еклектика готує «систему» до
корінної перебудови. У таких випадках вона набуває
позитивного значення і є закономірним моментом
пізнання, виступаючи засобом активного впливу на
сформовані теорії і погляди [8, с. 9]. Подібні філософські
побудови, будучи повною мірою еклектичними у
позитивному значенні цього поняття, дозволяють
ураховувати вагомість різних ідей, підходів і концепцій.
Еклектика знову стає невід’ємною частиною
філософії, особливо західної, у рамках якої відбувається
зміна її оцінки. У фундаментальному контексті
еклектика завжди оцінювалася як неповноцінна і така,
що порушує канони мислення та створення текстів,
ідеалів, моральних і релігійних норм. Однак відкритість
і динамізм сучасного світу «позначили народження
нової свідомості не тільки в культурі та мистецтві, а й у
науці» [9, с. 75].
Саме до «еклектики в мисленні люди вдаються
тоді, коли в практичній діяльності необхідно
з’єднати (примирити, доповнити, поєднати) дві, три
і більше протилежних позицій» [10, с. 16]. Отже,
еклектизм є проблемою не тільки гносеологічною,
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 131

але й онтологічною, він ставить питання про сутність
соціально–історичного буття як такого, про його
різноманітні протиріччя, про діалектику суб’єкта й
об’єкта в процесі предметно–практичної діяльності, про
співвідношення законів буття і законів мислення тощо.
Історію людства завжди є перехідним станом від
одного свого етапу до іншого. Саме неможливість
оформити завершення переходу від одного етапу до
іншого; нецілісність соціально–суспільних явищ, їхній
суперечливий характер; нове осмислення класичних
відносин причин та наслідків; динамізм структури і
відмова від статичного та силогістичного сприйняття
світопорядку; усвідомлення ситуаційної обумовленості
та історичності тих чи інших цінностей пояснює те,
що вони можуть бути відображені і пояснені не тільки
діалектикою, а й еклектичністю.
На місце бінарності відносин «істина/хиба» прийшли
невизначеність, відносність, дискретність, множинні,
в тому числі принципово нові цінності, суб’єктивні
переваги, різноманітність концепцій, подолання
панування філософських систем і самої системності
філософії. Усе це обумовлює переосмислення еклектизму; крім того, він починає використовуватись як
базовий прийом у сучасній постмодерністській філософії
[9, с. 75; 10, с. 16–17].
Сучасне суспільство внаслідок складності і багатогранності має різні характеристики та інтерпретації.
Поняття, якими його намагаються визначити, як правило,
фіксують певну іманентну сутність, що обумовлює
закріплення в терміні найважливішої з–поміж рис, що
вони його відображають. Так, сучасне суспільство іноді
називають постіндустріальним, надіндустріальним,
інформаційним, електронним, програмованим, цивілізацією третьої хвилі, суспільством ризику, суспільством
постмодерну. У філософії також існує чимало підходів до
визначення сучасності через протиставлення її модерну,
індустріалізації, радянському ладу, християнству тощо.
Будемо виходити з розуміння сучасного суспільства
як суспільства постмодерну, бо, на думку автора, саме
в подібному визначенні міститься весь поліфонізм
сучасного суспільства, що виключає наявність
передустановленого, істинного, безсумнівного, раз і
назавжди даного. Крім того, постмодерн, як і сучасне
суспільство, є вельми неоднозначним.
Поняття постмодернізму як такого є надзвичайно
багатогранним, і важко дати йому більш–менш
точне визначення: те, що вкладається в значення
терміна «постмодерн», часто відрізняється від
контексту його розуміння. Зокрема, деякі дослідники
розуміють постмодернізм як кризу культури, реакцію
на вичерпаність творчої потенції попередніх епох;
нездатність традиційної форми передати амбівалентну
природу буття, неспроможність попередніх філософських систем розтлумачити його зміст; кризу
людини, втрату нею самобутності та духовного осердя.
Незважаючи на те, що підходи різняться, спільним
для них є підкреслення кризового відображення
дійсності, адже недарма термін «постмодернізм» вперше
був ужитий у книзі Р. Панвіца «Криза європейської
культури».
Постмодернізм – це поняття, яким позначили
трансформацію сприйняття навколишньої дійсності,
що відбулася після розчарування в ідеалах прогресу.
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Постмодернізм, швидше за все, можна розглянути як
світоглядну концепцію, що є наслідком реакції на кризу
ідентичності людини.
Постмодернізм – це антифундаменталістська
парадигма, яка проголошує, що немає нічого
встановленого, безсумнівно істинного, раз і назавжди
даного. Йому як типу світогляду притаманні початкова
фрагментарність – мозаїчність, калейдоскопічність,
клаптиковість, поєднання несумісного тощо. При
цьому, з огляду на відкриті можливості поліфонії та
багатоманітності, конструювання цілісного світогляду
суб’єкта залишається неможливим [11, с. 20–22].
Постмодерн є схожою на суспензію сумішшю, в якій
неможливо виділити ні пріоритети, ні спільні лінії, ні ідеї,
де виникає поєднання речей не просто непоєднуваних,
а взагалі різномісних, гетеротопних, тобто таких, які
неможливо уявити де–небудь у сумісному перебуванні
[12, с. 121]. Реалізація всього того, що не знайшло свого
відображення на колишніх етапах розвитку культури,
нібито окремі островки, що утворюють достатньо
випадкові химерні накопичення, які не мають центра,
вершин, це і є постмодернізм. Постмодерністична
культура нагадує хаос, у якому принципово змішані
всі цінності та орієнтири, немає центру, що пов’язує
картину світу, вісі, і це її вельми споріднює з всебічним
еклектизмом.
Отже, розглядаючи постмодернізм як світоглядну
концепцію, що є наслідком реакції на кризу ідентичності
людини, можна обґрунтувати думку про різноманітність
і творчий еклектизм, притаманний філософам
постмодерну, що зближує їх з сучасним мистецтвом,
де еклектика узаконена і в деяких випадках вітається.
Відповідно, проблема нескінченно різноманітних
постмодерністських світоглядних побудов породжує
необхідність особливого роду філософських досліджень,
де еклектизм виконує епістемологічні функції.
Звернення всього лише до деяких, хоча значимих
епізодів в історії філософського знання показує, що
еклектизм має історичні передумови своєї появи та
існування, він не завжди оцінювався лише негативно,
але виник, перш за все, з необхідності визнання
особистої свободи філософа в розумінні та трактуванні
філософських проблем і прагненням звертатися до
значимих ідей не однієї «єдиної правильної», але
різних шкіл, учень, систем. Існування еклектизму
в різних філософських, природничо–наукових і
гуманітарних науках, а також сучасне визнання і навіть
розквіт особливого стилю в мистецтві та культурі –
постмодерну, з його «принциповим еклектизмом»
– переконує в необхідності вивчати і оцінювати ці
феномени в усіх проявах в сучасному контексті.
Як філософська течія постмодернізм дуже схожий
на еклектизм та має такі самі негативні наслідки.
Передусім це проглядається крізь призму основного
його критерію – плюралізму. Взагалі, плюралізм іноді
трактують як випадок еклектики. Тією чи іншою мірою
особливості постмодерну є сприятливим середовищем
для розвитку різних форм еклектизму. Таким чином,
постмодернізм, як світоглядна концепція внаслідок
реакції на кризу ідентичності людини, є «осучасненим»
еклектизмом новітньої філософії. Поширене поєднання
постмодернізму та еклектизму руйнує свідомість
сучасної людини. Проблема нескінченно різноманітних
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постмодерністських філософських побудов породжує
нагальну необхідність особливого роду досліджень
сучасної філософії з метою запобігання цій загрозі.
Список використаних джерел
1. Конт–Спонвиль А. Философский словарь / А. Конт–Спонвиль
[Пер с фр. Е. В. Головиной]. – М.: Этерна, 2012. – 752 с.
2. Поршнев В. П. Эклектизм как мировоззрение интеллектуальной элиты птолемеевской Александрии / В. П. Поршнев // Вестник
СПбГУКИ. – 2011. – №1. – С.104–115.
3. Философия в Энциклопедии Дидро и Даламбера / [Ответственный редактор доктор философских наук В. М. Богуславский]
/ Ин–т философии. – М.: Наука, 1994. – 720 с. (Памятники философской мысли).
4. Микешин М. И. «Божественный» разум Просвещения /
М. И. Микешин // Дворянство: от истории к метафизике. – СПб.:
Санкт–Петербургский центр истории идей; ИПЦ «Политехника–
сервис» 2015. – С.28–37.
5. Микешина Л. А. Эклектика и синкретизм: к вопросу о
системности философского знания / Л. А. Микешина // Epistemology
& Philosophy of Science. – 2013. – №4 – С.27–43.
6. Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии. Том 3 /
Г. В. Ф. Гегель. – СПб.: Наука, 1994. – 582 с.
7. Лосев А. Эклектизм / А. Лосев // Философская энциклопедия
в 5 т. / [Гл. редактор Ф. В. Константинов]. – М.: Советская
энциклопедия, 1970. – Т.5: Сигнальные системы – Яшты. Указатель.
– 1970. – С.542–543.
8. Сафонік Л. М. Еклектика як спосіб пізнання: автореф. дис. …
канд. філос. наук: 09.00.01 / Л. М. Сафонік. – Л., 1996. – 23 с.
9. Микешина Л. А. Эклектика и синкретизм: к вопросу о
системности научного знания / Л. А. Микешина // Epistemology &
Philosophy of Science. – 2014. – №1 (39) – С.60–78.
10. Карамышев Г. В. Социальные и гносеологические корни
эклектики: автореф. дисс. … докт. филос. наук: 09.00.01 / Г. В. Карамышев. – Куйбышев, 1990. – 31 с.
11. Вотинцева Н. «Неценностный мир» постмодернизма
(философско–аксиологический анализ) / Н. Воротинцева // Философия. Социология. Культурология (Вестник Челябинского
государственного университета). – 2008. – №28 (129). – С.19–25.
12. Москаленко Л. Б. Массовый человек: свойства и характеристики / Л. Б. Москаленко // Культура народов Причерноморья. –
2006. – №86. – С.120–123.

References
1. Kont–Sponvil’ A. Filosofskij slovar’ / A. Kont–Sponvil’ [Per s fr.
E. V. Golovinoj]. – M.: Jeterna, 2012. – 752 s.
2. Porshnev V. P. Jeklektizm kak mirovozzrenie intellektual’noj
jelity ptolemeevskoj Aleksandrii / V. P. Porshnev // Vestnik SPbGUKI.
– 2011. – №1. – S.104–115.
3. Filosofija v Jenciklopedii Didro i Dalambera / [Otvetstvennyj
redaktor doktor filosofskih nauk V. M. Boguslavskij] / In–t filosofii. –
M.: Nauka, 1994. – 720 s. (Pamjatniki filosofskoj mysli).
4. Mikeshin M. I. «Bozhestvennyj» razum Prosveshhenija /
M. I. Mikeshin // Dvorjanstvo: ot istorii k metafizike. – SPb.: Sankt–
Peterburgskij centr istorii idej; IPC «Politehnika–servis» 2015. – S.28–37.
5. Mikeshina L. A. Jeklektika i sinkretizm: k voprosu o sistemnosti
filosofskogo znanija / L. A. Mikeshina // Epistemology & Philosophy of
Science. – 2013. – №4 – S.27–43.
6. Gegel’ G. V. F. Lekcii po istorii filosofii. Tom 3 / G. V. F. Gegel’.
– SPb.: Nauka, 1994. – 582 s.
7. Losev A. Jeklektizm / A. Losev // Filosofskaja jenciklopedija v
5 t. / [Gl. redaktor F. V. Konstantinov]. – M.: Sovetskaja jenciklopedija,
1970. – T.5: Signal’nye sistemy – Jashty. Ukazatel’. – 1970. – S.542–543.
8. Safonik L. M. Eklektyka jak sposib piznannja: avtoref. dys. …
kand. filos. nauk: 09.00.01 / L. M. Safonik. – L., 1996. – 23 s.
9. Mikeshina L. A. Jeklektika i sinkretizm: k voprosu o sistemnosti
nauchnogo znanija / L. A. Mikeshina // Epistemology & Philosophy of
Science. – 2014. – №1 (39) – S.60–78.
10. Karamyshev G. V. Social’nye i gnoseologicheskie korni
jeklektiki: avtoref. diss. … dokt. filos. nauk: 09.00.01 / G. V. Karamyshev.
– Kujbyshev, 1990. – 31 s.
11. Votinceva N. «Necennostnyj mir» postmodernizma (filosofsko–
aksiologicheskij analiz) / N. Vorotinceva // Filosofija. Sociologija.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Kul’turologija (Vestnik Cheljabinskogo gosudarstvennogo universiteta).
– 2008. – №28 (129). – S.19–25.
12. Moskalenko L. B. Massovyj chelovek: svojstva i harakteristiki /
L. B. Moskalenko // Kul’tura narodov Prichernomor’ja. – 2006. – №86.
– S.120–123.
Kaplina V. A., student, Personnel Training Institute for the Bodies
of Justice of Ukraine the Yaroslav the Wise National Law University
(Ukraine, Kharkov), Kaplinavlads85@gmail.com
Eclecticism in philosophical thought: from antiquity to modernity
Article deals with the historical aspect of the formation of eclecticism from
the Ancient times to the present day, its essence and forms at different stages of
the development of philosophical thought. Its place in the philosophical conception
of postmodern and human consciousness of the XXI century are determined. The
causes of change in the attitude of thinkers to eclecticism from its full adoption
to the same complete denial and, finally, the emergence of a «new» eclecticism in
postmodern.
Keywords: eclecticism; postmodern, consciousness, Antiquity, Enlightenment,
New time, crisis, sophistry.

***
УДК 008.009:140.8:[001:17]

Лущ У. І.,
кандидат філософських наук, доцент кафедри
філософії та економіки, Львівський національний
медичний університет ім. Данила Галицького
(Україна, Львів), ulyana.lushch@gmail.com

Мультикультуралізм в контексті проблеми
ідентичності та постнекласичної науки

Метою статті є з’ясування ролі мультикультуралізму у формуванні
нових типів ідентичності та у розвитку постнекласичної науки в умовах
глобалізації. У дослідженні були використані компаративний та каузальний
аналіз, синтез, абстрагування, феноменологічний і дескриптивний
методи. Явище мультикультуралізму розглядається в демографічному,
ідеологічному
та
етико–психологічному
аспектах.
Обґрунтовано
позитивний вплив мультикультуралізму на розвиток громадянського
суспільства та постнекласичної науки. Проаналізовано позитивні
наслідки мультикультуралізму: актуалізація громадянської ідентичності,
формування нової мультикультурної ідентичності, забезпечення високого
рівня критичного мислення у науковому пізнанні та розширення етичного
горизонту науки. Доведено, що мультикультуралізм та глобалізація є хоч
і протилежно спрямованими, але тісно пов’язаними і взаємозалежними
явищами: мультикультуралізм виникає як реакція на зумовлену
глобалізацією акультурацію, але водночас розгортання позитивних наслідків
мультикультуралізму є можливим тому, що сучасний світ політично,
економічно та культурно інтегрований завдяки глобалізації.
Ключові слова: мультикультуралізм, глобалізація, громадянська
ідентичність, мультикультурна ідентичність, постнекласична наука,
акультурація, релятивізація, толерантність.

Сучасні інформаційні та комунікаційні технології
відкрили нові можливості для співпраці, зблизивши
людей та зробивши умовними кордони між державами.
Відстань більше не є перешкодою для соціально–
економічних та наукових проектів, що підтверджується
зростанням кількості транснаціональних корпорацій.
Внаслідок інформаційної революції виникли віртуальні
мережі та спільноти, що долають національні та
культурні
відмінності.
Розвиток
інфомаційно–
комунікаційних технологій став рушієм низки
культурних трансформацій у світовому масштабі.
Модерна модель просторово–часової єдності втратила
актуальність. За словами Зіґмунда Баумана, «територія»
втратила цінність для сучасних людей, які можуть вільно
і швидко пересуватися та спілкуватися без перешкод.
Тому ті, хто може собі це дозволити живуть виключно в
часі, а не в просторі [3].
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За цих обставин у сучасному світі розгортаються
два тісно пов’язані і водночас у багатьох аспектах
суперечливі явища: глобалізація та мультикультуралізм.
Глобалізація – це процес, який полягає в тому, що
культури впливають одна на одну та стають схожими
через торгівлю, імміграцію і обмін інформацією та
ідеями. Глобалізація, модернізація, вестернізація та
американізація тісно пов’язані, але ці поняття є різними
і позначають різні процеси. Зокрема, модернізація
асоціюється з об’єктивністю, компетентністю та
науковим знанням, а вестернізація має ціннісну
конотацію (розглядається як переймання Західної
системи цінностей) та асоціюється з людськими
правами, демократією та індивідуальністю [9, c. 67].
У сучасну добу, коли завдяки розвитку інформаційних
технологій, транспорту і торгівлі невпинно зростають
міжнаціональна мобільність та міжкультурні контакти,
стає неможливо залишатися осторонь глобалізаційних
процесів. Прямо чи опосередковано сучасна людина
зазнає акультурації: навіть ті, хто залишаються в межах
своєї культури, не переїжджаючи в іншу країну і не маючи
прямих контактів з представниками інших культур,
не можуть уникнути непрямого глобалізаційного та
міжкультурного впливу через продукцію глобальних
брендів, ЗМІ, фільми та серіали [9, с. 65]. Цей тип
акультурації психологи Сильвія Чен, Вероніка Бенет–
Мартінез та Майкл Бонд (Chen, Benet–Martínez & Bond)
назвали «акультурацією, заснованою на глобалізації»,
тоді як у випадку, коли людина змінює географічну
локацію, переїжджає до іншої країни або працює в
іншій країні впродовж тривалого періоду часу, це вже
«акультурація, заснована на імміграції» [4]. Акультурація
не є ні новим феноменом, ні новим поняттям. Єдине,
чим відрізняється акультурація на початку ХХІ ст. – це
масштаб її розгортання завдяки науково–технічним
досягненням. До того ж, якщо в першій половині ХХ
ст. акультурація була об’єктом дослідження як процес,
що відбувається на рівні групи/спільноти, то на зламі
тисячоліть дослідники зосередилися на акультурації на
рівні індивіда, на рівні досвіду та переживань окремої
людини [9, c. 77].
Мультикультуралізм – на противагу спричиненій
глобалізаційними процесами акультурації – можна
окреслити як систему переконань та поведінкових
стратегій, яка ґрунтується на визнанні рівності
усіх етнокультурних груп і толеруванні культурної
розмаїтості та має за мету створення умов для
повноцінної співпраці між різними культурними
спільнотами у певному суспільстві. Ісайя Берлін
та Герберт Маркузе, які формували концепцію
мультикультуралізму, характеризували мультикультурне
суспільство як демократичну спільноту, в межах якої
рівноправно взаємодіють різні культурні групи і кожна
окрема людина вільно користується своїм правом на
реалізацію своєї культурної ідентичності. Різні аспекти
мультикультуралізму, а також його взаємозв’язок з
ідентичністю та глобалізацією розглядали П. Адлер,
К. Апель, З. Бауман, Д. Белл, С. Бенхабіб, П. Бергер,
Р. Бернстайн, Ю. Габермас, С. Гантінґтон, Н. Глейзер,
Т. Геран, Е. Гідденс, М. Дойчева, Р. Кастель, В. Кімліка,
Е. Морен, Ч. Тейлор та інші.
Отже, на відміну від глобалізації, яка через
акультураційні процеси зумовлює ціннісно–культурну
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уніфікацію, мультикультуралізм сприяє утвердженню
культурної розмаїтості. Проте мультикультуралізм
виник внаслідок глобалізації, адже динаміка міграції та
міжкультурної взаємодії, з одного боку, і неможливість
повної уніфікації та усунення культурних відмінностей,
з іншого боку, зумовили потребу створення певної
моделі міжкультурної взаємодії. Без глобалізації не було
б мультикультуралізму: мультикультуралізм виник як
спосіб реагування на виклики глобалізованого світу.
Звісно, мультикультуралізм не є панацеєю від
усіх соціально–політичних недугів сучасності, його
впровадження у соціальну практику виявляє вагомі
недоліки, які спровокували різку критику політики
мультикультуралізму у сучасних філософських та
соціально–психологічних дослідженнях (зокрема у
працях Т. Сарацина «Німеччина: самоліквідація» та
Н. Сеннельса «Серед мусульман–злочинців. Досвід
психолога»). Критики стверджують, що мультикультуралізм – продукт ідеалізації і його ефективне
застосування в соціально–політичній дійсності є
неможливим. Але, врешті, те ж саме можна стверджувати
й про, наприклад, демократію, адже в світі немає
суспільства, яке б абсолютно відповідало усім критеріям
демократії як теоретичної моделі. На практиці кожна
теоретична модель має відхилення і недоліки. Тому
мультикультуралізм варто розглядати як одну з таких
моделей, яку неможливо у всій повноті відтворити на
практиці, але вже самі намагання наблизитись до ідеалу
цієї моделі, заснованої на загальнолюдських цінностях,
гармонізують та демократизують багатокультурне
суспільство. Попри полярність позицій щодо
мультикультуралізму та радикалізм його критики, ця
стаття присвячена розгляду переваг мультикультуралізму.
Мета статті – з’ясувати роль мультикультуралізму
у формуванні нових форм ідентичності та у розвитку
постнекласичної науки в умовах глобалізації. Для
досягнення мети у дослідженні були використані
компаративний
та
каузальний
аналіз,
синтез,
абстрагування, феноменологічний і дескриптивний
методи.
Термін «мультикультуралізм» виник у 60–х роках
ХХ ст. у Канаді для позначення культурної, етнічної
та релігійної неоднорідності країни, а незабаром
він отримав ще одне значення – стратегії державної
політики, спрямованої на інтеграцію без асиміляції та
захист культури автохтонних народів. Після Канади
мультикультуралізм обрали Австралія та США,
коли спрямована на гомогенізацію політика зазнала
невдачі. У 80–х та 90–х роках мультикультуралізм
став популярним в Європі та набув специфічних рис з
огляду на європейський історично–культурний контекст.
Канада, Австралія та США – держави, що постали
внаслідок імміграції і тому культурний плюралізм є для
них є звичним та органічним. Натомість європейські
держави – національні за своїм походженням та
суттю і з імміграційними процесами зіштовхнулися
тільки нещодавно, тому мультикультуралізм тут
не завжди оцінюється позитивно, наслідком чого є
зростання популярності ультраправих політичних сил
в останні роки. Віл Кімліка (Kymlicka) зауважує, що
запорукою ефективності мультикультурної політики
є мультикультурне за своїм складом суспільство:
«Мультикультуралізм, вірогідно, працює ефективно,
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коли спільнота є дійсно мультикультурною, тобто, коли
іммігранти приїжджають з різних країн, а не переважно з
однієї» [6, c. 73]. Він зауважує, що у випадку, коли значна
кількість іммігрантів є представниками однієї культури,
то це призводить до утворення «анклавів», що кидають
виклик автохтонній спільноті, а відтак, до сепарації
суспільства та внутрішнього протистояння.
Мультикультуралізм у сучасному трактуванні є
багатовимірним поняттям і має декілька значень: 1) як
термін, що описує демографічну структуру суспільства;
2) як політика та ідеологія рівності та розмаїття; 3)
як ставлення до культурного розмаїття у суспільстві.
Мультикультуралізм на рівні індивіда означає визнання
та підтримку культурних відмінностей у суспільстві [9,
c. 247]. «Мультикультуралізм як ідеологія передбачає, що
культурні відмінності повинні визнаватися та цінуватися
усіма групами суспільства. Ідеології нормативні за своєю
природою» [9, c. 248]. Мультикультурної демографічної
структури недостатньо, щоб суспільство було
мультикультурним у повному сенсі. Мультикультурна
демографічна структура є дескриптивним компонентом,
який повинен доповнюватися нормативним компонентом – піклуванням держави про права і добробут
усіх її громадян незалежно від їхнього расового
походження, мови, релігійної, культурної та етнічної
приналежності тощо. Мультикультуралізм також не
доцільно ототожнювати з толерантністю, оскільки він
хоч і ґрунтується на культурній толерантності, але не
зводиться до неї. Ідеологія мультикультуралізму полягає
не просто в толеруванні культурних відмінностей, а
обов’язково у створенні умов для розгортання, прояву
цих відмінностей, у сприянні співпраці між різними
культурними групами та у трансформації суспільства з
метою їхнього комфортного співіснування.
Пріоритетність горизонтальних зв’язків, скасування ієрархії культурно–ціннісних систем та децентралізація (розмивання меж між культурним центром
і культурною периферією) свідчать на користь того,
що мультикультуралізм – продукт постмодерну.
Постмодерна доба характеризується поваленням етноцентризму та релятивізацією цінностей. Розмаїття
стало основною рисою сучасного життя. Етичну
основу мультикультуралізму становить релятивізація,
яка урівнює різноманітні культурно–ціннісні системи,
забезпечує правом на самовизначення і життя згідно з
власними переконаннями кожного члена суспільства, а
також закладає фундамент толерантності, нейтралізуючи
оціночну позицію людини щодо культурних традицій,
відмінних від її власної. Релятивізація, відтак, має два
наслідки: з одного боку, толерантність та нейтральна
позиція щодо поглядів іншого уможливлюють мирне
співіснування різних культурних груп, але, з іншого боку, це
призводить до радикального індивідуалізму та атомізації
суспільства, коли людина не просто толерує світогляд
інших, а стає байдужою до інших, зосереджуючись на
власних інтересах та залишаючись осторонь проблем
представників інших культурних груп. Задля уникнення
цих негативних наслідків ідеологія мультикультуралізму
доповнює релятивізацію настановою до міжкультурної
співпраці, взаємозбагачення та інтеграції різних
культурних груп в єдину політичну націю.
Отже, мультикультуралізм робить величезний внесок
у розвиток громадянського суспільства. За визначенням
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передбачаючи етичний плюралізм та водночас міжкультурну співпрацю, мультикультуралізм актуалізує
потребу формування універсальної ідентичності, яка
об’єднає людей з різним культурним походженням та
забезпечить ефективну соціальну взаємодію. Такою
універсальною ідентичністю стає ідентичність людини
як громадянина, заснована на спільних для всіх
громадян властивостях та принципах. Виховання такої
ідентичності, що покликана здійснювати інтеграційну
функцію всупереч культурним відмінностям, повинно
бути в основі визначення напрямів освітнього процесу.
Освіта в умовах мультикультурності суспільства повинна
формувати ідентичність громадянина.
Джон Роулз (Rawls) виділяє публічну та непублічну
ідентичність [10, с. 30]. Розрізнення публічного та
непублічного вимірів ідентичності є засадничими
для кристалізації засадничих принципів ідентичності
громадянина у мультикультурному суспільстві. В рамках
теорії ліберальної демократії публічна сфера є набагато
вужчою, ніж непублічна. Публічний вимір – це сфера
соціальної взаємодії та відносин з державою, де панують
загальні базові правила, яких має дотримуватися кожен
безвідносно до культурно–світоглядних відмінностей,
оскільки вони покликані захищати базові інтереси
усіх членів суспільства (приватну власність, здоров’я,
безпеку тощо), забезпечувати їхні громадянські свободи
(свобода думки, свобода слова тощо) та політичні
права (право голосувати, право балотуватися тощо).
Тобто публічна ідентичність ґрунтується на публічній
моралі – загальних, спільних для всіх, універсальних
цінностях та правилах поведінки [11, с. 160–162]. Отже,
публічна ідентичність – це громадянська ідентичність,
ідентичність людини як громадянина, ідентичність, яка
виражає приналежність до певної політичної спільноти
[7, c. 369]. Публічна або громадянська ідентичність
конституює соціальну роль людини як громадянина,
тобто визначає права, обов’язки та чесноти (зокрема,
толерантність, здатність йти на компроміс тощо)
людини як громадянина попри культурні відмінності. В
умовах культурної розмаїтості, індивідуалізації потреб,
фрагментації та атомізації суспільства, справедливість
є тим благом, прагнення до якого об’єднує людей.
«Справедливість забезпечує … громадян цілями, що
надають глибокої … єдності ліберальній спільноті» [8,
c. 219].
Непублічний вимір – це сфера, в яку не втручається
держава, і невтручання гарантується якраз публічною
ідентичністю, це приватне життя людини, в якому вона
користується свободою жити згідно з власним уявленням
про благо і щастя. По–перше, непублічна ідентичність
поділяється на особисту ідентичність та групову
ідентичність. Групова ідентичність включає широкий
спектр ідентичностей (культурну, релігійну, національну
тощо): наприклад, людина як італієць чи бельгієць,
мусульманин чи християнин, анархіст чи демократ,
соціаліст чи капіталіст тощо. Особиста ідентичність
пов’язана з різними видами групової ідентичності,
носіями яких є конкретна людина [11, c. 163–164], але
ґрунтується на етичних засадах, які кожна людина
повинна обрати і сформувати для себе самостійно.
Тобто моральним підґрунтям непублічної ідентичності є
концепція щасливого життя, яку кожна людина окреслює
для себе на основі власних філософських, релігійних та
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культурних цінностей та власного бачення блага і цілей
свого життя [10, c. 31, 136].
Окрім актуалізації громадянської ідентичності,
мультикультуралізм створює умови для формування
нового типу ідентичності – мультикультурної
ідентичності – та нової субкультури – яппі. Поява
цих нових форм соціального буття людини стала
можливою завдяки поєднанню ідеологічних принципів
мультикультуралізму з глобалізаційними процесами та
особливостями інформаційної доби.
Мультикультурна ідентичність формується за умов,
коли людина тривалий період проживала і працювала
в різних країнах або виховувалася в полікультурному
середовищі. Глибинне усвідомлення людиною своєї
приналежності
до
кількох
ціннісно–культурних
систем свідчить про мультикультурну ідентичність.
Мультикультурна ідентичність – нефіксована, динамічна,
рухома, відкрита до змін, гнучка. Вона ґрунтується
на новому типі самосвідомості, на готовності до
трансформації, адаптації та обговорення нових явищ та
форм дійсності, на здатності жити «поміж» чи–то «на
межі» різних культур, типів мислення. Мультикультурна
особа – це людина, яка безперервно стає частиною
певної культури і водночас відокремлюється від якоїсь
культури, це людина, що перебуває в постійному
культурному становленні. Мультикультурна людина
у різному культурному середовищі застосовує різні
поведінкові моделі, проявляє різні (що не означає
протилежні чи суперечливі) погляди, проживає різні
життя (одночасно чи поетапно) [2].
Субкультура яппі (з англійської «young urban
professional person» – молода міська особа–професіонал)
відображає новий тип молодих амбітних людей, які
ставлять чіткі цілі у своєму житті, власною працею
досягають професійного успіху і заможності та
користуються перевагами інформаційної глобальної
доби. Це покоління молодих людей, які елегантно
одягаються, щоб підкреслити свій статус та створити
належний імідж для партнерів, живуть і мислять у рамках
західної ціннісної парадигми, легко адаптуються до нових
обставин, вільно розмовляють англійською, активно
налагоджують міжнародні ділові зв’язки, беруть участь
у транснаціональних проектах і водночас реалізовують
свої мрії та захоплення у сфері дозвілля, не обмежуючись
виключно професійним життям. Вони – космополіти,
які прагнуть жити повним, різностороннім життям без
культурних стереотипів, кордонів та обмежень [1, с. 98].
Нові цінності, нові поведінкові моделі та нові типи
ідентичності формують світогляд сучасного вченого,
а отже, безсумнівно, впливають на розвиток науки
ХХІ ст. Карл Поппер стверджував, що наукові гіпотези
та теорії ґрунтуються не лише на наукових фактах, адже
їхнім фундаментом завжди слугують певні філософські
ідеї, крізь призму яких у той чи інший спосіб
інтерпретуються наукові факти. Томас Кун називав їх
«метафізичною частиною парадигми», маючи на увазі
засадничі для наукового розвитку філософські уявлення
про світобудову, що не редукуються до наукових фактів.
Отже, світоглядні, теоретично–філософські переконання
вчених впливають на верифікаційні практики пошуку
доказів та перевірки теорій – і дуже часто вплив цих
переконань залишається невидимим, що й дає підстави
для утвердження фундаменталістами об’єктивності
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наукового знання. Насправді ж наукове знання формується
в рамках теоретично–філософських переконань наукової
спільноти. Як стверджує Енн Кадд (Cudd), наводити
приклади переконань, які визначають наукову парадигму
сучасності, надзвичайно важко, оскільки вплив таких
теоретично–світоглядних переконань стає видимим та
зрозумілим лише в ретроспективі [5, с. 306]. Наприклад,
у класичній науці, зокрема у хімії XVII ст., поява поняття
«флогістон» була зумовлена вірою чи–то переконанням
у тому, що все, що є видимим, з необхідністю є
субстанцією, навіть полум’я. Отже, істинність наукового
знання встановлюється не на основі кореспондентської
теорії, а на основі когерентної теорії: наукове знання є
істинним, якщо воно є когерентним, відповідним до
переконань наукової спільноти, до того, що самі науковці
вважають істинним. Згідно з фундаменталістським
підходом, наукове знання є об’єктивним та абсолютним,
оскільки теорія відповідає дійсності. Натомість, згідно
з концептуалістським підходом, наукове знання є
соціально та історично відносним, хоча це не означає, що
воно є суб’єктивним, оскільки соціальний характер науки
надає йому об’єктивності, яка полягає у визнанні цього
знання істинним в конкретному історично–культурному
середовищі усіма членами конкретної наукової спільноти.
Тож джерелом наукової об’єктивності є публічна наукова
практика, інтерсуб’єктивність та критичне рецензування
вченими результатів один одного.
Окрім
світоглядних,
теоретично–філософських
переконань, наукові теорії також зазнають впливу
особистих вподобань та соціальних упереджень
вчених. Тому прибічники контекстуалістського підходу
стверджують, що наука – це, передусім, суспільна
діяльність. По–перше, наука є результатом спільної
діяльності людей, в ході якої люди повторюють,
критикують та виправляють теорії один одного, а
також допомагають одне одному, оскільки в сучасній
науці жодне дослідження, жоден експеримент не може
здійснюватися лише однією людиною; сучасність – це
доба групових проектів, для цього потрібно залучити
групу фахівців. По–друге, кожен вчений належать до
певної культури, цінностями якої керується впродовж
життя, а також зазнає впливу інституту освіти, через
який також засвоює спільні з іншими цінності, джерела,
принципи та переконання. По–третє, оскільки обладнання
та технології потребують значних витрат, сучасна наука,
як ніколи раніше, залежить від фінансування, а отже, від
підтримки уряду, приватних філантропів та суспільства
загалом. Тож навіть проблематика наукових досліджень
та актуальність наукових зацікавлень вчених визначається
рішенням групи людей, які керуються певними
культурними цінностями та світоглядними орієнтирами
у прийнятті рішення про фінансування: яке поле
дослідження варте витрат і який саме науковий проект
отримає кошти. Навіть рецензенти статей у збірниках
впливають на напрямок наукового розвитку, приймаючи
рішення про публікацію статей з результатами тих чи
інших досліджень [5, c. 306–307].
На думку Енн Кадд, мультикультуралізм впливає на
епістемні цілі науки. Посилаючись на Сандру Гардінґ
(Harding), вона доводить, що якщо наука як соціальний
інститут складається лише з певної привілейованої
елітної групи людей (в гендерному, етнічному, расовому
чи іншому аспектах), то наукове знання приречене на
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містифікацію, оскільки усі члени такої наукової спільноти
мають однакові стереотипи та упередження, а отже, не
здатні критично аналізувати результати досліджень один
одного. Тому для досягнення наукової об’єктивності
в сенсі концептуалістського підходу потрібно, щоб
наукова спільнота складалася з людей, які керуються
різними культурними цінностями, тобто щоб світоглядні,
теоретично–філософські переконання, що визначають
напрям наукового дослідження, а відтак і напрям розвитку
суспільства загалом, були якомога більш строкатими,
розмаїтими, неоднотипними і навіть протилежними.
Адже саме ця строкатість забезпечить здорову критику
наукових теорій та їх адекватне впровадження у практику
[5, c. 307–308, 310]. До того ж, у випадку, коли наука буде
заангажована в соціальну політику, несправедливу щодо
певних гендерних, етнічних, культурних чи соціальних
груп, ця несправедливість буде відразу виявлена та
усунута завдяки мультикультуралізму наукової спільноти.
Висновок. Тож, як свідчать результати цього
дослідження, мультикультуралізм та глобалізація є хоч
і протилежно спрямованими, але тісно пов’язаними
і взаємозалежними явищами. З одного боку,
мультикультуралізм – протилежний до глобалізації,
оскільки на противагу культурній уніфікації, що
здійснюється глобалізаційними процесами, його метою
є утвердження культурного плюралізму та забезпечення
міжкультурної співпраці. Явище мультикультуралізму,
яке складається з демографічного, ідеологічного та
етико–психологічного компонентів, виникає як реакція
на проблеми, що виникли внаслідок зумовленої
глобалізацією акультурації. Однак, з іншого боку,
розгортання позитивних результатів мультикультуралізму
та їх поширення у різних країнах є можливим тому,
що сучасний світ політично, економічно та культурно
інтегрований завдяки глобалізації. Мультикультуралізм
здійснює позитивний вплив на розвиток громадянського
суспільства та постнекласичної науки. До його переваг
слід зарахувати передусім надання особливої значущості
громадянській ідентичності, що покликана стати
фундаментом співпраці між різними культурними
групами в межах однієї країни. Мультикультуралізм також
створює умови для формування нової мультикультурної
ідентичності та яппі субкультури, розгортання яких
є можливим завдяки досягненням інформаційно–
комунікаційної революції. Мультикультуралізм робить
вагомий внесок у розвиток постнекласичної науки:
забезпечує високий рівень критичного мислення, сприяє
формуванню належного теоретичного підґрунтя для
перевірки наукового знання на істинність та розширює
етичний горизонт науки.
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The paper aims to clarify a role of multiculturalism in new identity types
forming and in the post–non–classical science development under conditions
of globalization. Comparative and causal analysis, synthesis, abstraction,
phenomenological and descriptive methods were used for the research. The
phenomenon of multiculturalism is considered in demographical, ideological,
ethical and psychological aspects. A positive influence of multiculturalism on
the development of civil society and post–non–classical science is argued. The
positive results of multiculturalism are analyzed: the civic identity mainstreaming,
a new multicultural identity forming, providing a high level of critical thinking in
scientific cognition and widening the ethical horizon of science. It is proved that,
although multiculturalism and globalization are opposite–directed phenomena,
they are closely related and interdependent: multiculturalism arises as a reaction
to acculturation caused by globalization, but – at the same time – the deployment
of multiculturalism positive results is possible due to the fact that the contemporary
world is politically, economically and culturally integrated by globalization.
Keywords: multiculturalism, globalization, civic identity, multicultural
identity, post–non–classical science, acculturation, relativization, tolerance.
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Шляхи й методи удосконалення
природи людини в саєнтології

Метою даної статті є розгляд шляхів та методів удосконалення природи
людини в доктрині саєнтології. На базі аналітичного дослідження корпусу
саєнтологічних текстів в статті розглянуто теоретико–методологічна та
практична актуальність вивчення проблеми удосконалення природи людини
в Міжнародній Церкві Саєнтології (МЦС). Обґрунтовано тезу про те, що
концепція удосконалення природи людини саєнтології та саєнтологічні

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 131

практики, з нею пов’язані, дозволяють розглядати доктрину Церкви
Саєнтологів як типову для містико–релігійних рухів New Age синтетичну
будову, яка поєднує окремі ідеї ведичного вчення, буддизму, іудаїзму,
гностицизму, даосизму, античної філософії, а також уривки християнських
догматів, філософії Ф. Ніцше і психоаналізу З. Фройда.
Ключові слова: саєнтологія, філософії Ф. Ніцше, психоаналізу З. Фройда.

Друга половина ХХ ст. в релігійному житті людства
ознаменувалося розгортанням новітніх релігійних рухів
(New Age), які ламали межі традиційної релігійності,
утворюючи різноманітні «мікси» старих та нових
релігійних доктрин Сходу та Заходу, поєднували в своїх
релігійних конструкціях риси містико–окультних та
езотеричних рухів Європи з шаманізмом, розробляли
власні практики удосконалення людини, намагаючись
розширити антропологічні горизонти людства в
свій, інколи досить екзотичний спосіб. Однією з
найдискусийніших релігійних течій та практик New
Age, поза сумнівом, є Міжнародна Церква Саєнтології.
Протягом свого існування Церква неодноразово
опинялася в епіцентрі різного роду скандалів, судових
процесів тощо, в деяких країнах світу її діяльність
заборонена. Проте, кількість прихильників МЦС в світі
зростає. Церква діє також і в Україні та інших країнах
пострадянського простору.
Отже, релігієзнавче дослідження антропологічної
концепції саєнтології є актуальним як в теоретичному
аспекті вивчення специфіки синтетичних новітніх
релігійних течій, так і в практичному вимірі, оскільки
саєнтологи пропонують кожній людині практики
самоудосконалення, дотримуючись яких кожен може, за
їхнім твердженням, досягнути не лише здоров’я і щастя,
але й успіху в бізнесі. Саєнтологи розробили власну
«прикладну релігійну філософію», «інструменти» для
покращення себе і свого існування. Вони вважають, що
використовуючи саєнтологію, людина може підвищити
свій рівень духовного усвідомлення її здібностей і навіть
усвідомити власне безсмертя.
Метою даної статті є розгляд специфіки
антропологічної концепції саєнтології на основі
вивчення її матеріалів, що знаходяться у вільному
доступі, а також релігієзнавчий аналіз шляхів і методів
удосконалення людини, які пропонують своїм адептам
саєнтологи.
Саєнтологія пропонує своїм адептам практичні
методи (так звані «технології») допомоги людині у
вирішенні її матеріальних та психологічних проблем
і досягненні духовних цілей, а також езотеричне
знання, яке відкривають послідовникам вчення по
мірі опанування ними саєнтологічною доктриною та
практикою. Вчення саєнтологів передбачає певний
порядок вивчення трудів засновника саєнтології
Р. Хаббарда та проведення одітингу – головного таїнства
Саєнтологічної церкви.
«Жодна людина не буде щасливою, якщо в неї не має
мети, і жодна людина не може бути щасливою, якщо в
неї немає віри у можливість і власну здатність досягнути
цієї мети» [5] – писав Р. Хаббард, намагаючись довести
своїм послідовниками те, що в їхніх силах узнати дорогу
до більш безпечного та щасливого життя. Створена
їм у 1954 р. Міжнародна Церква Саєнтології (МЦС)
проголошує, що «людина дійсно може знайти своє
спасіння не просто в якійсь–то майбутній вічності, але
тут і зараз» [3, с. 23].

283

Випуск 131

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Природньо, що Р. Хаббард вважав першим етапом
удосконалення людини турботу про тіло. У книзі «Чисте
тіло, ясний розум» Р. Хаббард заявив, що протягом
життя в організмі людини накопичуються шкідливі
хімічні речовини (наркотики, медикаменти, пестициди,
барвники, консерванти тощо), які можуть завадити
її духовному прогресу. Р. Хаббард запропонував
програму «Очищення», яка є процедурою інтенсивної
детоксикації організму, що триває 3–4 тижні і включає в
себе біг, прийом біологічно активних добавок і тривале
перебування в сауні. Особливістю програми є прийом
ніацину, який, на думку Р. Хаббарда, здатний виводити
з клітин і тканин тіла відкладення токсинів і наркотиків,
а також усувати наслідки сонячних опіків і радіаційного
опромінення. Послідовники саєнтології вважають
програму «Очищення» найефективнішою програмою
детоксикації організму [12, с. 420–421]. Ця програма є
однією з ввідних послуг для тих, хто бажає прилучитися
до саєнтологів. Крім того, ця програма застосовується
саєнтологічними організаціями Нарконон [11] і
Кримінон [14] для реабілітації людей з наркотичною
залежністю або злочинним минулим. Зазначимо, що
всі послуги Церкви Саєнтології, так само, як і всі
пропоновані нею своїм адептам рівні духовних практик,
є небезкоштовними та коштують досить значні суми,
що зростають від етапу до етапу «духовного росту»
практикуючого. Вважається, що його статки мають
зростати співмірно з духовним зростанням.
За Р. Хаббардом, розум людини складається з двох
частин – аналітичного розуму і реактивного розуму.
Аналітичний розум – це раціональний, сприймаючий,
усвідомлюючий розум, який думає, спостерігає
і запам’ятовує дані, а також вирішує проблеми.
Реактивний розум – це та частина розуму, яка працює
виключно на дратівливо–відповідній основі. Реактивний
розум не підвладний вольовому контролю людини, він
застосовує силу, керуючи свідомістю людини, її цілями,
думками, тілом і діями.
У книзі «Діанетика: сучасна наука про розум»
він описав реактивний розум і виклав технологію,
призначену для того, щоб впоратися з ним і досягти
стану Клір. Діанетика і є цією технологією. Тому
діанетика розглядається саєнтологічною спільнотою
попередницею і розділом саєнтології.
Реактивний розум не зберігає спогади такими, якими
ми їх собі уявляємо. Він зберігає певні типи розумових
образів–картинок, так звані інграми. Інграми – це
повні, аж до останньої найдрібнішої подробиці, записи
кожного сприйняття, присутнього в момент часткової
або повної «несвідомості», яка може викликатися
шоком, отриманим в результаті нещасного випадку,
використанням анестезії під час операції, болем від
травми або високою температурою під час хвороби
тощо. У ці періоди аналітичний розум частково або
повністю відключається, а реактивний розум вмикається.
Людина не усвідомлює існування інграми, однак вона
може активуватися, нав’язувати свій вміст, викликати
незрозумілі, неусвідомлювані і небажані страхи, емоції,
біль і психосоматичні захворювання.
У діанетичній процедурі людина промовляє інцидент,
що містить «несвідомість», від початку до кінця, поки
інграма не скоротиться (це означає, що з інциденту
будуть усунені весь заряд або біль) або поки вона не
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буде стерта (це означає, що інцидент зник назавжди).
Таким чином людина звільняється від згубного впливу
інциденту і може відчути величезне полегшення, а її
емоційний тон може підвищитися.
Описана діанетична процедура отримала назву
одітинг (від англ. auditing – «слухання» – провідна
релігійна практика саєнтологів. Одітинг передбачає
спілкування наодинці з професійним саєнтологічним
консультантом – одітором, який дотримується «точної
процедури удосконалення людського духу». Для того,
щоб отримати одітинг (брати участь у цей процедурі)
людина має виконати дві ключові умови: щиро бажати
спілкування з одітором і цікавитися власним життям
і тими проблемами, які вирішуються за допомогою
одітингу й покращують здібності людини. Дотримання
цих умов має на меті усунення факторів, відволікаючих
від процедури, і повноцінне її проведення задля
отримання найкращих бажаних результатів.
Мета одітингу – відновлення здібностей людини і
її буттєвості. Цього можна досягти двома способами:
1) допомагаючи людині як духовній сутності позбутися
від будь–яких видів нездатності; і 2) підвищуючи її
здатності, як духовної істоти. Очевидно, і те і інше
необхідне людині, щоб повністю розкрити свій духовний
потенціал.
В процесі одітингу застосовується Є–метр
(електропсихометр) – пристрій, створений для «локалізації душевного тягаря». Ця згубна енергія, або сила,
називається зарядом (charge). Коли людина, тримаючи
електроди Є–метра, знову переживає неприємні миті
минулого, стрілка на табло Є–метра відхиляється.
Саєнтологи наголошують на існуванні великої різниці
«між технологією одітингу» (релігійною практикою) і
іншими практиками. Під час одітингу не застосовуються
ні гіпноз, ні техніки трансу, ані наркотики. Людина, яку
одітують, повністю усвідомлює все, що відбувається.
Одитинг точний, повністю систематизований і
складається з конкретних процедур» [8].
Саентологічний священик, відповідно до Кодексу
одітора, дає клятву ніколи не використовувати таємниці
прихожанина, розкриті їм в сесії. Все, що прихожанин
повідомив священикові в сесії, розглядається Церквою
і Саентологічними священиками як недоторканна
інформація. Вся ця інформація має зберігатися
Саентологічною Церквою в суворої конфіденційності.
Проте, досить багато бізнес–скандалів за участі
саєнтологів в Європі була пов’язана з використанням
інформації, отриманої підчас одітингу членами Церкви
з корисними цілями.
Деякі російські релігієзнавці [1, с. 35] вважають
одітинг специфічною модифікацією християнської
сповіді. На нашу думку, одітинг набагато ближчий до
«практики переперегляду» мексиканських шаманів–
які, описаної К. Кстанедою, яка в різних модифікаціях
зустрічається в багатьох практиках New Age.
Людина, яка отримує одітинг, називається прекліром,
«преклір» – людина, яка ще не Клір. Преклір – це
людина, яка, проходячи одітинг, дізнається більше про
себе і про життя.
«Клір – це назва стану, яке досягається за допомогою
одітингу, і цим словом називають духовну істоту, яка
більше не має власного реактивного розуму (прихованого
джерела нераціональної поведінки, непояснених страхів,
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розладів і невпевненості). Позбувшись реактивного
розуму, індивідуум знову знаходить свою вихідну
особистість, селф–детермінізм (здатність самостійно
приймати рішення) і, по суті, набагато більше стає
самим собою» [10].
Цей стан називається Клір (тобто «чистий»), тому що
вихідна особистість (сама людина), селф–детермінізм
(здатність визначати і управляти своїми діями), освіта і
досвід Кліру були очищені від неоптимального. Вихідна
особистість – це не хтось інший, і це не прихована та
невідома людина, це осередок всього самого кращого
в людині і її найвищих здібностей. Це означає, що
всі здібності людини можуть бути використані для
вирішення проблем, з якими вона стикається, і що
вся інформація її аналітичного розуму доступна для
вирішення цих проблем.
Клір здатний створювати і переживати будь–яку
емоцію. Єдине, що йде з його життя, – це ті емоції, які
завдають біль, викликають нерозумні реакції, знаходяться
поза контролем. Якщо людина – Клір, він більшою
мірою є самим собою. Іде лише негативне – реактивний
розум, який не давав людині бути собою. Клір здатний
бути причиною над своїм життям, а не просто реагувати
на події. Клір не аберований. Він раціональний, оскільки
приходить до найкращих можливих рішень, ґрунтуючись
на наявних даних і на власній точці зору. Клір доводить
справи до кінця і досягає більшого, ніж він міг досягти
до того, як став Кліром. «Яким би не були ваші здібності
до цього, вони в значній мірі покращаться після того, як
ви станете Кліром» [7].
Оперуючий тетан (ОТ) – це духовний стан існування
вище стану Клір. Під словом «оперуючий» розуміється
«здатний діяти і управляти об’єктами», а під словом
«тетан» розуміється духовна істота, яке є вихідним
«Я». Оперуючий тетан, таким чином, – це той, хто може
управляти об’єктами без необхідності використовувати
засоби фізичного всесвіту.
По суті, індивідуум є самим собою, він може
управляти об’єктами і існувати без матеріальної
допомоги. Це не означає, що людина стає Богом. Це
означає, що людина повністю стає собою. «На рівні
оперуючого тетана ви наближаєтеся до власного
безсмертя як духовна істота» [9].
Щоб досягти стану «Оперуючий тетан» (ОТ) (як
і будь–якого іншого духовного рівня в Саєнтології),
треба пройти ряд послідовних кроків, кожен з яких
піднімає вас трохи вище, ніж попередній, і на кожному
з них ви досягаєте певної здатності. Встановлена точна
послідовність цих кроків, і відхилення від неї не дає
очікуваних результатів. Марно намагатися підняти
когось на рівні ОТ, поки він не буде до цього готовий.
На рівнях ОТ саєнтологи вивчають найбільш просунуті
матеріали досліджень Р. Хаббарда. Ті, хто досяг стану
«Оперуючий тетан», кажуть, що ці духовні досягнення
просто не піддаються опису [9].
Мета досягнення стану «Оперуючий тетан» –
піднятися над стражданнями життя і знову набути
впевненості і здатності, від початку притаманні
духовному суті. На цьому рівні індивідуум знає, що він
існує незалежно і окремо від таких матеріальних речей,
як фізична форма або фізичний всесвіт.
ОТ – це стан духовного усвідомлення, в якому
індивідуум здатний контролювати себе і своє оточення.
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ОТ – це той, хто знає, що він знає, і може створювати
позитивні і спрямовані на виживання слідства за всіма
своїми динаміків. Він знову повністю усвідомлює свій
творчий хист як тета і може свідомо і з власної волі бути
причиною над життям, думкою, матерією, енергією,
простором і часом. У міру того як людина стає все
більше і більше ОТ, вона як духовна істота стає все
більш сильною, стабільною та відповідальною [2].
За Р. Хаббардом, в житті існує вісім прагнень
(стимулів, імпульсів), які він називав «динаміками
існування». Їх можна охарактеризувати наступним чином:
Перша динаміка – це динаміка самого себе, прагнення
вижити в якості індивідуума, бути індивідуумом. Ця
динаміка вміщує в себе тіло і розум людини.
Друга динаміка – це творчість. Творчість – це
створення чогось для майбутнього. В другу динаміку
входить будь–яка творчість. Вона включає в себе також
родину і виховання дітей, а також все те, що може
називатися родинним життям. Сюди ж входить і секс як
механізм забезпечення майбутнього виживання.
Третя динаміка – це виживання групи. Будь–яка
група або частина суспільства може розглядатися як
складова третьою динаміки. Школа, суспільство, місто,
нація є частинами третьою динаміки, і кожна з них сама
є третьою динамікою.
Четверта динаміка – це виживання виду, для людини
четверта динаміка – це виживання роду людського.
Одна раса розглядається як третя динаміка, але все раси
разом розглядаються як четверта динаміка. Цю динаміку
можна назвати динамікою людства.
П’ята динаміка – це форми життя (тваринний та
рослинний світ). Це зусилля, скероване не те, щоб
вижили всі форми життя. Цю динаміку можна назвати
динамікою живої природи.
Шоста динаміка – це фізичний всесвіт, який
складається з чотирьох часток: матерії, енергії, простору
й часу. Шоста динаміка – це прагнення до виживання
фізичного всесвіту, за посередництва й за допомоги
фізичного всесвіту та його складових частин.
Сьома динаміка – це динаміка духу, прагнення до
виживання в якості духовних істот, або прагнення до
виживання самого життя. Все духовне, що має, або не
має індивідуальності, належить до сьомої динаміки. Вона
вміщує в себе й буттєвість людини, її здатність до творчості,
здатність бути причиною виживання та виживати,
здатність до руйнування або прикидатися зруйнованим.
Сьома динаміка – це джерело життя. Вона існує окремо від
фізичного всесвіту і є джерелом самого життя. Тобто, тут
наявне зусилля, скероване на виживання джерела життя.
Восьма динаміка – це прагнення до існування в якості
нескінченності. Восьму динаміку часто називають
Богом, Верховною Істотою, або Творцем, але правильна
її назва, на думку саєнтологів, – нескінченність. Вона
вміщує в себе всезагальність всього. За висловом
Р. Хаббарда, «тільки досягнувши сьомої динаміки і
осягнувши її у всієї її повноті, вона (людина) відкриє для
себе істинну восьму динаміку» [3, с. 21–22].
Концепція восьми динамік є принциповою для
саєнтологічної доктрини. Не здарма релігійним
символом cаєнтології є восьмикутний хрест, що
символізує розглянуті вище вісім динамік життя, завдяки
яким людина намагається виживати, а також здатність
жити щасливо в кожній з цих сфер існування.
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З точки зору ознайомлення індивідуума з ситуацією,
в якій він знаходиться, жодна з динамік – з першої по
сьому – не є важливішою за будь–яку іншу. Хоча динаміки
не є рівними за значимістю, здатність індивідуума брати
на себе буттєвості, дії і володіння по кожній з динамік
є показником його здатності жити. Можна зрозуміти
можливості й недоліки людей, якщо розглянути їх участь
в різних динаміках.
Уявлення cаєнтології про вищу реальність, що
виходить за рамки матеріального світу, включає в себе
поняття тета і динамік, в які входять духовний світ
(сьома динаміка) і Верховна Істота (восьма динаміка).
«Просування ввись до виживання на вищих рівнях є
також просуванням до Бога», – стверджує Саентологічна
церква [3, с. 155].
Другий елемент можна виявити в саентологічних
церемоніях, що відносяться до ритуалів повсякденного
життя (наречення, вінчання та церемонія похорону),
і головним чином – в релігійних послугах, таких як
одітинг і вивчення матеріалів Писання, за допомогою
яких саєнтологи підвищують своє духовне усвідомлення
і досягають розуміння духовного світу і, врешті–решт,
Верховної Істоти. Що до третього елемента, то дуже
активну спільноту прихожан можна побачити в будь–
який саентологічній церкві.
За Р. Хаббардом, послідовник саєнтологічного
вчення, по мірі оволодіння притаманними цієї релігії
«духовними технологіями» і осягнення саєнтологічного
вчення, піднімається по шкалі емоційних тонів, стає
життєрадіснішим, оптимістичним, енергійним і
процвітаючим. Саме ці риси характеру вважаються
в саєнтології доказом того, що людина успішно
просувається в рамках cаєнтології до «повної духовної
свободи». Ті дії, які сприяють виживанню по більшості
з восьми аспектів життя є добром, а ті, які руйнують
або заперечують ці аспекти життя, є злом. Саєнтологи
прагнуть приймати такі рішення, які покращують
більшість динамік життя.
Саентологія вважає людину безсмертною духовною
істотою з природними можливостями, які можуть бути
удосконаленими набагато більше, ніж вважається. На
відміну від авраамічних релігій та інших релігійних
уявлень, які вважають, що людина має душу й є
поєднанням душі й тіла, Саєнтологія стверджує, що
людина є духовною ідентичністю – тетаном. Цей термін
ввів Р. Хаббард, позначивши людину грецькою літерою
тета – Θ, як «життя, дух та думку». Тетан (Thetan) – це
саєнтологічний термін, що позначає безпосередньо
особистість, духовну істоту. Це не розум і не тіло, а
той, хто усвідомлює, що він усвідомлює, тобто духовна
сутність, якою є сама людина. Це поняття корелюється
з поняттям духа, душі у інших релігійних традиціях.
Отже, тетан – це не щось, що має людина, а вона сама.
Людина є духом, у якого є розум і який займає тіло.
Такі уявлення певним чином корелюються з
індуїстськими уявленнями про реінкарнацію, оскільки
тіло є лише тимчасовою оболонкою для існуючого
вічно тетана, оскільки одним з принципових постулатів
Саєнтології є уявлення про те, що кожна людина існувала
до цього життя і буде існувати після нього.
Вважається, що до появи на Землі тетан жив
у позаземній цивілізації. Події «космоопери», що
включають міжгалактичні подорожі, зорельоти,
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позаземні цивілізації, міжзоряні конфлікти і війни,
вважаються в саєнтології реальністю. В Саєнтології
уявлення про створення всесвіту випливає з теорії про
тет (тобто життєву силу або дух), яка створює МEST
(слово, що позначає фізичний всесвіт). Походження
тети і створення фізичного всесвіту, сформульовані
в Саєнтології, описані в праці «Фактор», написаній
Р. Хаббардом у 1953 р.
Р. Хаббард дійшов висновку про те, що у життєвої
сили, тобто тетана, є власний трак часу, тобто
безперервний запис поточного моменту, сприйманого
усіма органами почуттів, що ведеться на протязі всього
існування людини, незалежний від тіла й триваючий
мільйони років. Саєнтологи вважають доказом цього
постулату свідоцтва про переживання людьми підчас
одітингу інцидентів, які виходили за межі їхнього життя,
але пояснюваними виходячи з існування реінкарнації.
Наступним стало відкриття Р. Хаббардом «явища
екстеріорізації» – відділення духу від тіла, при тому що
людина знаходиться повністю в свідомості і усвідомлює
те, що відбувається.
На переконання саєнтологів, людина, як і все
суще у всесвіті, не знаходиться у стані стабільності,
а має або розвиватися, або деградувати: «В цьому
всесвіті і вас не може бути стану, в якому немає ані
збільшення, ні зменшення, – зовсім стабільного стану»
[6, с. 1]. Р. Хаббард запропонував так звану шкалу
станів існування, в якій вказав кожен стан з динамікою
(трендами) статистик і формулою ефективної діяльності
людини в кожному з виокремлених ним станів.
Послідовники Р. Хаббарда вважають, що запропонована
ним шкала є універсальною, і «однаково застосовна до
будь–якого всесвіту, в будь–якої цивілізації, до будь–якої
організації, до будь–якого структурного підрозділу і до
будь–якої людини» [4, с. 71].
У «Введенні у саєнтологічну етику» перераховано
і проаналізовано 12 формул станів (від нижчого до
вищого), які проходить людина на шляху духовного
зростання:
– стан Збентеження;
– стан Зради;
– стан Ворога;
– стан Сумніву;
– стан Перешкоди;
– стан Неіснування;
– стан Загрози;
– стан Надзвичайного стану;
– стан Нормальної діяльності;
– стан Достатку;
– стан Могутності;
– стан Зміни Влади.
Р. Хаббард запропонував своїм послідовникам
формули (послідовність дій), які дозволяють, на думку
саєнтологів, піднятися з нижчого на вищий рівень
існування. «Якщо не поводитися з цими станами належним
чином, но вони призводять до скорочень, страждань,
тривоги та смерті. Якщо з ними поводитися належним
чином, вони призводять до стабільності, розширення,
впливу й процвітання» [4, с. 69]. Підкреслюється те, що
формули удосконалення існування людини працюють
незалежно від її здібностей: «правильне застосування
вірної формули працює. Це працює незалежно від
того, наскільки нерозумно застосовується формула, за
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умови, що застосовується вірна формула й всі кроки
виконуються в точної послідовності. Талант впливає
тільки на швидкість відновлення або розширення.
Талановите застосування формули призводить до
стрімкого й значного розширення» [4, с. 71].
Саєнтологі впевнені, що людині доступні набагато
вищі стани існування, і вони досяжні за допомогою
саєнтології. Р. Хаббард дав опис цих станів, роз’яснив,
як їх можна досягти, і розташував їх у вигляді так званої
«Таблиці класів, ступенів і усвідомлення», яка графічно
відображає кожен крок на шляху вгору.
Саєнтологи вважають, що Бог допомагає тим, хто
допомагає собі. Вони вірять, що кожна людина знає
відповіді на таємниці життя. Потрібно лише усвідомити
ці відповіді, і саєнтологія має допомогти досягти саме
цього. Людина звикла отримувати готові відповіді.
Саєнтологія вимагає від людини «думати самостійно».
Стосовно поняття гріха фундаментальним принципом
саєнтології є те, що людина в основі своїй хороша; що
вона прагне виживати; що її виживання залежить від неї
самої, від її ближніх і від досягнення нею братства із
всесвітом. Але вона стала «аберрованою» (тобто почала
відхилятися від раціонального мислення й поведінки)
через те, що прожила багато життів у фізичному всесвіті
і, як наслідок, робить руйнівні дії, або гріхи. Ці руйнівні
дії в подальшому зменшують її усвідомлення себе як
духовної істоти, а також зменшують спочатку властиву
їй доброту. Свобода духу може бути знайдена тільки на
шляху до істини. Згідно саєнтології, гріх складається з
брехні і прихованих дій і тому не є істиною. Саєнтологі
вважають, що запропоновані ними практики допоможуть
кожному подивитися на свої дії, усунути невігластво і
аберацію, що з ними пов’язані, і знову прийти до знання
і істини.
Чим же так приваблює саєнтологія власних
прихільників? Тоді як багато релігій обіцяють спасіння
після смерті, саєнтологія пропонує своїм адептам
впевненість в вічному спасінні тут і зараз. На переконання
послідовників Р. Хаббарда, «саєнтологія уможливлює
для будь–якої релігії досягнення її цілей, і тому вона є
релігією релігій» [7]. Саєнтологи вважають свою релігію
унікальною тим, що вона не вимагає і не змушує нікого
у що–небудь «вірити». В саєнтології декларується, що
кожній людині слід думати самостійно. Саєнтологія
пропонує технологію особистісного удосконалення,
яку може спробувати застосувати будь–хто, а потім вже
вирішити, чи працює вона для нього.
Висновки. Доктрина саєнтології, як і більшість
неорелігійних доктрин, що виникли у 50–60 роках
ХХ ст. в рамках руху New Age, ввібрала в себе
деякі ідеї ведичного вчення, буддизму, іудаїзму,
гностицизму, даосизму, античної філософії, а також
уривки християнських догматів, філософії Ф. Ніцше
і психоаналізу З. Фройда. Спеціаліст по дослідженню
релігії і нових релігійних рухів Дж. Мелтон позиціонує
вірування саєнтології як найближчі до західних
езотерично–гностичних вчень [13]. Разом з тим,
логічно пророблена й до дрібниці конкретизована
«наукоподібна» саєнтологічна технологія поєднується
з елементами «космоопери» щодо уявлень саєнтологів
про антропогенез. Специфічною рисою антропологічної
концепції цього новітнього релігійного руху є його
«космічна складова», що виводить людину як духовну
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

істоту за межі земного існування в безмежні космічні
простори, віддаючи тим самим данину прагненню
сучасної людини до розширення меж власного світу.
В роботі з потенційними віруючими підкреслюється
«свідомість та раціональність» їх вільного вибору релігії
як технології власного самовдосконалення.
Список використаних джерел
1. Гордиенко Н. С. Религиоведческая характеристика Саентологической церкви (церкви Саентологии) / Н. С. Гордиенко // Свобода
совести в России: исторический и современный контексты. Вып.7.
Сб. статей. – СПб.: Российское объединение исследователей
религии, 2009. – С.25–37.
2. Как бы вы описали состояние « Оперирующий тетан»?
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.scientology.
ru/faq/operating–thetan/how–would–you–describe–the–state–of–
operating–thetan.html
3. Саентологическая религия: истоки, церемонии, проповеди и
службы. – Копенгаген: New Era Publications International ApS, 1999.
– 365 с.
4. Хаббард Л. Р. Введение в саентологическую этику /
Л. Р. Хаббард. – Копенгаген: New Era Publications International ApS,
2007. – 230 с.
5. Хаббард Л. Р. Дорога к счастью. Руководство по улучшению
жизни, основанное на здравом смысле. – б/р.: Копенгаген: New Era
Publications International ApS, – 256 с.
6. Хаббард Л. Р. Пять состояний. Лекция, прочитанная 25 мая
1965 года. – Лос–Анжелес: Golden Era Productions, 2009. – 26 с.
7. Что может человек, когда он становится Клиром?
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.scientology.ru/
faq/clear/what–can–you–do–when–you–are–clear.html
8. Что такое одитинг? [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.scientology.ru/faq/scientology–and–dianetics–auditing/
what–is–auditing.html
9. Что такое оперирующий тетан? [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://www.scientology.ru/faq/operating–thetan/
what–is–ot.html
10. Что такое состояние клир? [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://www.scientology.ru/faq/clear/what–is–the–state–of–
clear.html
11. Asimov N. Church’s drug program flunks S.F. test / Nanette
Asimov // San Francisco Chronicle (2.10.2004).
12. Christensen D. R. Sources for the Study of Scientology //
Scientology / ed. James R. Lewis / Dorthe Refslund Christensen. – New
York: Oxford University Press US, 2009. – P.420–422.
13. Melton J. G. «Scientology» / Lindsay Jones, editor in chief //
Encyclopedia of Religion, Second edition. – Vol.14. – Gale – 2005. –
P.81–92.
14. Sommer M. Helping Spread the Word / Mark Sommer // The
Buffalo News (1.02.2005).

References
1. Gordienko N. S. Religiovedcheskaja harakteristika Saentologicheskoj cerkvi (cerkvi Saentologii) / N. S. Gordienko // Svoboda
sovesti v Rossii: istoricheskij i sovremennyj konteksty. Vyp.7. Sb. statej.
– SPb.: Rossijskoe ob#edinenie issledovatelej religii, 2009. – S.25–37.
2. Kak by vy opisali sostojanie « Operirujushhij tetan»? [Jelektronnyj
resurs]. – Rezhim dostupa: https://www.scientology.ru/faq/operating–
thetan/how–would–you–describe–the–state–of–operating–thetan.html
3. Saentologicheskaja religija: istoki, ceremonii, propovedi i sluzhby. – Kopengagen: New Era Publications International ApS, 1999. – 365 s.
4. Habbard L. R. Vvedenie v saentologicheskuju jetiku / L. R. Habbard. – Kopengagen: New Era Publications International ApS, 2007. – 230 s.
5. Habbard L. R. Doroga k schast’ju. Rukovodstvo po uluchsheniju
zhizni, osnovannoe na zdravom smysle. – b/r.: Kopengagen: New Era
Publications International ApS, – 256 s.
6. Habbard L. R. Pjat’ sostojanij. Lekcija, prochitannaja 25 maja
1965 goda. – Los–Anzheles: Golden Era Productions, 2009. – 26 s.
7. Chto mozhet chelovek, kogda on stanovitsja Klirom?
[Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: https://www.scientology.ru/faq/
clear/what–can–you–do–when–you–are–clear.html
8. Chto takoe oditing? [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa:
https://www.scientology.ru/faq/scientology–and–dianetics–auditing/
what–is–auditing.html

287

Випуск 131

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

9. Chto takoe operirujushhij tetan? [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim
dostupa: https://www.scientology.ru/faq/operating–thetan/what–is–ot.html
10. Chto takoe sostojanie klir? [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa:
https://www.scientology.ru/faq/clear/what–is–the–state–of–clear.html
11. Asimov N. Church’s drug program flunks S.F. test / Nanette
Asimov // San Francisco Chronicle (2.10.2004).
12. Christensen D. R. Sources for the Study of Scientology //
Scientology / ed. James R. Lewis / Dorthe Refslund Christensen. – New
York: Oxford University Press US, 2009. – P.420–422.
13. Melton J. G. «Scientology» / Lindsay Jones, editor in chief //
Encyclopedia of Religion, Second edition. – Vol.14. – Gale – 2005. –
P.81–92.
14. Sommer M. Helping Spread the Word / Mark Sommer // The
Buffalo News (1.02.2005).
Maltsev O. V., Candidate of the Department of Philosophy of Zhytomyr
Ivan Franko State University (Ukraine, Zhytomyr),
olegmaltsev861@gmail.com
Ways and methods for the improvement of human nature
in the scientology
The purpose of this article is to examine the ways and methods of improving
the human nature in the doctrine of Scientology. Based on the analytical study of the
body of Scientological texts, theoretical, methodological and practical relevance of
studying the problem of improving the nature of man in the International Church
of Scientology (MCS) is examined. It is proved that the concept of improving the
human nature of Scientology and Scientology practices related to it allows us to
consider the doctrine of the Church of Scientology as a typical synthetic structure
for mystic–religious movements of New Age, which combines separate ideas of
Vedic doctrine, Buddhism, Judaism, Gnosticism, Taoism, ancient philosophy,
as well as excerpts of Christian dogmas, the philosophy of F. Nietzsche and the
psychoanalysis of S. Freud.
Keywords: Scientology, Philosophy F. Nietzsche, psychoanalysis S. Freud.
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Мотиви та причини альтруїстичних дій:
тенденції пояснень в сучасній етиці

Здійснюється критичний огляд сучасних підходів в етиці чесноти,
консеквенціалістський та деонтологічній етиці, які обґрунтовують
можливість альтруїстичних дій, що сприяють благу інших та реалізують
спільне благо. Аналіз мотивів і причин моральних дій (апеляція до власного
благополуччя, чеснота як досконалість, «внутрішня сила та гідність»
діючого суб’єкта, безпристрасність морального судження щодо максимізації
корисності, агент–нейтральні безособові цінності) дозволяє побачити як
сильні, так і слабкі місця сучасних етичних теорій.
Ключові слова: благо іншого, спільне благо, мотиви та причин моральних
дій, етика чесноти, консеквенціалізм, деонтологічна етика.

Не зважаючи на проблемність понятійного
оформлення ідеї моралі, її змістовні характеристики
завжди пов’язувалися із вимогами самовдосконалення
суб’єкта моралі та усвідомленням діючим індивідом
необхідності сприяння благу іншого та досягнення
спільних цілей. Однак декларування таких моральних
вимог може залишитися лише моралізаторською
риторикою, якщо не будуть зрозумілими можливості
для їхньої реалізації. Тому вирішенню нагальних
потреб сучасного суспільства, пов’язаних із закликами
до спрямованих на спільне благо дій, має передувати
робота щодо виявлення причин того, чому людина може
та мусить турбуватися про благо іншого, здійснюючи
альтруїстичні вчинки.
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Звернення до історії моральної філософії (античної
евдемоністичної етики, новочасового утилітаризму)
та сучасних англо–американських дискусій між
представниками етичного консеквенціалізму, деонтології
та етики чесноти (Р. Краут, Т. Нагель, Д. Парфіт, М. Слоут
та ін.) дозволить прояснити тенденції в поясненні
мотивів альтруїстичної поведінки.
Метою даної статті є критичний аналіз етичних
теорій, що пояснюють та обґрунтовують можливість дій,
спрямованих на благо іншого та спільне благо.
Евдемоністична етика античності, будучи першим
етичним
поясненням
моральнісної
поведінки,
концентрувала свою увагу на проблематиці блага та
вищого блага, яке змістовно пов’язується із щастям
– евдемонією. Але як помічають сучасні дослідники
античної спадщини, грецький термін «евдемонія», який
традиційно перекладають як «щастя», в принципі можна
трактувати в термінології «благополуччя» (well–being)
або «процвітання» (flourishing) [7]. При цьому, як відомо
Аристотель надавав пріоритет не скільки власному
«благополуччю», а спільному благу або благу іншого.
В більшій мірі така зверненість на іншого пояснена у
8–й та 9–й книгах «Нікомахової етики», в яких дружба
розглядається як складова благого життя, та відповідно
дружні відносини будуються на взаємній захопленості
[1, с. 205–202]. Отже, доброчесне ставлення до інших
та практикування в чесноті дозволяє людині досягти
власного блага, блага інших та спільне благо. В такому
сенсі евдемоністична етика не закликає до жертовної
поведінки, а пояснює поведінку як таку, що має
переплетені мотиви, у тому числі, спрямовані на власне
благополуччя індивіда та на благо інших, і сприяння
благу іншого є в інтересах індивіда, тому він має бути
зацікавленим в інших. Тому плекання «внутрішніх благ»
– чеснот є необхідним процесом самовдосконалення
індивіда, а прояви такої досконалості є елементом
благого життя, якого всі прагнуть. Звідси чеснота в
евдемоністичній етиці є тим ціннісним компонентом, без
якого благе життя неможливе.
В другій половині ХХ століття відбувся помітний
поворот до реактуалізації етики чесноти, оскільки
цей вид етичного дискурсу фокусується не скільки
на станах свідомості, а на цілісності морального
вчинку, тим самим відкриває можливості здійснювати
розгляд сутності людини як раціональної істоти крізь
призму достеменного цілепокладання, що дозволяє
«рухатися від можливості до дії» [2, с. 81]. Сучасний
неоаристотеліанізм, яскравим представником якого є
добре відомий українській науковій спільноті англо–
американський філософ Е. Макінтайр, здебільшого
концентрує свою увагу на доброчесному індивіді
та індивідуальних рисах характеру, «які постають
якостями, необхідними для досягнення благ, внутрішніх
щодо людських практик…, як якості, що сприяють благу
цілого життя…, пов’язуються з пошуком блага для
людських істот, концепція якого може бути розроблена
та збережена лише в неперервній соціальній традиції»
[2, с. 404–405].
Однак варто звернути увагу і на інші спроби
розвитку етики чесноти, які концептуалізуються
в напрямі, позначеному сучасним американським
філософом Майклом Слоутом як «заснована на діючому
суб’єкті етика чесноти» (agent–based virtue ethics).
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На відміну від аристотелівського пояснення сутності
моральнісної дії, «заснований на діючому суб’єкті»
підхід стверджує моральний статус дії як похідний
від засадничих аретичних характеристик мотивів,
диспозицій, внутрішнього життя діючих індивідів [10,
с. 204], що дозволяє побачити неевдемоністичне та
непруденціальне пояснення причин дії, спрямованої
на благо іншого. Моральною основою діяльності тут
визнається внутрішня сила та гідність (inner strength) в
її різноманітних проявах [10, с. 209].
Перші спроби надати фундаментального значення
такій «внутрішній силі та гідності» відбулися в античній
філософії (Платон, стоїки, скептики), яка надавала
великого значення здоров’ю та силі як джерелам
доброчесної поведінки. Не дарма конфігурація
кардинальних чеснот містила в собі мудрість, мужність,
розсудливість і справедливість. Так, за Платоном,
«чеснота – це, мабуть, деяке здоров’я, краса, благоденство
душі» [5, с. 234]. При цьому доброчесність – це «долання
самого себе», це приборкування гіршого у своїй душі
[5, с. 215], це «справжній внутрішній вплив на самого
себе та свої властивості», коли людина «володіє собою,
приводить себе до ладу і постає сама собі другом»[5,
с. 232], та реалізує такий настрій в приватних справах
та суспільних діях. І така доброчесна поведінка не є
самоціллю, вона є спрямованою на благо, оскільки «до
блага прагне будь яка душа і заради неї все здійснює» [5,
с. 303]. Однак, таким чином зрозуміла внутрішня сила
та орієнтація на загальну ідею блага не пояснює, чому
людина мусить сприяти благу іншого.
Але це не означає, що мораль, заснована на
внутрішній силі та гідності зазнає фіаско. Прагнення до
самодостатності та незалежності, вміння вибудовувати
свій внутрішній світ та організовувати зовнішній світ за
своїми власними лекалами, не бути тягарем для інших та
не паразитувати на них – всі ці речі постають можливими
як раз завдяки цьому внутрішньому стрижню та
заслуговують схвалення. Мотиваційна самовпевненість
людини, що потрапила в біду, та яка прагне її подолати,
особливо коли це відбувається із хворою чи обмеженою
у свої можливостях людиною, викликає захоплення
її внутрішньою силою і бажання допомогти їй. Отже,
орієнтація на самодостатність в своєму житті, маючи
позитивний відгук у власній свідомості та з боку інших
людей, викликають неегоїстичне бажання допомоги
іншим в досягненні такої самостійності. Людина, що
отримала таку допомогу, у відповідь буде прагнути
робити внесок в спільне благо, для того щоб врівноважити
те, що вона отримала та щиро, без якихось прихованих
мотивів допомогти іншим в самореалізації [10, с. 211–
212]. Прикладом такої діяльнісної, непруденціальної
та неінструментальної допомоги іншим є різноманітні
волонтерські рухи, паралімпійські та парадельфійські
ігри, добровільна благодійна діяльність, спрямована
на допомогу та реабілітацію хворих, адаптацію,
облаштування та зайнятість переселенців, жертв
насилля, в якій приймають активну участь ті, хто сам
мав досвід подолання скрутних ситуацій. Останні роки
Україна демонструє чисельні приклади такої діяльнісної
налаштованості на благо іншого та спільне благо своїх
громадян.
Іншим виявленням самодостатності є помірність
у своїх бажаннях відносно оволодівання певними
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матеріальними і нематеріальними речами, оскільки
залежність від багатьох речей є скоріше свідченням
внутрішньої слабкості [10, с. 212]. І така самообмеженність
в речах може непрямо слугувати благу інших, оскільки
така неприв’язана до речей людина з легкістю може
надавати ці речі в дар не скільки через співчуття
або почуття обов’язку, а через свою «благородну»
великодушність. На таку можливість вказував Ф. Ніцше
в описі моралі панів, яка демонструє себе «через почуття
надлишковості, почуття міці, що бурлить через край,
щастя високої напруги, усвідомлення багатства, готового
дарувати та роздавати: і знатна людина допомагає
нещасному, але не чи майже не через співстраждання, а
більше через спонукання, що викликане надлишком міці.
Знатна людина поважає в собі людину міцну, а також таку,
яка владає собою, яка вміє говорити та мовчати, яка охоче
проявляє строгість і суворість по відношенню до самої
себе та благоговіє перед всім строгим та суровим» [4, с.
185]. Отже тут маємо справу із причинами сприяти благу
інших не через емоційну чутливість, не через відплату за
раніше надану допомогу, а через самодостатню щедрість.
Ще одним варіантом пояснення альтруїстичного
спрямування дії на благо іншого без апеляції до
особистого інтересу може бути самоповага як повага
до іншого. Аналіз комплексу причин, що скеровують
дію індивіда, засвідчує певну асиметрію на користь
егоїстичних бажань. Однак, навіть якщо приймати
важливість внутрішніх мотивів індивіда, спрямованих
на його власне благо, можна поставити під сумнів саму
єдність або цілісність суб’єктності такого індивіда.
Як помічає один з найбільш авторитетних сучасних
британських філософів моралі Дерек Парфіт, протягом
життя людини відбувається стільки трансформацій з її
особистістю, і очевидно, що бажання та погляди однієї
людини під час її дитинства, юності, молодості, зрілості
та у літні роки можуть бути кардинально відмінними,
мов би ми маємо справу з різними людьми. І коли молода
людина приймає рішення робити пенсійні збереження
для себе, за великим рахунком жити на ці кошти буде вже
інша особа, з іншими бажаннями, думками, намірами.
І відповідно таке ставлення до самого себе вже не є
чистим егоїзмом, а може бути варіантом альтруїзму,
оскільки така відстрочка власного блага вже є варіантом
блага іншого [9, с. 321–347].
Такі пояснення причин моральнісної дії наражалися
на критику з боку представників деонтологічної та
консеквенціалістської етики. Зокрема, критиці підлягали
наступні моменти. По–перше, перфекціоністська
сутність моральнісної дії дає можливості для сумніву
в тому, що сприяння благу іншого або спільному благу
є самоцінним актом, скоріше його варто розглядати як
засіб для самовдосконалення індивіда. А так мотив діяти
в ім’я блага іншого чи спільного блага не є достатньо
сильним. По–друге, етика чесноти не має міцного
фундаменту, оскільки заснована на «внутрішній силі»
та на якостях характеру мораль є не тільки результатом
свідомих дій суб’єкту, але й результатом тих чинників,
що позначаються як «моральна вдача», яка не залежить
від моральних зусиль індивіда. А це означає, що вимога
сприянню благу іншого та спільному благу не може
набувати повної сили.
Консеквенціалістська етика надає інше пояснення
причин дій, призваних безпристрасно максимізувати
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благо іншого та спільне благо. Хоча утилітаристська
етика у своєму первісному варіанті була гедоністичною
та апелювала до цінності задоволення, яке є вочевидь
суб’єктивним переживання, тим не менш в подальших
своїх трансформаціях утилітаризм у розрахунку
правильності дії виходив із того, що в максимізації
корисності до обліку слід брати блага і шкоди всіх
людей в принципово рівній мірі. Благо кожної людини
обчислюється так само, як благо будь–якої іншої
персони, і відповідно це покладає зобов’язання
піклуватися про благо іншого в тій самій мірі, як і про
своє власне благо. Отже, жодна людина в розрахунку не
може мати більшої ваги, ніж інша, тому і власне благо
не отримує жодного пріоритету по відношенню до блага
інших людей. Відповідно у виборі об’єкта допомоги слід
керуватися не міркуваннями власної вигоди чи наявною
дружбою чи кревністю, а перспективами більшого блага
для більшої кількості людей. Так, в ситуації обмеженості
ресурсів слід надавати допомогу групі незнайомців, а не
одній знайомій людині, оскільки підставою вибору є не
співчуття до близької людини чи власний біль, а баланс
сукупного блага над шкодою всіх учасників дії.
Отже, на відміну від евдемонізму утилітаризм
концентрує увагу на зобов’язанні сприяти благу інших
не тому що це в кінцевому підсумку збільшить твоє
власне благополуччя, а тому що інший має потребу
в цій допомозі, і адресат такої допомоги обирається
безпристрасно, незалежно від уподобань. Але це
не означає, що така допомога іншим обов’язково
має містити шкоди та вимагати жертви від тих, хто
допомагає. В такому сенсі маємо справу не с чистим
жертовним альтруїзмом, а з слабкою версією альтруїзму,
яка містить в собі і турботу про власне благо.
Однак можна побачити проблеми реалізації
блага іншого, які не долаються консеквенціалізмом.
По–перше, з точки зору аналізу можливостей та
ефективності максимізації власного блага та блага
інших, ситуація складається не на користь іншого.
Оскільки індивід краще обізнаний про свої потреби,
бажання, ресурси, а це збільшує можливості для
прийняття швидких рішень на відміну від сприяння
благу інших, про яких може бути мало чого відомо. По–
друге, для того, щоб бути самодостатньою особистістю,
нести відповідальність за свої вчинки та не бути тягарем
для інших, дитину змалку привчають самостійно
турбуватися про себе та своє благо. І якщо кожний буде
реалізовувати свою самодостатність, не буде потреби в
альтруїстичних діях. Тому в консеквенціалізмі виникає
проблема переконливості припису необхідності та
обов’язковості дії, спрямованої на спільне благо та
свідомої вмотивованості індивіда чинити власне так. І
навіть якщо можна уявити такого індивіда, який свідомо
буде прагнути безкорисно допомагати іншим, така дія
має бути дозволеною тими, хто потребує такої допомоги.
Інакше вона буде розглядатися як втручання в справи
інших та зазіхання на їхню свободу.
Деонтологічний варіант в обґрунтуванні альтруїстичної дії з позицій безпристрасності розроблений
сучасним американським моральним та політичним
філософом Томасом Нагелєм, який типологізував
причини дії з точки зору їхньої цінності, яка може бути
пов’язаною із агентом дії (agent–relativity value) або бути
безособовою, нейтральною по відношенню до нього
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(agent–neutral value). Більшість людей скеровані до дії
пов’язаними із агентом цінностями – а) автономними,
зверненими на себе бажаннями, проектами, особистими
зобов’язаннями; б) деонтологічними обмеженнями та
заборонами; в) особливими обов’язками по відношенню
до своїх близьких, рідних, співгромадян, нації [8, с. 91].
Але крім цього дії суб’єктів можуть мати також
об’єктивні безособові причини, непов’язані напряму
із агентом, але такі, що змушують його турбуватися
про спільні цілі, та спільні блага [8, с. 92]. Оскільки
раціональні індивіди здатні визнати себе і інших в повній
мірі лише як таких, що можуть ідентифікувати себе із
безособово визначеним мешканцем нашого світу, то «на
засадах моралі лежить переконання, що благо та шкода
для окремих конкретних людей (або тварин) сутнісно
є благом або шкодою не тільки з їхньої точки зору,
але з більш загальної точки зору, яка є доступною для
розуміння будь–якої мислячої людини. І це означає, що
у кожної людини є підстави приймати до уваги не тільки
свої власні інтереси, коли вона вирішує як вчиняти, але
й інтереси інших людей» [3, с. 60].
Отже, за Нагелем, основою наших оцінок може
бути «безособова точка зору», яка власне і буде
виявляти безпристрасні агент–нейтральні причин дії
(agent–neutral reason), які мають ціннісне значення
для всіх, незалежно від власних, часто гедоністичних
уподобань, а так, можуть поділятися всіма, що і буди
свідчити про їхню достеменну моральність. Так, будь–
який біль сприймається всіма як негативний стан,
тому він є надособовою агент–нейтральною причино
діяти для всіх так, щоб уникати болю, і в цьому сенсі
Нагель тяжіє до консеквенціалізму. З цієї об’єктивної
точки зору, кожна людина є не більшою і не меншою
у своєму значенні за інших людей у Всесвіті моралі, а
так вимоги, що висуваються до однієї людини, можуть
в якості належного висуватися будь–якому іншому
суб’єкту [6, с. 244]. Отже, змістовно агент–нейтральні,
безособові цінності та причини пов’язані, в перше
чергу, із усвідомленням рівної значущості всіх людей,
а далі, із свободою, всезагальними можливостями та
базовими ресурсами, які дозволяють проживати гідне
та повноцінне життя, а також із задоволеністю та
відсутністю страждань [8, с. 97].
Але при цьому безліч суб’єктивних цінностей та
мотивів різних людей, як і наші особисті цінності та
розмаїття мотивів, здатні заглушати агент–нейтральні
причини дії. І тому завжди залишається спокуса
егоїстичних дій та особистих інтересів. Приймаючи
до уваги те, що мало хто здатний не підпадати під
дію егоїзму, важко уявити собі, що людина буде
здатною виключно на неупереджене та безпристрасне
співставлення себе та інших, і у всякому разі буде
виникати питання про міру такої безпристрасності та
силу і різницю її мотивів до дії [3, с. 61]. Тому Нагель
веде мову радже про двоступеневу мотивацію, в якій
відбувається нашарування агент–нейтральних причин
на особисті інтереси, які до речі не завжди є суто
суб’єктивними, оскільки є загальнозначимим для всіх
індивідів (знов таки, приклад – уникнення болю, який
відчуває кожна людина по–своєму, але всі надають йому
однозначну негативну оцінку). Відповідно «етичний
результат» такої дії буде залежати від масштабу
безособових агент–нейтральних причин та фактичних
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обставин, в яких індивід мусить діяти [8, с. 98], але це не
буде змушувати людину до жертв в ім’я спільного блага.
Однак переходячи від теорії вчинку до практики
соціальної взаємодії індивідів, Нагель відходить від
консеквенціалістських позиції і тяжіє до кантіанського
деонтологічного вирішення конфліктів суб’єктивних
мотивацій індивіда та абстрактної позиції колективу
[6, с. 249]. Надособова точка зору дозволяє людині
зберігати особисті цінності та обов’язки і при цьому
виробляти однаково придатну для всіх мотивацію. Цьому
мають сприяти (а іноді навпаки заважають) політичні
інститути, які набувають власної легітимації лише за
умови одностайної підтримки громадян. Такі інститути
в ліберальних суспільствах дозволяють індивідам
діяти в соціальному просторі, виходячи із безособових
цінностей та причин, та виконувати ролі громадян,
виборців, платників податків, професіоналів.
Крім цього безпристрасна точка зору спрямовує
суб’єктів не просто на турботу про інших, а про
найбільш знедолених. Така турбота здатна в кінцевому
плані максимізувати спільне благо, тому що передбачає
не тільки адресну допомогу, але й зміну умов існування
знедолених, які у разі покращення будуть позитивно
впливати і на інших членів суспільства, не лише на тих,
хто знаходиться на найнижчому соціальному щаблі [6,
с. 250–255].
Варто зазначити, що орієнтація на спільне благо
може містити в собі необхідність ранжирування
безособових спільних цінностей, які варті підтримки з
боку благодійника або держави. Так, Нагель наводить
приклад Томаса Скенлона: якщо якійсь народ потребує
допомоги в подоланні голоду і допомоги в будівництві
монумента своїм богам, навіть якщо цей народ готовий
відмовитися від їжі заради цього будівництва, підстав для
першої цілі все–таки буде більше. Цей приклад засвідчує
потребу в обґрунтуванні ієрархії безособових цінностей,
які складають зміст спільного блага, в такій спосіб, щоб
зробити більш менш зрозумілим моральний вибір як на
індивідуальному рівні, так і на інституціональному, коли
певні соціальні інститути призвані реалізовувати такий
вибір [8, с. 99]. І таке ранжування цінностей має містити
уявлення не лише про можливі стани суспільства та їхніх
громадян, але й уявлення про те, яким повинне бути
суспільство. І це вже вихід в простір належного: «добре
продуманий набір політичних та соціальних інститутів
мусить функціонувати як моральний буфер для захисту
особистого життя від хижих вимог безособового блага
та навпаки» [8, с. 99].
Все це дає підстави стверджувати, що причини
дій містять в собі як особисті цінності, що орієнтують
людину на власне благо та благо ближніх, так і безособові
цінності, що спрямовують дію на спільне благо. При
цьому в реалізації таких дій можливі різні конфігурації
цінностей, які можуть породжувати конфлікти різного
ступеню загостреності (конфлікти між особистими
інтересами, конфлікти між особистими і безособовими
цінностями, конфлікти між безособовими цінностями).
Отже, виникають сумніви в спроможності віднайти єдину
несуперечливу шкалу цінностей, в якій чітко вказувалася
б вага болю, значення соціокультурних досягнень або
благополуччя власних дітей, унаслідок існування різних
нормативних точок зору на належний спосіб життя та
розмаїття обставин, які впливають на моральний вибір.
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Оформлення такої шкали цінностей ускладняється
наявністю деонтологічних обмежень – заборона брехні,
зради, порушення угод та прав особистості (прав на
життя, тілесної недоторканності, приватної власності),
застосування тортур, дискримінації та принесення
людей в жертву заради вигоди чи спільного блага.
І проблема полягає не лише в тому, що порушення
таких деонтологічних обмежень є загрозою для
соціальної корисності, а так і спільного блага, що
в довготривалій перспективі може призвести до
катастрофи. Проблема полягає в тому, що деонтологічні
причини є обов’язковими і не можуть ситуативно
відхилятися як особисто забарвлені чи безособові
цінності, це «вимоги, а не варіанти» [8, с. 107]. Тобто
деонтологічні обмеження задають достатньо жорсткий
каркас здавалось би гнучкій конфігурації цінностей.
Висновки. Здійснений аналіз сучасних раціоналістичних етичних теорій дозволив виявити певні
тенденції в поясненні можливості дій, спрямованих на
благо іншого та спільне благо. На відміну від античного
евдемонізму, що пояснював орієнтації на благо іншого і
спільне благо з огляду на благополуччя діючого індивіда,
сучасна етика чесноти надає непруденціальне пояснення
причин дії, укорінених у «внутрішній силі та гідності»
суб’єкта. Консеквенціалізм вимагає безпристрасно
піклуватися про спільне благо з огляду на основний
принцип максимізації корисності для всіх. Деонтологічні
«агент–нейтральні» теорії пояснюють моральну дію, як
таку, що реалізується завдяки двоступеневій мотивації,
яка дозволяє утримувати індивіду баланс між власними
та безособовими цінностями, та спонукати його на дії,
що сприяють благу іншого та реалізують спільне благо.
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Motives and reasons of altruistic actions: trends in justifications
in contemporary ethics
The article provides a critical review of contemporary approaches to the ethics
of virtue, the ethical consequentialism and deontology, which justify the possibility
of altruistic actions that promote the good of others and realize the common good.
An analysis of the motives and reasons of moral actions (appeal to own well–being,
virtue as excellence, «inner strength» of the agent, impartiality of moral judgment
on maximizing utility, agent–neutral impersonal values) allows seeing both
strengths and weaknesses of contemporary ethical theories.
Keywords: the good of others, the common good, motives and reasons of moral
actions, virtue ethics, ethical consequentialism, deontological ethics.

***
УДК 101.1:351:504.03

Мельничук В. В.,
кандидат філософських наук, старший викладач
кафедри суспільних наук, Житомирський
національний агроекологічний університет
(Україна, Житомир), vikam1804@gmail.com

Філософське осмислення ролі еліти у вирішенні
глобальних екологічних проблем

Обґрунтовано важливість зміни парадигми інтерпретації та вирішення
екологічних проблем, значення еліти в цьому процесі. Метою роботи є
дослідження особливостей формування та функціонування еліти в умовах
глобалізації, її ролі у подоланні глобальних екологічних проблем. Вивчено
сучасні тенденції у взаємодії людини з природою, на основі чого констатовано
необхідність їх переосмислення на основі ціннісного підходу. Розглянуто
діяльність Римського клубу як організації, яка об’єднала інтелектуальну
еліту, що акцентувала увагу на глобальних проблемах людства та
важливості прийняття заходів для їх вирішення. Проаналізовано роль
екологічної політики в процесах інтеграції України до Європейського Союзу.
Аргументовано взаємообумовленість та взаємозв’язок соціальних відносин з
екологічною ситуацією у конкретному суспільстві та світі. Доведено, що за
таких умов для подолання окреслених проблем еліта повинна володіти не лише
формальними ознаками, але й мати відповідну ціннісну сутність.
Ключові слова: еліта, глобальні екологічні проблеми, природа, екологічна
політика, Римський клуб, цінності.

Людство на межі ХХ-ХХІ століть постало перед
багатьма викликами, знайти відповіді на які, не зважаючи
на їх нагальність, не змогло і до сьогодні. Це стосується
зокрема і глобальних екологічних проблем, подолання
яких є одним з першочергових завдань для світового
співтовариства. Відчуження людини від навколишнього
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середовища досягло такого рівня, що втрачається
розуміння безпосереднього взаємозв’язку з природою,
за таких умов безперечно кожен повинен усвідомити
свою роль у вирішенні окреслених питань. Проте
завжди у будь–якому суспільстві є група людей, що
бере на себе відповідальність за те, що відбувається, та
ініціює відповідні зміни. Саме їх можна вважати елітою,
характерною ознакою якої є прагнення та потенціал для
суспільних трансформацій.
Дослідженням проблем формування та функціонування еліти займалося багато вчених, зокрема у
нашій роботі приділена увага науковим розвідкам
Е. Михайльової, Т. Ріктор, які розглядали дану проблематику в контексті цивілізаційних змін України та світу.
Велика заслуга в актуалізації уваги еліти до глобальних
екологічних проблем належить представникам Римського клубу, зокрема таким як: Б. Гаврилишин,
Ґ. Макстон, Й. Рандерс, Е. Вайцзеккер, А. Війкман
та першому президенту цієї організації А. Печчеї.
Філософське осмислення даної проблематики здійснено
О. Валуйським та А. Толстоуховим. Екологічній політиці
присвячено наукові розвідки О. Білоруса, О. Гаврилюка,
В. Зернецької, Д. Якушева.
Зважаючи на вищезазначене, метою статті є дослідження особливостей формування та функціонування
еліти в умовах глобалізації, її ролі у подоланні глобальних
екологічних проблем.
Зауважимо, що еліту необхідно розглядати у
двох аспектах: формально–посадовому (владному)
і ціннісному. Тобто еліта повинна володіти такими
якостями як професійність (знання, вміння відповідно до
займаної посади за своїми професійно–особистісними
якостями), а також висока моральність [7, с. 14].
Вважаємо, що важливим завданням формування нової
української еліти є поєднання формально–посадового та
ціннісного аспектів еліти.
На думку науковців, в української інтелектуальної
еліти мінімально представлені деякі з її функцій, зокрема:
ціннісно–нормативна, інтеграційна та інноваційна.
Враховуючи це, низька затребуваність інтелектуальної
еліти в різних секторах діяльності може стати фактором
уповільнення розвитку України [5, с. 542]. З точки
зору відомого українського вченого Б. Гаврилишина,
у нашій державі немає сформованої політичної еліти.
Він зауважував, що «доки не сформується справжня
політична патріотична еліта зі знанням мов, з
розумінням, як вплітати в нашу національну тканину
ниточки найкращого досвіду країн з різних континентів,
швидкого прогресу в Україні не буде. Саме тоді
Україна зможе інтегруватись в європейські структури
як повноцінна і впевнена в собі держава. Виховання
такої еліти є ключовим завданням сьогоднішнього дня,
як відповідь на ті виклики, які дає сучасна доба» [2, с.
64]. Зауважимо, що сьогодні часу на очікування вже не
залишилося, прийшов період активних дій, що зумовлено
великою кількістю проблем, які потребують негайного
вирішення. Оскільки формально–посадове зарахування
до еліти не забезпечує їх розв’язання на належному
рівні, ціннісний аспект можна визначити як один з
домінуючих у всіх сферах життєдіяльності людини.
В цьому контексті заслуговують на увагу екологічні
проблеми, яким в Україні приділяється недостатньо
уваги, проте важливість їх швидкого вирішення важко
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

переоцінити. На це особливу увагу повинна звернути
еліта і не лише інтелектуальна, а й управлінська, зокрема
у формулюванні основних принципів екологічної
політики.
В нинішніх умовах екологічна політика України
передбачає комплекс заходів, спрямованих на охорону
навколишнього середовища. Вона визначається як один
із важливих напрямків як внутрішньої, так і зовнішньої
політики держави. Досвід передових держав свідчить,
що ефективне управління природоохоронною діяльністю
сприяє подальшому соціально–економічному розвитку
з мінімальним впливом на навколишнє середовище.
Обраний європейський напрям розвитку соціально–
економічної сфери дає можливість Україні перейти на
якісно новий ступінь, адже у процесі євроінтеграції
наша держава повинна досягнути певного рівня, в тому
числі у сфері охорони навколишнього середовища [9, с.
92-93]. Адже в Європі на питаннях охорони довкілля
акцентується особлива увага. Доказом цього є те, що
міжнародне визнання сьогодні отримала концепція
«зеленої економіки».
Дана концепція пройшла шлях трансформації
від набору окремих технологічних інновацій, що
зменшують негативний вплив на довкілля, до цілісної
економічної моделі, яка формує головні стратегічні
орієнтири розвитку та відповідні якісні процеси в
суспільстві. Її обговорення та використання свідчать
про постійний пошук та апробацію новітніх механізмів,
які будуть більш стійкими до проявів глобальної кризи і
зможуть бути адаптовані до національних особливостей,
не тільки фахівцями з екологічної економіки, а й
політиками. Показово, що «зелена економіка» все
частіше згадується главами держав і міністрами фінансів
на різних політичних та бізнес–форумах.
Оприлюднення на світовому рівні ідей «зеленої
економіки», що відбулося у 2008 р., у розпал фінансово–
економічної
кризи,
засвідчило
трансформацію
свідомості багатьох науковців та політиків, що
усвідомили необхідність пошуку нових шляхів розвитку,
що зумовило створення підґрунтя для впровадження
цих ідей у майбутньому. Наприклад, антикризова
ініціатива «Глобальний зелений новий курс», яку було
запропоновано ЮНЕП, спрямована на пожвавлення
світових ринків за допомогою інвестицій у чисті
технології [3, с. 107]. Вважаємо, що важко переоцінити
важливість економічних заходів, проте особливої
значущості в сучасному глобалізованому світі набувають
заходи спрямовані на переосмислення ціннісних
орієнтирів людства.
У ХХІ ст. постала нова проблема: чи можливе
у сучасних умовах використання колишніх ідеалів
техногенного розвитку, зорієнтованих на постійне
збільшення споживання. Технократичне мислення, в
основі якого лежать споживацькі та утилітарні цінності,
зумовило складні відносини між людиною, суспільством
і природою. Людство потребує нового концептуального
бачення свого місця у світі. Надзвичайно гостро
постають питання екологічної культури, пов’язані зі
збереженням морально–духовних цінностей, адже
не тільки загроза екологічної кризи, а й забруднення
внутрішнього світу людини, його духовної пам’яті і
свідомості наближає розпад особистості [8, с. 290-291].
Ці думки є надзвичайно важливими в умовах сучасної
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екологічної кризи, зважаючи на які, можна не допустити
її перетворення на катастрофу. Гідна відповідь сучасній
екологічній загрозі можлива лише за умови об’єднання
зусиль усіх країн світу.
Показовою в цьому контексті є діяльність Римського
клубу. Одними із перших, хто неупереджено, з наукової
точки зору почали аналізувати проблеми сучасного світу,
були європейські й американські інтелектуали, які 1968 р.
створили Римський клуб. Вони справді переймалися
майбутнім існуванням людство за умов, коли воно надто
швидко та нераціонально вживає ресурси, забруднює
природу. Крім того, представники цієї організації
звернули увагу на те, що населення світу зростає дуже
швидко, тобто зростає демографічний тиск на біосферу,
а через швидкий розвиток технологій, вплив кожної
людини на біосферу збільшується геометрично. Вони
звернули увагу людства на такі питання: Що робити за
цих умов? І далі не звертати увагу на стихійний розвиток
цивілізації? Чи все ж таки спробувати вплинути на
майбутнє? [2, с. 58]. Сьогодні актуальність питань, які
були поставлені півстоліття тому, є беззаперечною,
вони цікавлять інтелектуалів всього світу і навіть вже
пересічних людей.
Римський клуб працює і сьогодні за декількома
напрямами. Зокрема, це обговорення і стимулювання
досліджень глобальних проблем, сприяння формуванню
світової громадської думки щодо них, діалог з
керівниками держав. Клуб не фінансує дослідницькі
проекти, але сприяє пошуку коштів на них; відомі
науковці готують спеціальні доповіді, які подають на
розгляд Римському клубу; вони публікуються, і нерідко
стають світовими інтелектуальними бестселерами [2,
с. 59–60]. Так сталося і з роботою «Людські якості»,
автором якої є перший президент цієї організації
А. Печчеї.
Вчений зазначав, що людина у її взаємодії з
природою насамперед має керуватися моральними
нормами, враховувати не лише свої потреби, а й інтереси
та можливості природи. Враховуючи це, він висловив
думку щодо цілей, які є найважливішими для людства
на даному етапі його розвитку, до досягнення яких
воно повинно прагнути. На нашу думку, варто детально
розглянути окреслені цілі.
1. «Зовнішні межі» - збільшивши свою владу над
природою, людина уявила себе її одноосібним володарем і почала експлуатувати, ігноруючи вичерпність
природних ресурсів. Науковець вважав, що існують
певні біофізичні межі, або «зовнішні межі», не лише
для розширення людської діяльності, а й взагалі її
присутності на Землі [6, с. 266].
2. «Внутрішні межі» - фізичні і психологічні
можливості людини також мають свої межі. Людина,
прагнучи до комфорту, безпеки, оточувала себе великою
кількістю винаходів, втрачаючи при цьому ті якості,
які дозволяли їй жити в природному середовищі.
Останнім часом рівновага між прогресом і біофізичними
здібностями людини виявилася порушеною, оскільки
ступінь розумової і психічної, а, можливо, й фізичної
адаптації людини до стрімких темпів сучасного життя
далекий від задовільного. Потрібно дослідити, якими є
дійсні можливості середньостатистичного індивіда, і як
можна підвищити його готовність жити в майбутньому,
як краще використовувати розумові здібності не лише для
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того, щоб протистояти змінам, а й щоб поставити їх під
контроль та використовувати з користю [6, с. 267–268].
3. Культурна спадщина – необхідним є прийняття
заходів, спрямованих на збереження культурної
спадщини людства.
4. Світове співтовариство - виникла потреба
виявлення шляху поступової зміни сучасної системи
егоцентристських держав на світове співтовариство, в
основу якого була б покладена система скоординованих
між собою географічних і функціональних центрів
прийняття рішень [6, с. 269–272].
5. Людське житло – створення плану використання
ресурсів Землі є умовою для подальшого співіснування
мільярдів людей. Він обов’язково повинен включати
правила, які стосуються охорони і утримання того, що
ще залишилось від екологічного заповідника людства [6,
с. 273–275].
6. Виробнича система вимагає пошуку шляхів
забезпечення високої ефективності й раціонального
економічного управління в усіх сферах виробництва [6,
с. 280].
З точки зору А. Печчеї, людина не може ігнорувати
жодної з меж – фізичної, екологічної, біологічної,
культурної, водночас розумне використання ресурсів
можливе лише за допомогою людини. Тому основні
зусилля мають бути спрямовані на розвиток в ній
здатності управляти собою і навколишнім середовищем
[6, с. 133].
Існує думка, що люди не реагують відповідним
чином, тому що не наважуються кинути виклик існуючій
економічній системі, вважаючи, що заходи, які треба
зробити, наприклад, для зменшення викидів парникових
газів, уповільнять економічне зростання. Вони
переконані, що зниження темпів економічного росту
призведе до підвищення безробіття у багатих країнах,
а більшість бідних країн буде приречена на десятиліття
злиднів, що, в свою чергу, посилить нерівність, яка
і так є досить серйозною проблемою. Тож, замість
того, аби переходити до екологічно безпечного світу,
люди концентруються на форсуванні економічного
зростання. Вони вважають, що завдяки цьому рівень
життя покращиться, хоча нерівність і далі поширюється,
а екологічні проблеми стають дедалі масштабнішими [4,
с. 21]. Ідеологія надмірно вільного ринку повністю чи
принаймні частково підтримується більшістю мешканців
багатих країн світу, які зацікавлені у короткостроковому
зростанні споживання, аніж у добробуті майбутніх
поколінь [4, с. 23]. Ця спрямованість на отримання
користі в даний момент є складною проблемою, яку
необхідно подолати, зокрема змінивши стратегію
взаємодії з навколишнім середовищем.
Сьогодні відбувається поглиблення розмежування
між штучно створеним світом людини і природою,
що зумовило виникнення духовно–соціального поля
глобальної напруги. Перебуваючи в ньому, ми все
більш гостро переживаємо відчуття занурення людства
у стан формування нових моральних, духовних основ,
необхідних для подальшого розвитку цивілізації [8,
с. 7–8]. Людина, підкоривши собі планету, повинна
навчитися управляти нею, бути лідером. Відтак, щоб
знайти вирішення проблем, які постали перед нею,
потрібні зміни людських якостей. «Новий гуманізм»,
запропонований А. Печчеї, як новий тип світогляду
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можна вважати проявом прагнення людини до самозміни,
що зможе забезпечити її трансформацію [6, с. 181].
Сучасне суспільство починає кардинально переглядати
своє ставлення до природи, оскільки постала нагальна
потреба глибинної реформації ідеалів, переосмислення
цінностей нинішньої цивілізації.
Саме тому змінилися пріоритети у розвитку людства,
про що свідчить остання доповідь Римського клубу, де
особлива увага приділена важливості гармонійного
розвитку людства, зокрема у відносинах між
людиною і природою шляхом формування екологічної
свідомості, що забезпечить сталий розвиток людства
[10]. Ініціювати ці зміни безперечно повинна еліта,
зокрема і управлінська, яка очолює і скеровує розвиток
суспільства.
Зауважимо, що Україна орієнтується на європейську
інтеграцію. Зважаючи на це необхідно враховувати,
що встановлення єдиних стандартів природоохоронної
діяльності держав–членів є основою екологічної політики
Європейського Союзу. Екологічне законодавство країн
ЄС ґрунтуються на внутрішніх пріоритетах країни та
обмежені заданим рівнем охорони довкілля.
Останніми роками можна спостерігати поступовий
процес комплексного підходу європейців до вирішення
екологічних проблем. Найважливішими цілями якого
є запобігання, скорочення і обмеження екологічних
збитків; збереження екологічної рівноваги; раціональне
використання природних ресурсів. Європейське
співтовариство у політичних документах взяло на себе
зобов’язання щодо збереження, захисту та підвищення
якості навколишнього середовища та збереження
здоров’я людини. Європа перейшла від політики
ліквідації наслідків забруднення до їх попередження
[9, с. 94-96]. Тобто екологічна політика повинна стати
одним із провідних напрямів діяльності і нашої держави,
має бути стратегічним орієнтиром у проведенні реформ.
Відтак, якщо соціально–екологічні відносини не
сприяють розвитку цієї діяльності або навіть гальмують її,
то виникає необхідність кардинальної їх зміни. Сучасний
екологічний виклик вимагає саме такого підходу. Він
переконливо доводить, що сучасний соціальний світ
може успішно розвиватися тільки у його єдності з
природним світом, основою якого є людина–творець,
а не людина–руйнівник. На жаль, знищуючи природу,
людство створює загрозу власному існуванню [1, с.
69]. Варто зауважити, що важливим в цьому контексті
є філософське осмислення окреслених проблем. На
відміну від природних, технічних і гуманітарних наук
філософія оперує категорією «екологічне буття», яка
охоплює такі складові як природа, довкілля, екологічна
діяльність, екологічне протиріччя, соціально–екологічні
відносини, екологічна криза, екологічна катастрофа
[1, с. 68]. Тобто філософське осмислення глобальних
екологічних проблем дає змогу розглядати їх комплексно:
починаючи від тлумачення чинників їх виникнення і
закінчуючи сучасним станом довкілля та необхідністю
трансформації ціннісних орієнтирів людства для їх
подолання.
Отже,
усвідомлення
важливості
подолання
глобальних екологічних проблем є першочерговим
завданням для сучасної людини. Проте для вирішення
окреслених завдань вагомою є роль еліти як людей,
що володіють потенціалом для реалізації конкретних
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заходів та здатності брати на себе відповідальність.
Адже соціальні відносини безпосередньо пов’язані
з взаємодією людини і природи. Ініціювання змін,
зокрема і у свідомості людства, трансформація його
ціннісних орієнтирів, повинно здійснюватися, в першу
чергу, елітою. Разом з цим, еліта повинна відповідати не
лише формальним ознакам, але й бути такою за своєю
ціннісною сутністю. На нашу думку, лише за таких
умов можливе вирішення глобальних проблем сучасної
цивілізації.
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of the Club of Rome as an organization that united the intellectual elite, which
emphasized the global problems of humanity and the importance of taking measures
for their solution, were considered. The role of ecological policy in the processes of
Ukraine’s integration into the European Union is analyzed. Interdependence and
interrelation of social relations with the ecological situation in a particular society
and the world are argued. It is proved that in such conditions elites must possess not
only formal features but also have a corresponding value essence to overcome the
above–mentioned problems.
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Modern social being: creativity and irrationality
The aim of the article is to investigate the genesis and mutual influence of
the theory of creativity and irrationality that characterize the essential features of
modern social being. It is proved that creativity and irrationality, as signs of modern
social life, have economic factors, both have been actualized due to the logical
crisis of the modern world’s economy’s system and social relations. Thus, modern
social being is characterized as creative and irrational. In addition, the concept of
creativity and irrationality, as it turned out, reflects the tendencies of the economic,
political and socio–psychological state of the modern world best of all. Also, we
came to the conclusion that the development of creative activity contributed to the
rise and irrationalism, but the prerequisites and factors of this process raise doubts
about their truly humanistic and socially–positive qualities. So, the tendencies of
creativity and irrationality, as ambiguous, need careful and systematic research,
thanks to which one could control their influence on man and society.
Keywords: activity, theory of activity, creativity, creative economy, irrationality.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Changes in the nature of human activity are taking place all
over the world, its tasks go beyond the scope of the production
of material objects of consumption, and the diversity and non–
reproducibility of products destroys the natural boundary of
the functioning of the laws and tendencies inherent in a system
based on the exchange of reproduced goods.
Consequently, the role and significance of such
socially significant characteristics of activity and work as
intellectualization, virtualization, interactive character of
various kinds of activity is intensified. All these features help
to increase the value of the creative, originative components
in human activity, which, in turn, attracts attention to the
sphere of sensual, irrational.
It should be mentioned that the modern «creative
theory», as a combination of studies of the «creative class»,
«creative personality», «creative production», etc. is one
of the branches of the development of a general theory of
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activity and «postmodernity», in which the crucial issue
is the understanding of the social transformations that
have taken place since the end of the 20th century (for
example, the theory of post–industrial society D. Bella
and his followers Yu Hayashi (theory of informed society),
M. Castells (theory of network society) and many others. A
well–known experience of a detailed diversities’ analysis of
modern theories of creativity H. Joas in the work «Creativity
of Action» [7] and others.
In our opinion, an important aspect in considering the
«theories of creativity» is the correctness of the use of the term
«creativity», since the opposition of creativity and creativity
in the scientific literature has become traditional and is widely
covered by specialists of various scientific fields.
Acording to the systematic social and philosophical
analysis of the phenomenon of creativity in the conditions of
a globalizing society, the most influential determinant of the
emergence of this opposition is clarified – it is an urgent need
to put on stream and make the creative process technological,
while taking away from creativity its humanistic principle,
impoverishing the meaning of creativity to one single
destination – be the main source of competitive advantage.
The very theory of the creative class is the answer to
the socio–economical, political and cultural contradictions
that arose in society in the second half of the 20th century
and global problems in the economy of the 19th century.
Therefore, it can be argued that the concept of creativity is
based on a number of traits that can belong to an individual,
as well as to entire classes, groups, institutions. And above
all it is: exceptional flexibility of thinking, broad outlook,
readiness for risk, independence, imagination.
Thus, the concept of «originative» is now an actualized
replacement of the concept of «creative», a semantic variation
of creativity in the global informational society. Nowadays,
creativity is the driving force of modern economical and
political development. Despite the active scientific interest
in this direction, a unified theory of creativity, authoritative
methods that diagnose this property has not been developed
till now.
However, it is also impossible to say that this
phenomenon, and the processes behind it, are positive, since
in the active use of word «creativity» and its derivatives
are included to denote the «technologicalization» and
«algorithmization» of creativity, as the designation of the
ability to apply heuristic technologies, theories, techniques,
exceptionally as a consequence of the need to compete in the
global labor market.
It is for these reasons that creativity loses its classical
meaning, and the noun is an essential «true creativity», it
is replaced by an adjective – an insignificant «creativity»,
because of the cacophony it has not become widespread
and becomes «creative», while the meaning of creativity
comes down to technology increase the productivity of
creating ideas and this trend has already revealed significant
shortcomings and limitations.
Analyzing the exceptional diversity of the theories of
activity, H. Joas [7] notes that the model of rational and
normative action now dominant in social sciences should be
accompanied by a third model that depicts the creative nature
of human action and considers the assumptions of the theory
of action relating to intentionality, individual autonomy
of the acting subject and instrumentation of the body. The
theoretical, historical, systematic and applied researches of
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H. Joas serve one common goal – to reveal the meaning and
to take into account the creative nature of human action. This
is important both for the development of sociological theory,
and for an adequate understanding of the present, created by
human action.
The most well–known and resonant of them are the
concepts of «creative economy» by J. Hаwkins [6], «the
theory of the creative class» R. Florida [4], «the theory
of a creative city» Ch. Landry [9], and also the «cultural
economy» by D. Throsby and A. J. Scott, the concept of
the «symbolic exchange economy» A. Dolgin, the views of
T. Fleming, J. Potts, P. Lindner, M. Matthews, and others.
From this point of view, it becomes relevant to investigate
the main factors contributing to the public life of signs of
creativity and irrationality. Thus, the genesis and interplay
of such qualities of modern human activity as creativity and
irrationality, as characterizing the essential and main features
of contemporary social life, will be the object of our study.
Critical remarks to modern interpretations of creativity
and irrationality of being. It should be mentioned that the
modern «creative theory», as a combination of studies
of the «creative class», «creative personality», «creative
production», etc. is one of the branches of the development
of a general theory of activity and «postmodernity», in
which the crucial issue is the understanding of the social
transformations that have taken place since the end of the
20th century (for example, the theory of post–industrial
society D. Bell and his followers Yu Hayashi (theory of
informed society), M. Castells (theory of network society)
and many others. A well–known experience of a detailed
diversities’ analysis of modern theories of creativity H. Joas
in the work «Creativity of Action» [7].
In our opinion, an important aspect in considering the
«theories of creativity» is the correctness of the use of the term
«creativity», since the opposition of creativity and creativity
in the scientific literature has become traditional and is widely
covered by specialists of various scientific fields.
Acording to the systematic social and philosophical
analysis of the phenomenon of creativity in the conditions of
a globalizing society [12], the most influential determinant
of the emergence of this opposition is clarified – it is
an urgent need to put on stream and make the creative
process technological, while taking away from creativity
its humanistic principle, impoverishing the meaning of
creativity to one single destination – be the main source of
competitive advantage.
The theory of the creative class is the answer to the
socio–economical, political and cultural contradictions
that arose in society in the second half of the 20th century
and global problems in the economy of the 19th century.
Therefore, it can be argued that the concept of creativity is
based on a number of traits that can belong to an individual,
as well as to entire classes, groups, institutions. And above
all it is: exceptional flexibility of thinking, broad outlook,
readiness for risk, independence, imagination.
However, it is also impossible to say that this
phenomenon, and the processes behind it, are positive, since
in the active use of word «creativity» and its derivatives
are included to denote the «technologicalization» and
«algorithmization» of creativity, as the designation of the
ability to apply heuristic technologies, theories, techniques,
exceptionally as a consequence of the need to compete in the
global labor market [12].
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It is for these reasons that creativity loses its classical
meaning, and the noun is an essential «true creativity», it
is replaced by an adjective – an insignificant «creativity»,
because of the cacophony it has not become widespread
and becomes «creative», while the meaning of creativity
comes down to technology increase the productivity of
creating ideas and this trend has already revealed significant
shortcomings and limitations.
Being based on the research of H. Joas [7] and many
others, it can be argued that theories of creativity are attempts
of socio–philosophical reflection of theories of «creative
economy», «creative industries», etc. Therefore, in this study,
we will, to a certain extent, use the notion of «creativity» as
a combination of both socio–philosophical, sociological, and
economic views and the notion of a significant characteristic
of contemporary activity.
As we have already mentioned, modern activity was
marked by the sign of «creative» creators of the theory
of «creative economy» as a mechanism for increasing the
efficiency of doing business, innovative solutions and
prospects for the future. The authors of the theory of «creative
economy» considered creativity as a determining factor in
the formation of a modern post–industrial civilization and a
necessary attribute of the successful development of a new
and supernatural economy based on human abilities (talent,
motivation and attitude towards culture).
In general, we can speak of the emergence and formation
of a theory of creative economy as a certain method of
organization of labor and production, which ensures high
profitability in modern society, which later transforms into
a sociological theory.
The proof of this causal link is the fact that in Great
Britain the Creative Industries Development Department was
created in the United Kingdom in 1998, the term «creative
economy» was firstly used in Business Week in 2000, and
only in 2001 the work of J. Hawkins «Creative Economy»
[6], which became the first theoretical work in this field.
For J. Hawkins, creativity is not a new concept, as well as
economics, but a new character and degree of interconnection
between them, which creates tremendous values and wealth.
Creativity creates intellectual property, expressed in the form
of copyrights, patents, trademarks and design [6].
In addition, the theory of «creative economy» made it
possible to economize the sphere of culture. According to
the founder of the company Co–media and the expert of the
World Bank B. L. Landry, previously considered culture
as a spending sphere, now it becomes a resource for the
development of the regions [9]. J. Potts, in his book Creative
Industries and Economic Development» [11], highlights the
arts, cultural and creative industries as an important element
of any economic system, as part of an innovative economy
they act as a mechanism for economic development. The
author emphasizes the fact that creative industries operate
on the level of science and technology. However, if the latter
provide the creation of new material forms and economic
opportunities, then the creative industries are associated
with a new way of being, thinking, interaction between man
and society. The author focuses on human capital and its
development, creative skills and abilities that allow people
to change and adapt to the variability of economic, social,
technological and environmental conditions, and a new
understanding of culture and art can contribute to innovative
progress and overall human development.
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Separately, one should stop at the consideration of the
theory of R. Florida, who distinguished the creative class
of labor and carried out a thorough analysis of it. Florida
claimed that in the United States, the era of creativity came
to an end by the end of the 20th century, and the creative
class became the most massive and influential force in
society. In the United States, this theory was perceived with
great enthusiasm, as theorists, and practitioners.
However, the most famous «theory of the creative class»
of Florida, has already shown its practical insolvency and
immaturity. Critics believe that the author of the theory
exaggerates the role of the bohemia and its influence on
economic growth. Moreover, the most radical critics in
principle reject the basic position of the theory of the creative
class. The results of other researchers show that the creative
class can not be the engine of economic growth. The author
himself stated in his latest book The New Urban Crisis [3].
It is quite clear why in modern society there is so much
attention paid to the distribution of creativity, because true
creativity, one of the most natural forms of realization of
human search needs. Rothenberg believes that true creativity
is a kind of search activity, under which we mean activity,
aimed at changing the situation or changing the subject,
his relationship to the situation, in the absence of a certain
forecast of the desired results of such activity.
Thus, research on creative processes as the most
effective ways of carrying out any activity is now becoming
a special role. Successful development of both an individual
and society as a whole can not now be realized without
understanding the creative components of a wide variety of
social phenomena.
In addition, it is easy to see that the theory of creativity
is built around two basic questions about the nature of a new
society, firstly, on which the production of an additional
product (in other words, on what basis the economic growth
is based) is based; and, secondly, what class is the subject
of this production. Therefore, it is no coincidence that new
theories begin in the studies of economists, and among
its protective arguments, first of all, are called economic
indicators: the identification of profitable sectors, the
dynamics of the labor market, technology production.
Against the background of disappointment and critique
of theories of creativity, the significance and role of irrational
motives in human activity, of course, primarily in economic
activity, is realized first of all.
Undoubtedly, ideas of the significance of irrationality in
human activity can be found even earlier in philosophical
and scientific thought: A. Schopenhauer, F. Nietzsche,
F. Schelling, S. Kierkegaard, W. Dilthey, O. Spengler,
H. Bergson, V. Pareto (theory of irrational action). But
the peculiarities of modern life are such that the trend of
irrationality is intensified by the global crisis of rationalism.
Irrationality is a kind of intellectual reaction to the social
crisis, and, at the same time, an attempt to overcome it. In
the philosophical sense, irrationality exists as a reaction to
the situation of the social crisis since the advent of rationalist
and educational systems.
We note that irrational theories and views have
unquestionable advantages: thanks to these theories, one
can persuade the researchers to carefully analyze the types
and forms of knowledge that were deprived of attention
not only by rationalists but also not considered in many
philosophical systems of empiricism. Consequently, due to
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this task, algorithmic creativity led to the emergence of a
large number of scientific technologies and approaches to the
development of creativity (heuristic technologies), works on
the psychology of creative abilities, the «Theory of Inventive
Problem Solving» (TRIZ). This increases the interest in the
irrational component of creativity.
Exploring the rational and irrational moments of creative
imagination, experts unanimously emphasize the significance
and encouraging effect of irrational moments in the activities
of the creators. The presence of emotions always influences
decision–making. Positive emotions stimulate the intuitive
(integral) style of thinking. They support a creative approach
to solve their tasks. They also have the ability to predict
possible risks and the tendency to generally optimistic
about the situation. Negative emotions correspond with an
analytical, detail–oriented thinking, associated with a critical
assessment of the situation and cautious behavior.
Given that the purpose and meaning of today is the
creation of a person who realizes himself in the practice of
intellectual and creative freedom, the presence and role of
irrational moments related to creativity will be expanded
and deepened. In the creative process there is an irrational
component of the process of cognition – this is a kind of
«symbiosis» of rational and irrational components. The
irrational component of cognition is closely related to
the unconscious level of the psyche of the subject, which
involves the connection with the rational component of
his mental activity. It follows from this that a completely
logical explication of the category «irrational» is virtually
impossible; it always contains elements of unconsciousness
and mystery for logical thinking [14].
In the 50’s of the XX century, when trying to bring
economic theory closer to practice, the concept of «limited
rationality» by G. Simon appeared [13]. The motivation
of the economic person has been linked with the desire to
achieve the best result, but its receipt is practically limited
by the incompleteness of information. In this concept, an
attempt was made to replace the principle of «rationality»
with the principle of «satisfaction». G. Simon rejected the
idea of ideal rationality and proposed the use of the concept
of limited rationality – a descriptive theory of decision–
making.
For these studies, G. Simon received the Nobel Prize
in Economics. The significance of G. Simon’s result is that
he showed how the standard economic model does not
take into account the real cognitive limitations of people.
People simply can not be ideally rational by virtue of their
anthropological physical limitations, if they adopt normative
standards. That explains deviations from optimal behavior
may not appealing to contingent psychological factors and
cognitive architecture to the subject, which always makes
decisions, being in a particular situation.
Also, irrational motifs have the concept of emotional
intelligence that psychologists J. Mayer, P. Selovey and
D. Caruso [10] have created. The concept of EQ comes
from the fact that in the field of human emotions, logic and
knowledge powerless, and the assertion that the process of
obtaining knowledge largely depends on the emotional state
of man, the process of using this knowledge, especially
in terms of collective work depends on the emotions yet
more. Moreover, according to D. Goleman [5], emotional
development of a person is more important than his mental
abilities. In the English–speaking environment, the saying
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«IQ gets you hired, but EQ gets you promoted» («With a
good IQ you will be hired, with a good EQ – you will be
promoted»).
Consequently, since the 80s of the last century, the idea
of irrationality of human behavior gradually penetrates into
public consciousness, since precisely at this time mankind
is witnessing the failure of macroeconomic theories based
on reasonable expectations. Finally, the reputation of many
apologists for these theories destroyed the collapse of the
stock exchange in 1987, which happened without any reason
or information. This served as the beginning of the assumption
of a theory that takes into account irrational behavior in the
economy. Today this resulted in the emergence of a school of
economists who, using the latest advances in experimental
psychology, are mass attacks on the very idea of rational
behavior, both an individual and the whole community.
Theories such as the theory of the «irrational beginning»
of J. Acerloff and R. Schiller [1], D. Kahneman and
A. Tverski [15], «Behavioral Economics» and others are
analyzed the decision–making process of economists either
significantly restricts, or complements the model of «human
economic», allowing a deeper understanding of the nature of
human rationality.
2002 is the year when the theory of «irrational beginning»
was finally approved, when they awarded the Nobel Prize «For
the Application of Psychological Techniques in Economic
Science, Particularly – When Investigating the Formation
of Judgments and Decision–Making under Uncertainty» by
D. Kahneman and V. Smith [8]. This theory combines the
results of a number of psychological studies, and to a large
extent differs from the theory of rational expectations, while
it uses the methods of mathematical modeling that were
used by the latter. The theory of perspectives is based on
the results of hundreds of experiments, during which people
were asked to make a choice between two options. The
results of Kaneman say that a person avoids losses, but the
desire to avoid losses is not related to the desire to avoid risk.
D. Ariely [2] has established the patterns of supposed
irrationality, which in fact affects the everyday decisions
of the individual. The importance of his research lies in the
fact that, realizing how the person admits systemic mistakes,
a person is prepared to learn to avoid them, to work on
themselves, to develop and to improve themselves. D. Ariely
argues that when making decisions people rarely make their
choice, guided by absolute categories. He notes that great
importance in this process is the possibility of comparison
(the choice of alternatives). The first decisions taken by the
person, affect the many subsequent, programmed personality
for further steps, and the first impressions are extremely
important.
Again, we are witnessing a situation similar to the
situation with theories of creativity – another crisis in
the sphere of economy and science of economy creates
tendencies, the essence of which is to overcome this crisis,
while the decision must be such that the current social system
and the economic system have not been destroyed. Hence,
the high status of the economic sector and the economy as
a science generates reductions and the transfer of not only
methods not tested by time to other scientific fields and
spheres of social existence, but also those that have already
been refuted (as, for example, the theory of R. Florida).
Conclusion. Thus, modern being is characterized as
creative and irrational. In general, our time is so focused
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on the idea of creativity that it has become normative. In
addition, the theory of creativity and irrationality of action,
as it turned out, are best suited to take into account the trends
of economic, political and socio–psychological development
of the present. The theory of creative economy has become
a mean to bring the world economy out of the long–term
financial crisis, to form a positive image of the states and
consolidate leadership positions in the world. Indeed, it can
be argued with certainty that the development of theories
of creativity contributed to the rise and irrationality, but
the preconditions and factors of this process raise doubts
as to their truly humanistic, and socio–positive qualities.
Consequently, the tendencies of creativity and irrationality,
as ambiguous, require careful and systematic research,
through which it would be possible to control their influence
on man and society.
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Сучасне суспільне буття: креатив та ірраціоналізм
Метою статті є дослідження ґенези та взаємовпливу таких суттєвих
ознак сучасного суспільного буття, як креативність та ірраціональність.
Визначено походження ідей креативності та ірраціональності сучасної
діяльності: це особливості та стан сучасної економічної сфери.
Підкреслюється, що розвиток теорій креативності сприяв піднесенню й
ірраціоналізму, але передумови та чинники цього процесу викликають сумніви,
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щодо їх дійсно гуманістичних, та соціально–позитивних якостей. Зазначено,
що тенденції креативності та ірраціоналізму, як неоднозначні, потребують
ретельних та систематичних досліджень, завдяки яким можливо було б
контролювати їх вплив на людину та суспільство.
Ключові слова: діяльність, теорії діяльності, креативність, креативна
економіка, ірраціоналізм, ірраціональність.
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Теоретичне підґрунтя формування світоглядних
основ у філософській літературі з гендерно–
рольової тематики: паритетний підхід
У філософській літературі можна виділити декілька світоглядних
підходів щодо проблеми гендерних ролей. Найбільш вираженими є два
протилежних: патріархальний і феміністичний. Стаття містить аналіз
філософського світоглядного історичного поля, починаючи з античності
і закінчуючи дослідженнями наших сучасників, яке стало підґрунтям
формування паритетних світоглядних основ з гендерно–рольової тематики,
як звільнення від крайнощів патріархального та феміністичного підходів.
Культурна спадщина України переконливо свідчить про сильні позиції
жінки в суспільстві. Аналіз стану гендерних відносин в українській історії
дає можливість стверджувати, що поява паритетного підходу є історично
об’єктивною закономірністю і на сучасному етапі відповідає глибинним
тенденціям розвитку людського буття.
Ключові слова: гендерно–рольова проблематика, паритетні відносини,
андрогінність, фемінність, маскулінність, метаантропологія, андрогін–
аналіз, буденне буття, граничне буття, метаграничне буття.

У філософській літературі можна виділити
декілька підходів щодо проблеми у гендерно–рольовій
сфері. Найбільш вираженими є два протилежних:
патріархальний і феміністичний. Зміни останнього
часу дають можливість стверджувати про появу нового
підходу, а саме паритетного, який передбачає рівні
можливості кожної статі в процесі особистісного
зростання та суспільної активності.
Мета статті – проаналізувати філософське історичне
поле, яке стало підґрунтям формування паритетних
світоглядних основ із гендерно–рольової тематики
як звільнення від крайнощів патріархального та
феміністичного підходів.
Ідеї паритетного підходу можна зустріти в класичних
роботах М. Бердяєва, Е. Фромма, К. Юнга. Даний підхід
маніфестований і в дослідженнях сучасних філософів
і психологів – С. Бем, С. Крилової, Л. Ставицької,
Н. Хамітова.
Філософське осмислення суспільного значення
статевих розбіжностей у європейській традиції
започатковано у роботах мислителів античності. У
стародавніх формах філософії стверджується, що
чоловіче начало є уособленням Логосу, Духу, а жіноче не
що інше, як Природа, Стихія, Матерія.
У середньовічній філософії продовжується традиція, яка протиставляє форму і матерію, душу і
тіло, раціональність і емоційність, маскулінність і
фемінність.
Філософи Нового часу розвивають уявлення про
полярну опозицію духовного і тілесного, раціонального
і природного, такого, що пізнає і те, що пізнається.
Ж. Ж. Руссо, І. Кант, Г. Ф. Гегель продовжують традицію
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поділу суспільства – починаючи із виховання («Еміль,
або про виховання» (1762)), можливостями пізнання
(«Феноменологія духу») і суспільною активністю
(І. Кант – ідея активних і пасивних громадян – жінки,
діти, робітники – пасивні громадяни, об’єкти, а не
суб’єкти політичного життя) – чітко визначені ролі як
для чоловіків, так і жінок. Паралельно розвивається
ідея І. Канта щодо людини, яка не може слугувати
засобом для досягнення мети іншого (І. Кант «Трактати
і письма. – М., 1980»).
У зв’язку з цим, можемо зазначити, що філософи,
відносно даного питання, часто опинялися в досить
незручному становищі: з одного боку, починаючи з
Епохи Просвітництва, не визнавати жінку повноцінною
людиною було неможливо, не сучасно, але з іншої
з’ясовувалося, що їй невластиві якраз ті якості, які й
відрізняють власне природу людини від всякої іншої.
Окремо зазначимо позитивний вплив економічних
проблем на гендерно–рольову ситуацію. Процес
капіталізації впливає на реалізацію мрії про рівність і
партнерство між статями.
Так, послідовники західних соціалістів розглядали
диференціацію чоловічого і жіночого у культурі
з соціальної точки зору. У романі «Що робити?»
М. Чернишевський підняв тему емансипації до рівня
найбільш значущих проблем російського суспільства.
Для нього гуманізація відносин між статями необхідна
основа радикальних змін у суспільстві. Він розглядав
емансипацію як процес, в рівній мірі необхідний як
чоловікові так і жінці [14].
М. Чернишевський був переконаний, що в
перетворенні відносин між статями, перерозподіл праці
між ними, у встановленні партнерства, рівності, взаємної
довіри й поваги чоловік повинен бути не просто активним
началом, але, якщо потрібно, і «началом стражденним»
– адже на ньому лежить провина за багатовікове рабство
жінки. Це була найяскравіша ознака розпочатого процесу
поділу сфер приватного і суспільного життя і розбудови
сімейних відносин на нових, партнерських засадах.
Фактично П. Чернишевський та інші послідовники
західних соціалістів, такі як М. Михайлов, Н. Пирогов,
І. Сєченов, М. Костомаров обговорювали проблему
гендерної диференціації і стратифікації суспільства, її
асиметрії, несправедливості й необхідність подолання
цієї проблеми.
Один із фундаторів філософії персоналізму
М. Бердяєв продовжує та розвиває міркування Платона,
ставлячи ідею андрогiнiзму в центр своєї філософії статі.
Він пише: «Стать – це те, що повинно бути подолане,
стать – це розрив. Поки залишається цей розрив – немає
індивідуальності, немає цілісної людини». І продовжує:
«Чоловік тільки стать, половина, він продукт світової
розірваності... І жінка – стать, половина» [2, с. 222].
Отже, подолання статевої розірваності М. Бердяєв вбачає
в подоланні статі через утвердження нової цілісної
індивідуальності. А після цього з’єднання з іншою
цілісною індивідуальністю через любов–андрогінізм,
що долає половинчастість.
М. Бердяєв пропонує ідею творчого андрогiнiзму, що
долає розірваність статей через дух та в дусі.
Ідеї М. Бердяєва відносно гендерної тематики
суперечливі. З одного боку, автор стверджує, що
справжній вигляд людини не чоловік і жінка, а
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андрогін («Сенс творчості», «Метафізика статі та
любові»). У подоланні статі народжується «нова
людина», яка відновлює в собі «андрогінний образ
і подобу Божу, спотворений поділом на чоловіче та
жіноче в людському роді. Таїна про людину пов’язана
з таїною про андрогінне». В андрогінному чоловік і
жінка неподільні. Бердяєв вважає, що як у чоловіка є
жіноче, так і у жінки чоловіче мужнє, при відновленні
початкової андрогінності один з одним поєднуються
жіноче начало в чоловікові та чоловіче в жінці. З іншого,
андрогін більш за все чоловік з жінкою всередині, ніж
жінка, «що увібрала» в себе чоловіка. Також Бердяєв
негативно ставився до руху за права жінок, вважаючи,
що відстоюючи рівні права жінок із чоловіками,
феміністки перетворюють жінку з повноцінної істоти,
яка має власне призначення, в «недочоловіка».
Призначення жінки, за Бердяєвим, не просто
дітонародження (як вважали в той час консерватори),
але і не копіювання чоловіка. Її призначення в тому, щоб
проявляти Вічну Жіночність, тим самим спонукаючи
чоловіче начало на творчість. Творчість, на думку
Бердяєва, сенс поділу людського роду на дві статі.
«Бути Данте – це високе покликання, але не менш
високе покликання – бути Беатріче» [2, с. 236]. Єдність
чоловіка і жінки має бути не у фізичній близькості, а
в творчому акті, результат якого не народження нової
смертної істоти, а поява безсмертних ідей. Таким чином,
М. Бердяєв у своїх роботах розглядає та підтримує
традиційність поглядів, з іншого підкреслює соціально
важливі аспекти чоловічого та жіночого, так і не
поєднавши цю проблематику у окремій роботі.
Послідовник З. Фройда Е. Фромм в своїй роботі
«Чоловік і жінка» стверджує, що часи змінюються.
Перша половина XX століття вносить зміни в стереотипи
патріархального суспільства, яке проголошує: жінки
знаходяться в чуттєвому світі; жінки марнославні; жінки
як діти, тому не можуть бути гарними організаторами;
жінки не такі сильні, як чоловіки; жінки, основне,
привабливі. Реально: чоловіки марнославні; чоловіки
теж ведуть себе як діти (ін’єкції, відношення до болю,
витримка в складній ситуації). XX століття вносить свої
корективи зменшується суттєва різниця між статями,
головне різниця в культурі та вихованні [9, с. 116–117].
Е. Фромм наголошує на потребі усвідомити різницю в
категоріях «рівність» і «рівноправ’я», де рівність, на думку
автора, означає «ідентичність», відсутність відмінностей
між чоловіком і жінкою веде до автоматизації індивідуума
та може сприяти процесу породження пересічних
особистостей, актуалізації проблеми самотності та нудьги
у відношеннях між чоловіком і жінкою. Реалізація ідей
рівноправ’я створює умови для реалізації особистості
в залежності від її індивідуальних особистісних
особливостей, а не від статі. Зменшується проблема
«маркетингової орієнтації», при якій особистість
сприймається як товар, і наші ролі повністю залежать від
очікувань суспільства, а індивідуальні якості відходять на
другий план [9, с. 118–122].
Інший німецький філософ початку XX століття
Р. Зіммель, досліджуючи природу жінки, по суті,
починає з твердження, що розгляд людської цивілізації
не нейтральний відносно статі, як це може здатися
на перший погляд. Аналізуючи дану ситуацію,
очевидною стає чоловіча домінанта, позиція іншої
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половини людства, жінок, майже не відбита. Аргументи
Р. Зіммеля ґрунтуються в більшій частині на критичному
аналізі гегелівській філософії, де мистецтво, мораль,
соціальні ідеї і теоретичне знання, словом, вся культура
розуміється як спроба людини з’єднати реальність з
Ідеєю і здолати тим самим суб’єктно–об’єктний дуалізм.
Автор вважає, що принижувати жінку лише тому, що їй
не властиві ці спроби, абсурдно, оскільки жінка існує
на предуалістському рівні (поза суб’єктно–об’єктним
дуалізмом), так званий недолік логіки або розуму у жінок,
який приписує класичний патріархат, не є їх недоліком,
це, швидше показник їх комфортного існування, якого
чоловіча стать відчайдушно намагається досягти. За
Зіммелем, головна помилка відносно жінки полягає в тому,
що ми не враховуємо асиметрії, як на емпіричному, так і
на метафізичному рівнях в природі двох статей. Але коли
ми розглядатимемо відмінності в поведінці і діяльності
двох статей в світлі апріорного принципу, вважає автор,
ми переконаємося, що лише чоловіки «страждають» у
позиції суб’єктно–об’єктного дуалізму, і багато речей,
які приголомшують нас зараз і вважаються дивацтвом чи
загадковістю в жінках, стануть зрозумілі [5].
Інший психолог–мислитель Ерік Еріксон, використовуючи поняття «статева ідентичність», запропоноване
З. Фройдом, набуття ідентичності розглядає через
призму норми та патології гендерного та сексуального
розвитку індивіда. Характеризуючи особливості
психосоціального розвитку та засвоєння статевих ролей
у юнацькому віці, вважав, що молодим жінкам важче
досягти відчуття ідентичності в суспільстві, в якому
жінка тривалий час вважалася другорядною істотою.
Саме тому феміністичний рух, на думку автора, допомагає
жіноцтву досягти сприйняття позитивної ідентичності,
розкриваючи можливості професійного, громадянського
зростання. Проте суспільство, як правило, орієнтує
на розвиток лише однієї грані: я–маскулінності чи я–
фемінності замість того, щоб розвивати природою дану
андрогінність.
Учень і послідовник З. Фройда Карл–Густав Юнг
вважав, що в структурі позасвідомого є і чоловіче, і жіноче
начало. В індивідуальному позасвідомому чоловіка
міститься його жіноча сторона – аніма, символами якої
є Діва Марія, Мона Ліза, Жінка–мати. Архетипний зміст
анімуса – підсвідома чоловіча сторона особистості
жінки. Стать є роллю, яка дається природою, у процесі
індивідуалізації відбувається відкриття цілісного, вихід
за межі статевої належності, проникнення в архетип
Самості, який поєднує і жіноче, і чоловіче начала в одній
людині. «Відкрити себе» – значить прийняти інтеграцію
чоловічого та жіночого в собі такою, якою вона є.
Таким чином, ідею про бісексуальну природу людини
З. Фройда розвинув К. Юнг. Утілення жіночого початку в
чоловічому несвідомому (аніма) і чоловічого в жіночому
(анімус) – є значними архетипами, які є регуляторами
поведінки людини. Цей архетип складається з
витіснених, нереалізованих рис особистості, які
залишаючись у несвідомому, на думку автора, є багато
в чому небезпечними. Усвідомлення чоловіком своєї
внутрішньої жіночності (аніми), а жінкою – мужності
(анімуса) приведе до відкриття й інтеграції істинної
сутності, що є показником особистісного зростання [1].
Основою ідеєю аналітичної психології є ідея
індивідуації, тобто розширення свідомої частини
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особистості і збільшення здатності до рефлексії своєї
самості. Процес індивідуації обов’язково передбачає
примирення людини зі своїми тіньовими сторонами, а
також інтеграцію чоловіком зі своїм фемінним елементом,
а жінки відповідно з маскулінним. Ці процеси не такі
вже й очевидні, адже чоловік, ідентифікуючись зі своєю
маскулінністю ховає свою фемінність, йому нелегко
примиритися зі своєю Анімою. Так само жінці нелегко
примиритися зі своїм Анімусом, вона витісняє природну
маскулінність і не завжди перебуває в гармонії з нею. Ці
процеси посиленні у патріархальному суспільстві.
Схожою до точки зору К. Юнга є і позиція
Р. Джонсона, який вважає, що розвиток людини може
продовжуватись, якщо аніма (анімус), усвідомлений як
такий, займе положення між свідомим Его і несвідомим
внутрішнім світом і стане посередником між ними,
допомагаючи, в прояві різних форм активності [8]. Отже,
прийняття своєї другої половини є однією з важливих
умов попередження стресів гендерної природи (криз
гендерної ідентичності, гендерно–екзистенційних криз).
Сучасні психоаналітичні дослідження піддали
критиці ортодоксальні погляди З. Фройда на природу
сексуальності, вважаючи, що сексуальність людини і
відповідна ідентичність розвивається в значній мірі не під
впливом біологічної інстинктивної природи, а за участю
соціуму, тобто збільшується акцент не на статевих, а на
гендерних аспектах ідентичності особистості.
Особливості трактування гендерних ролей розкрито
у творчості англійської літераторки В. Вульф. Вона
зосередила увагу на існуванні в європейській культурі
поєднання в людині жіночого та чоловічого начала.
Дослідниця доводить незалежність світоглядної
позиції від статі, можливості формування паритетних
гендерно–рольових відносин і лише в контексті
соціальної заангажованості має місце поділ обов’язків
та можливостей людей за статевим принципом [3].
Концепція андрогінії була запропонована на початку
70–х років американським психологом С. Бем [15].
Універсалізація гендерної поведінки – нова вимога
часу, необхідна умова універсалізації гендерних ролей.
Андрогінність – одночасне поєднання високорозвиненої
фемінності та маскулінності в одній людині, незалежно
від статі. Андрогінність не є протиставленням
жіночності та мужності. Вона є втіленням їх інтеграції,
поєднання – вбирає в себе все краще з обох статевих
ролей. Андрогінність в людині, незалежно від її статі,
передбачає різнобарвність її рольової поведінки
та високих соціально адаптованих здібностей.
Спостереження засвідчили, що висока андрогінність
властива одарованим людям. Андрогіни є успішними,
досконалими особистостями в різних сферах життя.
Сучасний український філософ, письменник
Н. Хамітов формує власне бачення феномену статі
та гендеру. Його фундаментальною особливістю
стає концепт андрогінізму, як ознаки внутрішньої
цілісності особистості та комунікативної цілісності у
стосунках між особистостями – передусім у просторі
сім’ї. Аналізуючи ситуацію в український родині,
спираючись на власні методології – метаантропологію
та андрогін–аналіз, автор говорить про існування трьох
типів сімей: авторитарна (домінантна, патріархальна),
відчуджена (гермафродітна), партнерська (андрогінна).
В авторитарній родині відбувається придушення
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особистісного начала членів сім’ї тим, хто домінує
фізично, психологічно або фінансово; на цій основі
відбувається становлення авторитарних відносин, які
несвідомо переносяться на більш широкий соціальний
контекст. Відчужена сім’я передбачає автономізацію,
віддаленість членів сім’ї, що приводить до формування
атмосфери байдужості. Саме в такій родині яскраво
проявляється феномен «самотності у двох». Людина,
вихована в такій сім’ї часто вже в дитинстві переживає
ідею абсурдності власного існування, а потім в якості
компенсації прагне ввійти до складу соціальних
груп та об’єднань, активність яких є девіантною. У
партнерській сім’ї атмосфера турботи, душевності та
любові не протидіють свободі; це сприяє становленню
партнерських відносин, сприяє розвитку особистісного
начала, що актуалізує членів такої сім’ї на отримання
єдності свободи та любові [10, с. 232–233].
Андрогінізм автором трактується як поєднання
духовності – вищого вияву чоловічості й душевності –
вищого аспекту жіночості, при цьому «вони взаємодіють
у внутрішньому світі особистості незалежно від її
фізичної статі. На такому шляху гендерні дослідження
стають філософією статі, яка вивчає глибинні
екзистенційні конфлікти чоловічого та жіночого у
буденності та граничному бутті та їх розв’язання в
метаграничному бутті через набуття стану андрогінної
цілісності» [12]. Н. Хамітов виділяє буденне, граничне
та метаграничне буття людини.
Буденне буття – це такий вимір людського буття,
де людиною керують воля до самозбереження та воля
до продовження роду. В буденності відношення статей
будуються за моделлю: «Я – Воно» або «Я – Об’єкт». Саме
на цьому рівні породжується маніпуляція однієї статі
іншою. Жінка відчуває себе жінкою, а не особистістю,
подібне відбувається і з чоловіком – актуалізуються
фiзично–тiлеснi якості людини, а не особистісні, в
наслідок чого прогресують гендерно–рольові стереотипи.
В граничному бутті людиною керують інші типи
волі: воля до влади, з одного боку, i воля до самотворення
та культуротворення, – з іншого. Воля до влади
зумовлює граничне посилення маніпуляції однієї статі
іншою. Саме на шляху волі до влади протистояння, не
продуктивна конкуренція між чоловіком та жінкою стає
більш болючою. Результатом може бути усамітнення
особистості, іноді у напрямку актуалізації особистості,
а іноді, усамітнення посилює процес відчуження статей.
В метаграничному бутті, де людиною керують такі
типи воль, як воля до толерантності та воля до любові,
відбувається об’єднання чоловічої та жіночої статей
через любов. Жінка та чоловік як біологічні статі,
розвиваючи свою гендерну стать. Цілісні особистості
складають андрогінне ціле. Така андрогінна єдність
виступає об’єднанням двох автономних актуалізованих
особистостей.
Всі перелічені особливості внутрішньої чоловічості
та жіночості є цінними та необхідними. Але вони
розквітають, лише доповнюючись протилежними.
Тому подолати відчуженість статей можна шляхом
конструктивного взаємодоповнення чоловічих та
жіночих рис у духовно–душевному спілкуванні та
співпраці чоловіка і жінки.
Внутрішня чоловічість та жіночість є ознакою кожної
особистості, незалежно від біологічної статі. Є фімінні
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чоловіки, ті, що мають внутрішні риси жінки, і маскулінні
жінки, ті, яким властиві риси чоловіка. Внутрішня стать
може гармоніювати з біологічною, а може суперечити
біологічній статі (а подеколи й соціальній). Таким чином,
взаємодоповнення чоловічих та жіночих рис повинне
відбуватися не лише у комунікації особистостей, а й у
межах особистості.
Ідеї Н. Хамітова знаходять підтримку та продовження
у роботах С. Крилової. Досліджуючи феномени краси та
любові, автор характеризує сучасну епоху спрямованістю
людства до комунікативної відкритості, діалогічності,
толерантності. Не буде перебільшенням сказати, що
смисловим осереддям і толерантності, і відкритості,
і діалогічності є любов. Автор звертає увагу на те, що
любов до себе підвищує не тільки саму людину, вона
підвищує людей, які знаходяться поряд.
Дуже часто в буденній свідомості поняття «егоїзм»
та «любов до себе» ототожнюються. Але егоїзм та
любов до себе – це принципово різні речі. Егоїст, на
думку С. Крилової, байдужий або не терпимий до інших,
внаслідок байдужості до себе, до власної особистості.
Тому, він нездатний на діалогові стосунки, бо «чує
лише себе» та «грає на публіку» процес саморозвитку
він вважає завершеним. Таке ставлення до себе, на
думку авторки, є замкненим і веде до нарцисизму, що
рано чи пізно може призвести до фундаментальних
екзистенціальних криз.
Любов особистостей, що вже вийшли за межі любові
до себе та прагнуть більшого, означає еротичну любов.
Продовжуючи ідеї Е. Фромма: «Парадокс любові в тому,
що дві істоти становлять одне ціле і все ж залишаються
двома істотами» [8], С. Крилова перевагу в стосунках
віддає еротичній любові, яка сприяє єдності двох
особистостей у нову цілісність. яка посилює унікальність
кожної статі.
Справжня еротична любов означає не тільки
взаємне екзистенціально–психологічне доповнення, а й
збагачення. Йдеться про жінку, яка не втрачаючи своєї
душевності, стає активною та філософічною, набуває
стратегічного мислення, і чоловіка, який стає тактовним
та гнучким у прийнятті рішень та проведенні їх у життя.
Така еротична любов сприяє набуттю самодостатності,
позбавляючи інфантилізму як чоловіка, так і жінку [6].
Любов і творчість як об’єктивації у метаграничному
бутті переходить у любов і творчість як актуалізацію
– самотворення і творення продуктивної комунікації –
через феномени – толерантності, свободи, що означає
глибинне очищення та олюднення буття – екзистенційне
очищення людського буття [11, с. 32–36; 13, с. 122–129].
Потрібно виходити за межі буденного, долати
граничне та творити і бути щасливими у співтворчості
метаграничного буття. Це сприятиме формуванню
гендерно–збалансованого суспільства, коли чоловіки
та жінки рівні для реалізації своїх індивідуальних
можливостей на всіх рівнях організаційної структури.
Пам’ятаємо, що чоловік і жінка різні, але повинні
бути рівні, в першу чергу в можливості особистісного
розвитку [7].
Культурна спадщина України переконливо свідчить
про сильні позиції жінки в суспільстві. Чільне місце
в культурі українців займає концепція ідеальної
жінки. Народна уява наділяє її сильним характером,
дієвістю, вмінням зосереджуватись на головному і
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гідно вирішувати найважливіші життєві питання,
концентруючи владу в своїх руках. Витоки такого
сприйняття ідеології української жінки в свідомості
народу потрібно шукати в ритуалах, піснях, казках,
міфах, які відображають факт існування в Україні
матріархату. Із настанням патріархату головою стає
чоловік. Незважаючи на це, аналіз писемних джерел
10–15 ст. засвідчує, що поряд із іменами великих
княгинь, саме становище яких передбачало їх участь у
політичних подіях, можна знайти немало імен княжих
дружин, сестер, дочок – учасниць політичних подій,
феодальних війн, а то і просто значних особистостей.
Але зрозуміло, що не всі жінки навіть високого
соціального статусу брали на рівні з чоловіками
участь у політичній, адміністративній, дипломатичній,
культурній діяльності.
Костомаров, аналізуючи ситуацію в українському
суспільстві 16–17 ст., переконливо довів, що становище
української жінки було набагато кращим, ніж
великоруської. В Україні цього часу суспільне становище
жінок, на відміну від Західної Європи, залежало
не від суспільного статусу чоловіка, а від власного
майнового становища. Жінка того часу – значима
одиниця суспільства, за повнотою своїх прав і свобод
не відрізнялася від чоловіка. Правове становище жінок
нормував Литовський статут, у карних та цивільних
постановах якого був закріплений принцип рівного
права для чоловіків і жінок. Жінки – землевласниці не
усувалися від такої державної справи, як сплата податків,
не усувалися від державних посад (Корсунське староство
перейшло від Яна Даниловича до його дружини Софії).
Документи засвідчують активну участь жінок–магнаток
у справах місцевого самоврядування та їх вплив на
суспільно–політичне життя українських міст. Лише в
українському звичаєвому праві існувала така унікальна
юридична конструкція як материзна – придане жінки у
вигляді нерухомості або наділу землі, яке не входило в
загально сімейне майно, передавалося у спадок лише
по материнській лінії. Українська сім’я, як правило,
базувалася на принципах рівноправності подружжя.
Дружина, від слова «друг», була для чоловіка не слугою,
а товаришкою, на відміну від великоруської жінки –
дружини від слова «рожениця». Тривалому збереженню
деяких матріархальних звичаїв сприяв період козацтва
в Україні. Роль жінки в домі посилювалася через часту
відсутність голови сім’ї та дорослих синів. Зберігаючи
звичаї матріархату, нація захищала свою ідентичність,
значну роль в цій справі відігравали жінки, які виступали
берегинями цінностей. Втрата автономії Україною
та входження Наддніпрянщини до складу Російської
імперії суттєво вплинуло на статус українських жінок.
Дискримінаційний характер ряду статей поєднувався з
кріпацтвом, теоретичною та моральною основою яких
було християнське вчення. Щодо стосунків між статтями,
то жінка створена після чоловіка – для чоловіка. Тільки
в 1863 р. жінка була звільнена від публічного тілесного
покарання. Приблизно з цього часу і започатковуються
нові прояви жіночої активності, або громадський
«жіночий рух».
Аналіз стану гендерних відносин в українській історії
дає можливість стверджувати, що поява паритетного
підходу є історично об’єктивною закономірністю і
на сучасному етапі відповідає глибинним тенденціям
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розвитку людського буття, що робить цей підхід
актуальним та перспективним.
Підсумовуючи, можемо підкреслити необхідність
планомірної, активної роботи для створення рівних
соціальних умов розвитку; мова йде не про «усереднення»
людини й перетворення її в якусь безстатеву істоту, а про
зняття тих соціальних бар’єрів, які заважають виявитися
людині як особистості. Одним з таких бар’єрів можемо
вважати «стереотип статі», що спрощує, усереднює
особистість до рівня реалізації її «природної специфіки»
– як чоловіка або як жінки».
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Theo retical foundation of ideological basis formation in the
philosophical literature on gender–role subject – parity approach
Several ideological approaches to the problem of gender roles can be outlined
in the philosophical literature. The most distinct are the two opposing: patriarchal
and feminist. The article comprises the analysis of ideological historical field,
beginning from the ancient times to the latest contributions of modern researchers,
which became the foundation for formation of parity ideological basis on gender–
role subject as liberation from extremes of patriarchal and feminist approaches.
The cultural heritage of Ukraine clearly demonstrates the strong position of
women in society. The analysis of gender relations in Ukrainian history makes it
possible to state that the emergence of parity approach is historically conditioned
and now it corresponds to the deep trends of human existence development.
Keywords: gender–role issues, parity relations, androgynousity, femininity,
masculinity, metaanthropology, androgyne–analysis, everyday being, marginal
being, metamarginal being.
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К вопросу социального гуманизма
сквозь призму этических реалий

Рассмотрено этическое учение «социального гуманизма» и определена
его сущность. Очерчены основные исторические моменты развития этого
социального явления. Особенное внимание уделено раскрытию предмета
социального гуманизма и тому кругу проблем, которые возникают в
связи с демократическими проблемами развития общества. Выражены
аргументированные доказательства, касающиеся перспектив развития
моральных ценностей в дальнейшем. Доказано что одной из самых острых
проблем этой отрасли социально–философского знания – это вопрос
практической реализации политическими институтами и создание новой
культурной системы, а также проблема неготовности общечеловеческого
сознания.
Ключевые слова: социальный гуманизм, «этическая революция»,
экономический детерминизм, этический реализм, моральные ценности,
достоинство личности, государственное право, социальные конфликты.
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(стаття друкується мовою оригіналу)
Франкфуртская декларация Принципов Социалистического Интернационала (1951 г.), как отметил
один из ее создателей Карл Шмид, осуществила
коперниковский переворот в социальном самосознании
себя человечеством [1]. Вслед за ней Годесберзская
программа Принципов Социал–демократической партии
Германии (1959 г.) закрепила и углубила принципы
социального гуманизма [2 с. 220]. Существенным
отличием этих двух исторических документов середины
20 века является то, что они, по выражению, их шеф–
идеолога Вилли Айхлера, воплощали в себе достижения
«этической революции», которую осуществила социал–
демократическая мысль, обобщив и впитав в себя не
только творческие достижения собственных теоретиков,
но и новейшие достижения мировых этических учений.
Прежде всего это заключалось в том, что социал–
демократия в теории и на практике окончательно порвала
с марксистскими традициями и даже, как констатировал
Вилли Айхлер, выбросила марксизм «за борт» [2, с. 221].
Этически ориентированные социал–демократические
принципы гуманизации социальной жизни стали итогом
критического
переосмысления
неконтролируемых
человеком свободных рыночных отношений капитализма
и фактически функционировали «по законам джунглей»
(К. Шмидт). В то же время социал–демократическая
«гуманистическая этика» (В. Айхлер) с большой силой
наглядности и достоверности раскрыла антигуманную
суть
как
национал–социалистического,
так
и
коммунистического
общественно–государственного
строя. Было обнаружено не только недостатки социальной
практики, но и недостатки теоретических систем и
их философско–методологических основ. Определяя
значимую влиятельность марксистской моральной
критики капиталистической эксплуатации в деле
очеловечивания индустриального общества, в котором
царил капитализм, социал–демократия, в частности
немецкая – убедительно показала ограниченность,
а потому и кажущаяся гуманистичность концепции
научного коммунизма, в частности теории и практики
так называемого «реального социализма», возникший
после Октябрьской революции 1917 года [2; 3].
Следуя и развивая идеи неокантианских сторонников
этического социализма, которые стремились лишь
дополнить марксизм моральной содержательностью,
создатели
этически
обоснованных
принципов
демократического
социализма
отказываются
от
принципов марксистского социального учения –
экономического детерминизма и историзма. Они
доказывают, что марксистская попытка научного
обоснования гуманистической цели социалистического
движения и, в частности, путей ее достижения оставляет
эти цели только в рамках утилитарно–полезной
целесообразности [3, с. 212].
Итак, сциентистский онтологизм научного коммунизма элиминирует первичную, непосредственную
значимость достоинства отдельного человека как
определяющего масштаба и критерия социального
знания и преобразования действительности. В свою
очередь, это означает, что так называемый «практический
гуманизм» марксистской научной теории социализма
оставляет за своей научной логикой проблему высшего
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нравственного целеполагания. Лишая таким образом
понимание социалистических целей смысло–жизненной
значимости и содержательности, марксизм превращает
этику на нечто производное от политико–экономических
общественно–государственных проблем, а следовательно
и на второстепенное в системе общественного сознания.
В итоге, возведенная в теоретическом плане к
принципу причинности, а в практическом – к интересам
прежде всего экономическим, классовой борьбы, этика
в марксистском толковании лишается существенных,
найденных и раскрытых влиятельными мыслителями
человечества, своих характеристик быть первоосновой
всех форм социального сознания. Именно она
философскими средствами позволяет выяснить смысл
человеческой жизни и обоснованно найти пути его
реализации. Отказав этике в таких ее гуманистических
прерогативах, марксизм тем самым сводит ее к теории
морали. Ей отводится роль выяснения и разработки
обслуживания
политико–правовых
притязаний
определенного класса, в частности пролетариата,
как исторически прогрессивного. Услуживая ему,
такая этика сама, становясь периферийной сферой
социального знания, сводит моральную нормативность
только к технологическому средству обслуживания,
и не личности, как живого, реального индивида –
человека, а регулированию человеческих отношений в
пользу утилитарных целей групп, классов, общества и
так далее. В результате такого рода теория классовой
морали лишает этику положительных гуманистических
ориентиров и, в конце концов, превращает ее в «этику
нигилизма» (Л. С. Франк) [4, с. 77]. В итоге, олицетворяя
в своих нормах–императивах общественные требования
к человеку, мораль становится носителем внешнего
(по отношению к личности) социального принуждения
(например, от имени партии, как: «ума, чести и
совести эпохи»). Такое, по сути своей тенденциозное,
толкование морали с необходимостью, за научной
логикой марксизма, приводит к формированию
идеологизированных, по своей сути и содержанию,
моральных кодексов, например, «моральный кодекс
строителя коммунизма». Гуманистическая только
по форме, вдавленная в «прокрустово ложе» чисто
теоретического конструирования, такая «закодексованая
мораль» (К. Шмид) ставит социум над человеком, так как
ее главная прерогатива и задачи быть только цензором
[3, с. 13].
Итак, марксистская этическая концепция, глядя
в личности совокупность общественных отношений,
по сути дела, начинает выяснение нравственного
начала, носителем которого является живой человек,
с ее социальными характеристиками, в конце концов,
приводит к потере ею реального понимания роли
этического момента в осуществлении социального
гуманизма. Она служит укреплению тоталитарного
общественно–государственного устройства, лишает
человека творческого, а потому ответственного
самостоятельного участия в формировании своего
индивидуального и общественного бытия.
В создании принципиально нового понимания
сущностных характеристик этики и ее основополагающей
функции в системе социального значения в середине
20–го века приняла участие группа известных
немецких социологов В. Айхлер, К. Шмид каждый
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из них внес свою весомую долю в формирование той
гуманистической этики, которая создала теоретические
основы Франкфуртской декларации и Годесбергской
программы с их ориентацией на общечеловеческие
нравственные ценности. Опираясь на учение этического
реализма Л. Нельсона – ведущего представителя
Фрисляндской школы неокантианства, они начинают
преодоления марксистской социальной доктирины с
обращения к человеку – его «интересов и потребностей»
[2; 3; 5].
За счет такого обращения достигается реалистичное
представление о непосредственном человеческом
знании. Порожденное переживанием человеком
обстоятельств своей жизни, как проблемных, оно,
в первую очередь, базируется на моральной оценке
личностью собственного бытия, как целостного явления,
а потому и несет в себе содержательное определение в
виде моральных ценностей.
Итак,
представляя
собой
психофизическую
реальность (Л. Нельсон), каждый человек, как личность,
несет в себе и неповторимую персональность, и всех
объединяющую духовную общность. Реализация
человеческой личности, как сочетание персональности
и общности в процессе реализации им жизненной
перспективы своими принципами, масштабом и
критериями имеет абсолютные нравственные ценности
[5, c. 657–670].
Самодостаточность человека в своих бытийных
данностях как субъекта творческого жизненного
персонально неповторимого осуществления составляет
главную ее ценность – достоинство личности. Этот
акт самореализации человеком своей персональности
(личность) в достойную своего смысло–жизненного
призвания личность может произойти в условиях
его нравственного самоутверждения. Последнее
является результатом самоопределения, как активного
отношения человека в первую очередь к другому
человеку, персональность. Поэтому такое отношение
распространяется на человеческое общество, в
объективных жизненных обстоятельствах представляет
собой общество, общественные группы в виде классов,
наций, стран и тому подобное. Все дело в том, что
такого рода отношения имеет не только духовный, но
и практически–деятельный характер, сутью которого
является создание таких условий, при которых бы
разворачивалась персональность каждого человека.
Иначе говоря, осуществлялась ее смысло–жизненная
реализация. Итак, самоопределение личности является
моральным лишь тогда, когда свободная воля человека
является доброй волей (И. Кант) [6]. Это означает, что
присущая достоинству человека свобода становится
моральной ценностью, приобретая характер активной
ответственности в первую очередь за положительные
свершения ее носителей – экономические, политические,
правовые, культурные, экологические и тому подобное.
На таких принципах возникает и производит
достойные
человеку
жизненные
условия
взаимоответственность не только одного человека
за другого, но и ответственность созданной в
акте человеческой самореализации общественной
организации «за свободное развитие каждого, как
условие свободного развития всех» (К. Маркс) [7,
с. 115]. Как следствие моральная ответственность
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приобретает черты взаимоопределения общих дел
производственного, социального, государственного
характера. Отсюда возникает потребность каждому
соучастнику иметь институционализированые гарантии
возможностей создания условий самодеятельности и
использования. Таким гарантом становится основанное
на нравственных началах право каждого человека
на активную жизненную деятельность. Государство,
как гарант этого права, как раз и руководствуется
интересами общества отдельных индивидов–личностей,
представляет собой интерсубъектную целостность.
Морально
определенный
непосредственный
жизненный интерес, отвечая достижению через
ценностно определенные целеполагания высшего
блага,
обусловливает,
то
есть
очеловечивает
материальный интерес, который приобретает характеристики опосредованного. Персональное равенство
каждого человека, их взаимоответственность и
взаимоопределенность по логике моральной необходимости могут быть реализованы только через
ориентированность на ценность справедливости и
солидарности. Отсюда как моральным, так и правовым
критерию соотношения потребностей и интересов
людей может быть не только обязанность не делать
другому того, что не хочешь себе, но и благотворно
стараться поступать так, чтобы забота об интересах
другого была собственным жизненным интересом.
Поэтому, основываясь на органическом единстве морали
и права, морально–духовной общности личностей и
общественно–государственного единства граждан, в
основе чего, напомним, лежит взаимоответственность
и взаимопределенность, социальный гуманизм этики
ценностей как этический реализм исходит из обязанностей
выполнять справедливые притязания каждого из
членов общества, а потому и выдвигает как актуальную
«требование правового государства» [8, с. 25].
Признаны основные ценности социалистической
воли – свобода, справедливость, солидарность, как
видим, превращаются в этико–социальном учении
социал–демократов на те ориентиры, направляющие смысложизненными целями отдельных
людей и соответствующие ей цели общественно–
государственной организации и деятельности. При таких
обстоятельствах ценностные ориентации приобретают
своей теоретической достоверности и практической
значимости, трансформируясь, как минимум, в два
взаимообусловленые виды нормативности – моральную
и правовую. Если моральная нормативность, напомним,
рождаясь с персонального устремления человека к
самоутверждению, приобретает характер императива, то
такое принадлежное (должно) теперь имеет характер не
внешнего принуждения, хотя и выступает в виде не только
личностного убеждения, но и общественного мнения.
Присуща нравственному долгу обратная действенность
должно гарантировать человеку общественные условия
самореализации, поэтому такая гарантированность
представляет собой трансформированность моральную
обязанность в государственное право, закрепляется
законом.
Отсюда
гуманистический
характер
социальности, которую совместно с другими создает,
за которую и перед которой соответствует, проявляется
также в том, что, несмотря на принудительную со
стороны государства (властных структур) обязательность
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выполнения нормы права, в конце концов, такая
нормативность зависит от моральных характеристик
правосознания граждан–личностей. Выступая, прежде
всего, как создатели, а уже потом исполнители, как
моральных, так и правовых норм, люди руководствуются
главным
ценностносориентированим
принципу:
видеть в другом не средство, а цель (И. Кант), то есть
в интереса другого видеть собственные (Л. Нельсон).
Ценностносолидарный характер такого нравственного
принципа не только требует, но и дает реальную почву
для преодоления социальных конфликтов, например,
между тем, кто получает работу и работодателем, а
также объединение усилий для достижения общей цели
– гуманизации своего бытия как индивидуального, так и
общественного [6; 5].
Социальная гармония не только между классами,
но и нациями, этносами, религиозными конфессиями,
странами, мужчиной и женщиной в конце концов,
какая и морально, и объективно необходимой для
продуктивного развития общества на гуманистических
качествах жизни, требует теоретического понимания, и
практического воплощения социальной паритетности,
в которой каждая из сторон является равноправным
партнером. По образному выражению социал–
демократов этика это «двое в лодке» которые должны
направлять ее в одну сторону, и рулем им служат
«основные
ценности
социалистической
воли».
Наличие такой доброй воли не появляется стихийно
или автоматически – она является результатом и
показателем уровня и качества нравственной культуры,
как отдельного человека, так и общества в целом.
Подчеркивая судьбоносную значимость формирования
основанной на этическом реализме такой нравственной
культуры, В. Айхлер пишет: «Если предположить,
что значительная часть людей пришла к соглашению
относительно цели государство должно стать правовым
институтом, политика и экономика должны предоставить
каждому возможность своим трудом обеспечить свою
жизнь в условиях свободы и красоты – то в этом случае
всегда и прежде всего, остается открытым вопрос об
осуществлении этого» [8, с. 37]. Как видим, морально–
культурная проблема осуществления социального
гуманизма в конце концов упирается в фактор
политического воспитания.
Как и любое этическое учение, социал–демократическая этика социального гуманизма только тогда
может реализовать свои теоретические положения
и практические наставления, когда в органическом
единстве со своими методологическими и содержательными
характеристиками
она
производит
развернутую педагогическую программу политического
воспитания. Именно политического потому, что часто
через амбициозные, узкокорыстные партийные интересы
этике диктуется осуществлять нравственное воспитание
в рамках культуры поведения, или, в лучшем случае,
выполнение долга перед общественностью, который
производится соответствующими государственными
педагогическими учреждениями. Это не политическое,
в полном смысле этого слова, а политизированное
воспитание
своим
негативным
последствием
фактическое
«натаскивание»
человека–винтика,
которое теряет, по сути дела, политическое сознание –
способность самостоятельно, свободно и ответственно
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создавать и улучшать свое социальное бытие в
соответствии с демократическими ценностями.
Такой же степени, как развито моральное сознание
личности формирует общественно–государственные
основы своей жизни по законам обратной связи
государственные учреждения, общественные организации,
культурно–просветительные
учреждения,
художественно–литературные объединения и так далее,
обращаясь в свою очередь к ней с высоким уважением,
дают человеку не свой уединенный, даже иногда
отчужденный статус, а морально–гуманистический
импульс, который создал и обогатил их существование,
что несет человек–личность. Поэтому политическое
воспитание, опираясь на все богатство и разнообразие
нравственной культуры, именно является ее стержнем,
формируя активную гражданскую позицию современных
и будущих поколений, демократично, а затем и
гуманистически настроенных соучастников социального
творчества. Итак, внутреннее совершенствование
человека, во–первых, является главной предпосылкой,
как формирование ее высокой нравственности, так и
политической культуры: «Начни с себя!»
Глубокий социологический анализ, и не только
социал–демократических специалистов, доказал, что
огромный вред делу воплощения гуманистических
идеалов в социальную действительность задал
марксистский атеизм. Сам будучи по своему
эссенциализм и сциентизмом квазирелигиозной
верой, он абсолютизацией роли научного знания
не только вредит достоверном пониманию сути
содержания нравственных ценностей, их органической
связи с религиозной верой, но и профетическими
положениями научного коммунизма одурманивает
людей антиутопиями о «светлом будущем» (К. Поппер).
Еще Эдуард Бернштейн, с этических позиций ревизируя
марксистское социальное учение, не только доказал его
ненаучность, но и показал его неспособность преодолеть
научный дуализм между сущим и повинным, между
общественным фактом и моральной нормой, а также
вслед за Кантом указывает на пагубность разъединения
видений веры и выводов науки [9, с. 20].
Наряду с другими создателями социального
учения этического реализма именно Вилли Айхлер
во многих своих трудах раскрыл гнесеологическою и
аксиологическую значимость обращения к религиозным,
в том числе христианских, этических учений и
нравственных заповедей в деле нахождения исторически
выверенного и по–человечески верного понимания вечных
абсолютных моральных ценностей. В наши дни, в начале
21–го века, время глобальных проблем и углубления
экологического кризиса, рост фактов работорговли,
нецинення жизни человека, которую цинично используют
ради низких утех, наживая на этом капитал, с огромным
наглядностью подтверждаются требования осуществлять
гуманистическое воспитание, в том числе и политическое,
не только привлекая к этому процессу церковь, но и
высокий авторитет священного писания, в частности
«Декалога Моисея» и «Нагорной проповеди Христа» [10].
Двадцать сем лет независимости Украины – это
исторический период напряженного поиска и выбора
путей развития демократической государственности,
гуманизации
общества,
достижения
человеком
высоких моральных качеств. В то же время это период
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экономических неурядиц, политических кризисов,
социальных конфликтов, определенных спадов в области
культуры. Как учит исторический опыт преодоления
этих негативных явлений, дальнейшее ускоренное
развитие позитивных тенденций, которые также немало
в нашем общественном бытии, возможно при условии
активизации морально–культурной жизни народа, то
есть переориентации каждого члена общества, если не
всех, то большинства, на общечеловеческие ценности, в
частности, «основные ценности социалистической воли».
Диалектическое единство достоинства человека, его
свободы, справедливости, солидарности, толерантности
служит обогащению социального плюрализма, в
консесиальному диалоге выявлению разнообразие
творческих сил, способностей, устремлений, что только
и может быть основой демократических реформ всех
сфер общественно–государственной жизни. Признавая
этический реализм не чем узкотематизованым вроде
улучшения культур нравственного общения, а социальной
футурологией (Э. Тоффлер), прогрессивные силы
общества получают действенный рычаг теоретического
выяснения и последующей практической реализации
действительных факторов создания в Украине общества
социального гуманизма [11].
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В статті аналізується діяльність перших наукових гуртків, асоціацій,
академій, в межах комунікації яких формувалася наукова традиція. Ці наукові
спільноти в процесі інституалізації проходять шлях від неформальних
товариств до спеціалізованих й формалізованих наукових об’єднань, сприяють
ствердженню науки як важливої складової європейської культури і постають
одним із визначальних чинників становлення новоєвропейської цивілізації як
індустріально–технологічної. Надання подібним товариствам офіційного
статусу засвідчило прагнення державної влади спрямувати науковий рух в
необхідному державі руслі. Однак механізми самореалізації, які формувалися
в середовищі наукових спільнот, сприяли становленню громадянського
суспільства в Європі.
Ключові слова: наукова спільнота, наукові гуртки Нового часу,
Лондонське королівське товариство, Нортамберлендський гурток, Ф. Бекон.

Sanakuiev M. G., PhD, senior lecture of the Department of advertising
and public relations, Institute of journalism, Borys Grinchenko Kyiv
University (Ukraine, Kyiv), m.sanakuiev@kubg.edu.ua

Трансформаційні процеси, що відбуваються в
сучасному світі в контексті цифрової революції,
становлення нового технологічного укладу й індустрії
4.0. спричиняють кардинальні зрушення в способі
продукування наукового знання, зміну системи організації
науки. Останні обумовлюють спрямованість наукового
знання на міждисциплінарні й трансдисциплінарні
дослідження, в основі яких – мережева логіка, мережевий
принцип організацій наукових спільнот і мережева
конвергенція розрізнених областей знань і технологій,
що утворюють єдину синергійну цілісність. Результатом
конвергенції нано–, біо–, інфо–технологій і когнітивної
та соціальної наук стає явище «NBICS–конвергенції»,
яке і визначає розвиток науки ХХІ ст.
Щодо вітчизняних наукових спільнот, то вони на
етапі здійснення реформування державних інституцій
здатні сприяти забезпеченню інтеграції наукового
знання в соціальні практики з урахуванням національних
інтересів у відповідності з європейськими і світовими
тенденціями суспільного розвитку.
І тому однією з актуальних проблем сучасного
філософського дискурсу є дослідження феномену
наукових спільнот як соціального актора модернізаційних
процесів, осмислення особливостей їх функціонування в
умовах глобалізації науки, зміни ціннісних пріоритетів
і моделей комунікації в науковому середовищі. Що
в свою чергу обумовлює необхідність рефлексії на
предмет формування в ранньому новоєвропейському
суспільстві різних наукових гуртків, асоціацій, академій,
в межах яких відбувалася комунікація і здійснювалася
науково–пізнавальна діяльність, продукувалося нове
знання, закладалося епістемічне підґрунтя промислової
революції.
Необхідно відзначити, що наукова спільнота як
об’єкт дослідження представлена в роботах вітчизняних
та зарубіжних вчених в дискурсі філософії й методології
науки, соціології науки, наукознавства, загальної
й інтелектуальної історії, теорії й історії культури,
психології науки та інших областей наукового знання.
В працях Т. Куна, І. Лакатоса, К. Поппера,
С. Тулміна, М. Поланьї, П. Фейерабенда, Р. Мертона,
О. Койре, Дж. Бернала та ін. формуються основні
теоретико–методологічні підходи до наукового пізнання,
визначаються смислове наповнення поняття «наукова
спільнота» й особливості етосу науки, з’ясовується роль
цих спільнот в науковій діяльності, аналізуються шляхи
їх інституціоналізації.
Становлення канонів науковості у філософії новоєвропейських мислителів, їх діяльність в різних наукових
товариствах, зародження основних компонентів
системи наукової комунікації, культурно–історичний
контекст виникнення цих спільнот, їх характерні
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To the question of social humanism through the prism
of ethical realities
The ethical doctrine of «social humanism» is considered and its essence is
defined. The subject of the study is the internal social humanism. To achieve the goal,
the following methods were used: dialectic, systemic, axiological, and comparative.
The main historical moments of development of this social phenomenon are
outlined. Particular attention is paid to the disclosure of the subject of social
humanism and to the range of problems that arise in connection with the democratic
problems of the development of society. Expressed evidence on the prospects for
the development of moral values in the future. It is proved that one of the most
acute problems of this branch of social and philosophical knowledge is the issue of
practical implementation by political institutions and the creation of a new cultural
system, as well as the problem of unpreparedness of universal consciousness.
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До питання соціального гуманізму крізь призму
етичних реалій
Розглянуто етичне вчення «соціального гуманізму» і визначено його
сутність. Окреслено основні історичні моменти розвитку цього соціального
явища. Особливу увагу приділено розкриттю предмета соціального гуманізму
і того кола проблем, які виникають у зв’язку з демократичними проблемами
розвитку суспільства. Виражені аргументовані докази, що стосуються
перспектив розвитку моральних цінностей в подальшому. Доведено що однією
з найгостріших проблем цієї галузі соціально–філософського знання це питання
практичної реалізації політичними інститутами і створення нової культурної
системи, а також проблема неготовності загальнолюдської свідомості.
Ключові слова: соціальний гуманізм, «етична революція», економічний
детермінізм, етичний реалізм, моральні цінності, гідність особистості,
державне право, соціальні конфлікти.
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Наукові спільноти в європейській культурі
раннього Нового часу
Мета статті – охарактеризувати особливості функціонування і ґенези
наукових спільнот в європейській культурі раннього Нового часу, з’ясувати їх
вплив на становлення індустріального суспільства в Західній Європі.
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особливості та специфіку функціонування розглядають
такі вітчизняні та зарубіжні науковці як М. В. Попович,
Ю. В. Павленко, Ю. О. Храмов, А. М. Лой, В. І. Гусєв,
К. Жоль, В. І. Ярошевець, Г. В. Шемаєва, Ю. Д. Оніпко,
Л. Г. Проценко, Т. І. Карсавін, Б. Г. Юдін, О. П. Огурцов,
П. П. Гайденко, Н. В. Мотрошилова, М. К. Петров,
В. Н. Порус, Б. І. Пружинін, О. І. Ракітов, В. С. Стьопін,
Л. М. Косарєва, Л. П. Рєпіна, Є. З. Мирська,
В. С. Трофімова, А. В Стогова, Н. І. Кузнєцова,
Д. Л. Саприкін, І. С. Дмитрієв, Дж. Бен Девід, П. Деар,
Ф. Йейтс, Ст. Шейпін та ін. На особливу увагу
заслуговує фундаментальна праця американського
соціолога Р. Коллінза, предметом дослідження якого
стали мережі особистих зв’язків між вченими на
вертикальному та горизонтальному рівнях й розбудова
«мережевих карт» [10].
Однак проблематика наукових спільнот стосовно
їх ролі у формуванні новоєвропейської культури, та
з’ясування впливу на модернізацій ні процеси, що
особливо важливо в аспекті реалізації євроінтеграційної
стратегії України, недостатньо розробляється у
вітчизняному філософському та культурологічному
дискурсах.
Мета статті – охарактеризувати особливості функціонування і ґенези наукових спільнот в європейській
культурі раннього Нового часу, з’ясувати їх вплив на
становлення індустріального суспільства в Західній
Європі.
Термін «наукова спільнота» ввів у науковий обіг
англійський вчений М. Полані задля фіксації в межах
концепції особистісного знання умов вільної комунікації
вчених і збереження наукових традицій, які включають
ідеали, стандарти, етичний кодекс тощо. Вчений
представляє науку як спільноту вільних інтелектуалів,
які мають «право самостійного вибору предметного поля
дослідження, без будь–якого зовнішнього контролю, і
наявність можливості передавати знання, зберігаючи
свої особисті переконання» [15, с. 33]. При цьому,
науковців об’єднує внутрішнє, притаманне кожному
прагнення до осягнення істини і тому вони створюють
автономні співтовариства, своєрідний «союз» учених,
який М. Полані називає «Republic of Science».
Здійснюючи
історико–теоретичну
ретроспективу,
він знаходить аналоги як самої назви, так і форми
інтелектуальної співдружності в «Respublica litteraria»
вчених–гуманістів й в «незримому коледжі». І доходить
висновку, що ці неформальні об’єднання передували
створенню організаційних структур науки в Європі та
інституціоналізації наукової діяльності [16].
Потреба у створенні подібних об’єднань постає
перед мислителями доби Відродження. Ці останні,
не будучи інтегровані в офіційні ієрархічні структури
університетів, де домінували схоластичні диспути як
форма спілкування, прагнуть відродити в модифікованій
формі античний діалог як дружнє спілкування,
співбесіду однодумців. Й академії європейських
гуманістів, починаючи з флорентійських неоплатоніків
середини ХV ст. стали новим типом інтелектуальної
комунікації вчених – гуманітаріїв, освічених практиків,
поетів і художників.
Варто зазначити, що практично всі ці академії,
а в подальшому приватні наукові спільноти, гуртки
функціонували під покровительством, особистим
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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патронатом володарів, який англійський історик
П. Деар називає інституційним. А такі їх різновиди
як «ostentatious patronage» і «utilitarian patronage»
(С. Памфрі і Ф. Добарн) визначалися домінантною
політичною стратегією й могутністю держави.
«Оstentatious patronage» як стратегія відомих
аристократів й правителів невеликих і залежних держав
тогочасної континентальної Європи спрямовувалася на
створення й підтримку їх іміджу, підвищення репутації
завдяки внеску в розвиток культури, науки і освіти.
В академіях гуманістів в атмосфері дружньої
змагальності
закладається
підґрунтя
подальшої
розбудови нової структури наукових спільнот,
засадничих принципів їх функціонування. Особливо
важливими в аспекті формування таких нових спільнот
стали Неаполітанська академія таємниць природи
(1560 р.) й створена в 1603р. «Academy of deiLinchei»
(Академія рисеоких»), членом якої був Галілео Галілей.
Під її егідою випущені книги вченого й вона постійно
виступала на захист вчення Галілея.
Серед напрямів діяльності Академій вагомим
вважається книгодрукування й створення наукових
бібліотек з огляду на письмову фіксацію результатів
«наукового експериментування» – experiential lliterara [8,
c. 193–194].
В подальшому еволюція наукових спільнот як
інституційних форм організації науки відбувається
в контексті поступового ствердження таких нових
ціннісних установок європейської цивілізації як
індивідуалізм й інтенції особистості до самореалізації
в зовнішньому світі, прагматизм й утилітаризм,
раціональність і емпіризм. А наука Нового часу як
інститут стає можливою при наявності самодостатнього
суб’єкту, здатного самостійно приймати життєво важливі
рішення, критично їх осмислювати і нести за них
відповідальність, носія моральної і раціоналістично–
індивідуалістичної свідомості з високорозвиненою
рефлективністю, яка протистоїть сліпій вірі, традиції,
авторитету. Саме такий тип особистості починає заявляти
про себе в неформальних наукових та дотичних до них
спільнотах. І з діяльності подібних спільнот та гуртків
починається «віднайдення традицій» (Е. Хобсбаум)
новоєвропейської науки, які відповідали б стандартам
свободи, гуманності і раціонального критицизму й
закладаються засади промислової революції.
У самодостатнього суб’єкта, що розчарувався
в дієвості етичних ідеалів і який спирається на
силу власного розуму в духовних пошуках рубежу
XVI–XVII ст. в ракурсі переоцінки попередньої
картини світоустрою, виникає велика зацікавленість
пізньоантичними
філософськими
системами
–
скептицизмом, стоїцизмом й епікуреїзмом. В цьому
контексті актуалізується й поширюється поема Лукреція
Кара «Про природу речей», рукопис якої ще на початку
XV ст. знайшов в одному з монастирів флорентійський
гуманіст Поджо Браччоліні і ввів її в культурний обіг.
Цей текст справив великий вплив на мислителів, серед
яких Дж. Бруно, Т. Мор, і М. Монтень, але набуває
особливої популярності у ХVІІ ст. «Епікуреїзм, – пише
Т. Гончарова, – отримує немов би нове народження,
відкривається його теоретична значущість і приваблива
сила … прагнення визволення і орієнтація та розвиток
творчого начала в людини» [7, c. 301].
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На такому культурному тлі в Європі, і в першу чергу
в Англії, виникають гуртки «любителів атомістики»,
«світських вільнодумців», як називає їх Л. М. Косарєва
[11, c. 86]. Спосіб життя цих вільнодумців відображає
зміну напрямів духовних пошуків, «біцентризм»
новоєвропейської культури, її інтенції на дослідження
природи і соціуму, оскільки предметом їх роздумів стає
соціальне буття, світ, в якому «…неможливо почувати
себе як вдома – у великому, пустому і бездомному
Всесвіті, що підпорядковується фізиці…» [18, c. 266].
Одним із перших об’єднань «любителів атомістики»
був Нортамберлендський гурток в Англії, лідером якого
став Т. Харіот, астроном, математик і фізик, а серед
його членів – математики і фізики У. Уарнер, Н. Хілл,
Н. Тополі, а також філософи і поети Дж. Донн і К. Марло.
До цього гуртка деякий час входив і Ф. Бекон [11, c. 87].
Античний атомізм вплинув і на філософську
концепцію Ф. Бекона, який називав Епікура кращим з
філософів й писав, що натурфілософія атомістів, які «…
приписали будову всесвіту незліченній кількості спроб і
вправ самої природи ... глибше проникає в природу, ніж
філософія Аристотеля і Платона» [2, c. 241]. Поступово
уявлення про атоми і їх рух у просторі стверджувалися
як домінуюча онтологія науки XVII ст. й складали
основу механістичної атомістично–корпускулярної
картини світу та вплинули на розвиток європейський
природничих наук [5, c. 183].
Важливим стимулом широкого інтересу до філософії
античних атомістів в Англії XVII ст. стала певна
відповідність етичних ідеалів епікуреїзму деяким
світоглядним установкам протестантської етики, перш за
все, вимогам особистої відповідальності за своє життя і
уявленням про договірний характер суспільних зв’язків.
Діяльність атомістичних гуртків сприяла поширенню
епікурейського атомізму. Так, в 1630–ті роки під
покровительством аристократа У. Кавендіша формується
Ньюкаслський гурток, до якого входили філософ Т. Гоббс,
що перебував у дружніх стосунках з графом, економіст
У. Петті та ін. Дружина графа Маргарет Кавендіш, яка
стала відомою письменницею, філософом і першою
жінкою вченою, допущеною в Королівське наукове
товариство, брала активну участь в діяльності гуртка
на останньому етапі його функціонування. Що важливо
для розуміння гендерного аспекту інституціоналізації
в європейському соціумі нових форм знань і наукових
практик. Варто зазначити, що на той час в жінки,
хоч і брали участь в обговоренні наукових проблем в
приватному колі, в більшості випадків результати їх
діяльності залишалися невідомими більш широкому
загалу. Леді Кавендіщ була виключення з цього правила.
В «Атомістичній поемі», уподібненій «Природі речей»
Лукреція Кара, вона виклала в доступній поетичній
формі атомістичну теорію, що позитивно вплинуло на
соціалізацію епікурейського атомізму [12; 14].
Період діяльності гуртка охоплює 1630–1650–
ті роки, але в 1640–х багато з його членів з огляду на
революційні події, проживали в Парижі, де проводили
філософські диспути в «колі Мерсенна» з Декартом,
Гассенді та іншими філософами.
В перш. пол. ХVІІ ст. в Європі складається особливий
тип мережевої спільноти, що через листування як нову
форму комунікації, об’єднує освічених європейців,
практиків, вчених, мислителів з різних країн. Це
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співтовариство, метою діяльності якого було вивченням
природи задля пізнання істини, в різний час називали «La
Republique des Lettres», «Республіка вчених», «невидимі
коледжі», конфедерація ерудитів. Оскільки головна
функція спільноти полягала в поширенні оперативної
інформації, то листи, поряд з книгами ставали засобами
трансляції і збереження наукового знання.
З огляду на відсутність формальних інституційних
структур виникає потреба забезпечення взаємозв’язку
між членами цієї інтелектуальної співдружності.
І таким своєрідним модератором комунікативної
взаємодії стає абат Марен Мерсенн, вчений, автор
праць з теології, математики, механіки, фізики, музики,
один із найближчих друзів Декарта. Абата називали
«секретарем вченої Європи», а Дж. Бернал стверджував,
що він виконував функцію «своєрідного головного
поштамту для всіх учених Європи, починаючи з Галілея
і закінчуючи Гоббсом» [1, c. 248]. Крім М. Мерсенна
до створення розгалуженої комунікативної наукової
мережі долучаються француз Н. де Пейреск, англієць
Г. Ольденбург, литовський емігрант С. Гартліб, голландець
К. Гюйгенс та інші. Без постійного наукового листування,
під час якого відбувався обмін вільними від схоластичної
догматики ідеями, результатами проведення наукових
експериментів, їх обґрунтуваннями та інтерпретаціями,
аргументацією і контраргументацією, неможливо
уявити культурне життя Європи цього періоду. Крім
того, під час листування формувалися й нові методи
дослідження: «Вважається, що уявний експеримент
закріпився саме завдяки листуванню вчених, коли в
процесі опису реального предмета він перетворювався
на ідеалізований об’єкт, який не співпадає з реальним
предметом» [19, c. 247].
Зростання зацікавленості в діяльності неформальних наукових товариств в англійському суспільстві безпосередньо пов’язане з економічними та
політичними інтересами Англії, яка в ранній Новий час
розпочинає свою експансіоністську зовнішню політику,
бореться за безпеку морських шляхів задля успішної
торгівлі. У зв’язку з цим постають чисельні технічні
проблеми, розв’язати які здатна експериментальна
наука. Заснування у 1597 р. заможними лондонськими
купцями на гроші фінансиста Т. Грешема принципово
нової академічної структури Грешем–коледжу, де
планувалася підготовка мореплавців й організаторів
підприємницької справи, засвідчило як зміну ставлення
до практичної діяльності, так і усвідомлення того, що
могутність держави безпосередньо залежить від рівня
професійності і компетентності майбутніх фахівців.
Патронатна стратегія заможних англійців і англійських
монархів, їх підтримка практично значущих проектів
отримала назву «utilitarian patronage», так як в її основі
була практична користь (utility).
Неформальні наукові спільноти, гуртки, товариства
стають інтелектуальними центрами, в яких осмислювали
і відпрацьовувалися нові ідеї в аспекті їх практичної
реалізації. З середини 1640–х років в Лондоні, а на початку
наступного десятиліття – в Оксфорді виникли гуртки
вчених – любителів, які називали себе «віртуозами»
(virtuosi), в розумінні себе в якості спеціалістів,
«майстрів, які прекрасно знають свою справу» і до яких
входили Р. Бойль, Т. Уілліс, Дж. Уілкінс, Кр. Рен та ін.
Вони збиралися щотижня і не тільки обговорювали різні
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проблеми практичного спрямування, а й проводили
чисельні експерименти. При цьому на питання політики
і релігії було накладене табу.
У витоків нового типу наукової спільноти
знаходиться Ф. Бекон, який в своїй незакінченій утопії
«Нова Атлантида» описав ідеально організований
колектив вчених («Дім Соломона») з чітким розподілом
праці між тими, хто збирає відомості про різні досліди
з книг, проводить експерименти, обробляє їх результати
і складає таблиці. Але головну роль філософ відводив
тим, хто «тлумачить природу» і на основі спостережень
й експериментів виводить загальні закони і причини [3,
c. 514–523]. А в роботі «Про гідність та примноження
наук» він писав, що книги, викладання, бесіди, хоч і
зберігають знання від загибелі, але головне – це академії,
колегії, школи, де науки отримують немов би постійне
місце проживання й засоби та можливості для свого
зростання і зміцнення. Наявність відповідних будівель,
коштів, надання привілеїв, затвердження статутів і
положень повинні, на думку філософа, звільнити вчених
від сторонніх турбот і неприємностей й забезпечити
комфортні умови діяльності [2, c. 148].
В проекті Бекона, як пише Д. Л. Саприкін,
представлений аналог науково–індустріальної організації
– організація нового типу, що докорінно відрізняється від
гуманістичних академій. Оскільки, з одного боку, вона
спрямована на практичну реалізацію досягнень науки, а з
іншого, займається фундаментальними дослідженнями,
які сприяють пізнанню законів природи [17].
Однак, ідея створення транснаціональної наукової
спільноти турбувала, як довела Ф. Йейтс, не лише
Бекона [9]. Варто зауважити, що П. Фейрабенд в своїй
роботі «Проти методологічного примусу» звертає увагу
на те, що в «культі фактів, що характерно для всього
нового емпіризму» міститься теологічний елемент. Це
уподібнює наукову спільноту з «Нового Органону»
й церкву, з її жорсткою ієрархічною структурою,
недопустимістю різних думок, наявність яких особлива
важливо для розвитку науки [9, c. 178].
Члени гуртка експериментальної філософії, який
діяв з 1651 р., створили на його основі у 1660 р. «Коледж
сприяння фізико–математичному експериментальному
вченню». В 1662 р. король Карл ІІ взяв цей коледж під
свій патронат, започаткувавши Лондонське Королівське
товариство із своїм гербом та іншими атрибутами
інституціалізації [8, c. 204–205]. Ідеї Бекона щодо
організаційної структури, прикладного призначення
науки стали основою розробки статуту товариства, а
після отримання останнім королівської хартії, cтали
основою розробки й програми його діяльності та
англійської науки в цілому. Однак те, що Лондонське
товариство обирає своїм девізом «Nullius in verba»,
свідчить про інтелектуальну незалежність і свободу
думки в цій установі й підкреслює той факт, що наукове
знання спирається не на слова, а на факти. Таким чином,
наявність різних думок, вільнодумство відрізняє це
товариство від проекту Бекона як його прообразу. В
подальшому засновники інших європейських академій
також перебували під значним впливом ідей англійського
філософа.
У Франції на поч. XVII ст. також виникають десятки
приватних наукових гуртків, товариств, асоціацій,
що представляли специфічну форму самоорганізації
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інтелектуалів і творчих людей того часу, і які назвалися
«зібраннями», «співдружностями» або, найчастіше,
«академіями». Французький вчений А. Віала з цього
приводу зазначає, що академічний рух, перебуваючи
на початку ХVІІ ст. в зародковому стані, поступово
перетворився на справжню епідемію, торкнувшись не
тільки інтелектуальних кіл столиці, але й провінційної
знаті і міщан [4].
Одна з причин поширення неформальних наукових
товариств, гуртків, асоціацій у Франції – негативне
ставлення церкви і духовенства до експериментальній
філософії Бекона, а в подальшому й картезіанства.
І тому прихильники цих філософських концепцій
об’єднувалися поза межами офіційних інституцій.
Вчення Декарта поширювалося в неформальних
товариствах і серед любителів експериментальних
досліджень, при підтримці яких склалися нові наукові
інституції – академії і колегії» [6].
Спочатку в інтелектуальному й культурному
житті Франції провідне місце належало створеній
братами Дю Пюї «Пютеанській академії»(з 1635 р. –
Кабінет), членів якої називали «ерудитами», а саму
академію – осередком «вченого вільнодумства». Але
поступово провідна роль переходить від «ерудитів» до
інтелектуального товариства, яке, починаючи із 1629 р.
збирав у своєму особняку письменник, аристократ
Валантен Конрар і де «обговорювали літературу,
галантну схоластику» й опікувалися питаннями мови.
Кардинал Ришельє, який і сам організував гурток під
назвою «Робоча академія», згодом пропонує Конрару
створити на основі цього зібрання «корпорацію і
регулярно збиратися під покровительством публічної
влади» задля уславлення французької культури, репутації
короля і престижу держави. Відомий французький
культуролог Е. Леві зазначає,що подібна пропозиція не
викликала ентузіазму у членів гуртка, оскільки в той
час зацікавленість в політиці не була всезагальною.
Однак відмовити кардиналу було абсолютно неможливо
і тому гурток Конрара трансформується у Французьку
Академію, офіційну державну інституцію (1635 р.), девіз
якої – «À l’immortalité». Король дарує її членам почесні
і реальні привілеї, Ришельє стає її покровителем, а
першим секретарем обирають Конрара [13, c. 218–220].
Головне завдання Академії, згідно з уставом,
полягало у регулюванні французької мови, яка була б
зрозумілою для всіх і якою б послуговувалися вчені,
поети, письменники та пересічні громадяни. Це
завдання відповідало глибинним інтенціям розвитку
французького суспільства – формуванню національної
ідентичності як основи державної єдності, а мова стає
визначальним фактором досягнення такої єдності.
Вибір кардиналом Ришельє задля реалізації
політичної концепції «raison d’etre» гуртка В. Конрара,
а не «Пютеанської академії», де домінували питання
науки, філософії, теології, що загрожувало конфліктом
з релігійними авторитетами, відображав суперечливість
перебігу модернізаційних процесів на європейському
культурному просторі. Однак у витоків однієї із
найважливіших трансформацій епохи Модерну –
переходу від традиційної, станово–династичної держави
до нації–держави, де першій в Європі академії під
патронатом володаря держави належала дуже важлива
роль, знаходився кардинал Ришельє.
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Ж. Кольбер перед створенням французької Академії
наук у 1666 р., яка займалася виключно природничо–
науковими проблемами, також два роки збирав у себе
вдома вчених. Серед останніх були й майбутні члени
цієї інституції, що переважно належали до «кола
Мерсенна», справу якого після смерті абата продовжив
Н. де Пейреск.
Мета цих академій як нових інституційних
форм організації наукового знання – розвиток
науки нового типу, спрямованої на вирішення
практичних задач заради ствердження державної
могутності.
Завдяки
започаткуванню
видання
наукових журналів в академіях розширюється спектр
комунікативної взаємодії вчених. А під час дискусій
формувалася наукова комунікація як одна із базових
організаційних структур новоєвропейської науки,
повага до співрозмовників, а відтак і самоповага і
відповідальність, що разом складало таку цінність
європейської культури як довіра. Відбувалося
усвідомлення значення конструктивного діалогу,
його здатності надати гносеологічному дискурсу
загальнозначущого смислу.
Висновки. В ранній Новий час в Європі,
спочатку в Англії, а потім у Франції розпочинаються
трансформаційні процеси, що поступово охоплюють
всі сфери життєдіяльності європейських країн,
спрямовуючи їх розвиток в єдине науково–
індустріально–технологічне русло. Техніко–технологічна модернізація потребувала людей, здатних
розв’язувати практичні завдання, а відтак обізнаних у
«механічних мистецтвах» (математиці, натурфілософії,
мінералогії, хімії, гірничій справі тощо) і які
об’єднувалися в різні товариства – гуртки, академії,
асоціації, колегії. Ці наукові спільноти в процесі
інституалізації проходять шлях від неформальних
товариств до спеціалізованих й формалізованих
наукових об’єднань, сприяють ствердженню науки
як важливої складової європейської культури і в
ретроспективі теоретичної рефлексії постають одним із
визначальних чинників становлення новоєвропейської
цивілізації як індустріально–технологічної. Надання
подібним товариствам офіційного статусу засвідчило
прагнення державної влади спрямувати науковий
рух, його динаміку в необхідному державі руслі.
Однак механізми самореалізації, які формувалися в
середовищі наукових спільнот, сприяли становленню
громадянського суспільства в Європі.
Перспективи досліджень. Сучасні інформаційно–
комунікаційні технології, забезпечуючи доступ до
наукового знання в будь–якій географічній точці його
генерації, слугують базою для віртуального спілкування
вчених і створення віртуальних наукових спільнот.
Цифрові технології дозволяють залучати групи
науковців й окремих вчених для проведення досліджень
в режимі наукового аутсорсингу або офшорних наукових
досліджень. Що в свою чергу потребує розробки
принципів
віртуальної
комунікації,
осмислення
«внутрішньої аксіології» цього типу наукових спільнот.
Особливо перспективною для вітчизняних науковців
є участь в розробці «мережевих карт» комунікативної
взаємодії між членами «Республіки вчених» раннього
Нового часу, що здійснюється сучасними європейськими
вченими.
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Scientific communities in the European culture of the early
Modern period
This paper addresses the formation of the phenomenon of scientific
communities, value standards and communication models of the academic
environment of the XVI–XVIIth centuries, as well as their influence on the industrial
society development.
The paper discusses the scientific and cognitive activity of the first scientific
circles, associations, academies, within the framework of which the European
scientific tradition is formed. These scientific communities in the process of
institutionalization transformed from informal societies into the specialized and
formalized scientific associations. They contributed to the consolidation of science
as an important component of European culture. The provision of such associations
with official status has shown the desire of the government authorities to direct the
scientific movement, its dynamics in the way the government need. However, the
mechanisms of self–realization, which were formed in the environment of scientific
communities, contributed to the formation of civil society in Europe.
Keywords: scientific community, scientific clubs of the early modern period
(the XVI–XVIIth centuries), the Royal Society of London, the Northumberland
circle, Francis Bacon.
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Сила досвіду повсякдення
Актуалізується важливість аналізу повсякдення як соціального
феномену, здійснюється спроба пояснити його природу і вплив на існуючі
соціальні процеси. На основі аналізу наукових публікацій автор намагається
обґрунтувати ідею взаємозалежності соціального і фізичного, як базових
елементів повсякденного досвіду.
Ключові слова: соціологія повсякденності, фрейм, трансцендентальний,
конститутивність, причина.

Соціологія повсякдення,торуючи собі шлях в
напрямку актуалізації проблеми соціальної діяльності
і,таким чином, зміщуючи предмет дослідження з аналізу
макросоціальних структур та їх природи в бік звичайного,
в своїй реальності, буття соціального суб’єкта, заявила
про своє право «бути» не тільки в контексті існуючого
академічного дискурсу, але й у полі поза наукових
дискусій, де формує порядок денний покоління, яке
об’єктивно перехоплює ініціативу і відповідальність за
подальший розвиток і його результати. Цей перехід від
теорії до практики, який намітився в 60–70–ї роки ХХ
століття бере початок в емпіричній філософії Д. Юма,
соціальній психології В. Джеймсона (William James),
теорії практики П. Бурдьє, інтерпретації культури
К. Гірца, соціальній філософії М. Фуко і особливо у
феноменологічній соціології А. Шютца (A. Schutz) та
теорії фреймів І. Гофмана. Найбільш «розкрученим»
популяризатором даного соціологічного напрямку в наш
час є відомий російський соціолог В. Вахштайн, лекції
якого стали достатньо популярними не тільки серед
науковців, але й зацікавленої публіки [1]. Не залишилася
поза увагою дана проблема і в середовищі істориків,
які прагнуть розкрити особливості минулого, вивчаючи
практики повсякдення, які були характерними для
конкретного історичного періоду [2].
Разом з тим, необхідність аналізу цієї проблеми
усвідомлюється все більше і викликана вона не тільки
інтересами окремих науковців. Вона є достатньо
важливою насамперед з точки зору розуміння природи
соціальної діяльності і того процесу, який розкриває
механізми і структуру соціальної взаємодії суб’єктів в
контексті тих трансформаційних зрушень, які переживає
сучасне суспільство як на Сході, так і на Заході. А це,
в свою чергу, дозволяє виокремити повсякдення як
місце, де «нові смислові горизонти» набувають свого
завершеного прояснення.
Не так давно український філософ С. Секундант
в одному із інтерв’ю газеті «День»,стверджуючи про
необхідність звернення філософії до проблем, якими
живуть люди,висловився, що І. Кант,свою критичну
теорію виклав в дусі тієї історичної епохи, в якій він
жив [3]. Тобто актуалізував своє суб’єктивне бачення
того повсякдення, яке він спостерігав і спробував
пояснити його сутність з точки зору своєї філософії. Так,
можливо, він і не читав ні Вольфа, ні Ляйбніца, однак
це не завадило йому вийти на той рівень осмислення
реальності і її властивостей, яка є нічим іншим як
нашим досвідом, «проекцією нашої раціональної
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активності» [4, с. 99]. Результати цієї активності
матеріалізуються в повсякденні, формуючи його простір.
Так об’єктивується те, що ми називаємо реальністю, що
конструює соціальний світ у спосіб означений нашою
колективною практикою. На рівні окремих соціальних
груп це проглядається у їх образі життя, мотивах
поведінки і універсалізованих формах інтеракції.
Безперспективно вимагати у населення змінити свій
образ життя на інший, оскільки його індивідуальні
стратегії в межах відповідного середовища є частиною
тієї структури, котра програмує і його побут. Тому, коли
звинувачують людей в тому, що вони не борються за свої
права,то варто розуміти, що причиною такого небажання
є відсутність необхідності в боротьбі за них у їх же
свідомості, сформованої їх же образом життя. Право
не може об’єктивуватися саме по–собі в соціальному
середовищі, як його конструкт до поки його елементи
не сформувалися в суб’єктивній свідомості конкретної
людини. Теж саме стосується і життя, яке є буттєвою
формою прояву сили існування, однак більше за нього
за змістом і характером внутрішньої екзистенції. Через
це «кантівський імператив передбачає: це твоє життя
і ти не повинен витрачати його на чужі амбіції» [3].
Однак для цього мусить з’явитися воління його прожити
самостійно, надихнувшись причинно–обумовленою
метою. Лише тоді з’являється здатність протистояти
«чужим амбіціям», які є нічим іншим, як проявом волі
до влади окремих людей, їх бажанням реалізуватися в
середовищі, що склалося, примусити це середовище
підкоритися силі їхніх пристрастей і оманливих цілей.
Але, коли вони відчувають спротив, тоді ламають його,
утверджуючи ту практику повсякдення, яка відповідає їх
меті і характеру. Ті, хто не приймає подібних практик,
стають чужими. Відтепер амбіційний світ творить
себе сам, всупереч інтенціям середовища, із якого він
вийшов. Розпочинається процес конструювання «нової»
соціальної реальності і наповнення її смислами, що
суперечать суті усталеного світу, каузальний характер
якого проглядається в логіці історичного поступу. Дана
реальність заявляє про себе в дискурсі комунікації,
який для неї є смислотворним. Таке смислотворення
породжує єдність простору і часу, з’являється відчуття
спільності, навіть якщо воно суперечить ідеї свободи і
справедливості. А «спільність простору означає, що в
середині цього спільного горизонту є об’єкти спільного
інтересу і спільної релевантності» [5, с. 140].
А. Шютц, описуючи чим обумовлений звичайний
світ соціального буття на рівні окремої домашньої групи,
вказав на те, що саме вона складає основу інтеракцій між
людьми [6, с. 124, 125], зазначивши, що «первинні групи
і є тими інституалізованими ситуаціями», які формують
структури соціальних відносин на основі спільності
простору і часу [5, с. 140]. Дана переконаність базувалася
на спостереженнях повсякдення, як значимої реальності,
тобто того соціального світу, який за своєю суттю є
інституціональним. Спроможність соціуму як раз і
залежать від цих «інституалізованих ситуацій». Вона
може вивести його на шлях прогресу, або занурити в
темряву хаосу і стагнації. Це, як перебування в точці
біфуркації, коли визначити напрям руху системи
практично неможливо. І саме в цей момент «приціл»
суспільства часто збивається в бік «чужих амбіцій».
Підтверджуючим прикладом може бути діяльність
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окремих структур (політичних партій, економічних
об’єднань, держави) які, досить часто, є засобом
конструювання чужої реальності, котра формує такий
образ життя на рівні окремих груп і суспільства, який є
результатом спотвореної інтересами дійсності. За таких
обставин суб’єкт попадає в ситуацію смислового розриву
– йому потрібно продемонструвати свою лояльність
діями спрямованими на зовні, або віддати перевагу їх
змісту [6, с. 66]. Якщо діяльність цих інституцій не
наповнювати смислами повсякдення, то їх місце займуть,
– як висловився І. Гофман, – «комерційно організовані
фантазії», тих, хто висловлюється від їх імені [6, с. 64].
Тільки через те, що ми не зуміли обмежити ці «фантазії»
впродовж майже 27 років, тоталітарна ментальність у
формі «совкового» образу життя, і до сьогодні відтворює
тоталітарну практику повсякдення, яка проявляється в
актах насилля, неповазі до іншого, скептичному
ставленню до культури та інтелекту, як другорядних
форм соціальної діяльності, прагнення вирішити
побутові проблеми у найпростіший спосіб. А це
виштовхує нас на периферію цивілізованого світу,
закріплюючи за нами статус провінційності з такою ж
практикою життя і досвідом власної свідомості. Остання
втрачає здатність до саморефлексії, замінюючи її
спотвореною картиною світу, що стала результатом
наукових ідеалізацій, де «люди зіштовхуються ніби з
двома світами: світом повсякденного життя і світом
формалізованим в результаті його наукового опису» [7, с.
121]. Згодом соціальна реальність і індивідуальна
свідомість роздвоюються і буття людини «зависає» над
прірвою її ж суб’єктивності, яка перестає бути
автентичною. Самість індивіда пов’язується із подією,
де він «ніби отримує себе», стає спроможним бути [8, с.
195]. Однак, якщо слідувати М. Гайдегеру в інтерпретації
А. Баумейстера, то «буття не можна визначити, але йому
можна дозволити розкрити себе в певному настрої» [8, с.
194]. А він твориться суб’єктивно, і в цій його
суб’єктивності, буття на крилах інтуіції об’єктивується.
Це як стрибок в паралельний світ із нічого в щось, де
гайдегерівське Dasein породжує імпульс події, а не її
саму. Тієї події, що дозволяє подолати означене
інтелектуальне гріхопадіння [8, с. 191], закодоване в
слові. Чи можна пізнати його подолавши інтелектуальний
гріх? У П. Бурдьє це може зробити практик з головою
теоретика [9, с. 158]. Може бути і навпаки: теоретик з
головою практика, який «теоретичні конструкції і
доведення», які він мав перевірити на практиці [9, с.
158], прагне реалізувати як цілком істинні в межах
наявного поля їх застосування. Вся проблема в тому, як
підійти. І тут Бурдьє вказує на підхід, який можна
застосувати до будь–якої людської поведінки. Ним, – на
думку автора, – є підхід економічний [9, с. 159]. Однак,
це лише тоді, коли він існує. Та й за умови, коли
економічний підхід існує ще не означає його здатності
визначити рамки ситуації на зразок гофманівського
фрейму, оскільки те, що сприймається за фрейм
насправді може бути обмеженістю власного розуміння
структури ситуації, що стала результатом деякої
інтеракції і не більше. Для цього Бурдьє пропонує
концепт «габітус» як соціалізовану суб’єктивність,
історичне трансцедентальне, що заперечує картезіанське
обґрунтування філософії свідомості і подає його як
деяку систему, котра не може бути вільною від історії [9,
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

с. 159]. За таких умов «габітус» будучи прив’язаним до
історії, проявляє її присутність в собі як досвід минулого.
Однак, коли минулого уже немає, а нова реальність
тільки народжується, то габітус як «соціалізована
суб’єктивність» і є тією «історичною трансцеденцією»,
наявність якої встановлюється страхітливим криком
нашого сприйняття «моменту тепер». При цьому наша
«дія редукується до простої реакції на недеференційовані
причини» [9, с. 161]. Але редукція реакції до причини є
спрощеним поясненням природи інтересу. З іншого боку,
те, що «механічно ведеться силою причин» [9, с. 161] не
може бути розкрито із суті причини оскільки причина
досить часто не відповідає характеру існуючої
діяльності. Нажаль, так стається в силу ігнорування
природи причини і того, що їй передувало. Пояснити
причину з позиції «моменту тепер» не є можливим,
оскільки вона детерміновна деякою сукупністю фактів в
межах поля існуючих, на той час, смислових комплексів.
Щоб їх правильно описати, потрібно перебувати в
моменті набуття ними смислу. Але не факт, що і тоді
смисл відкриється нам і дозволить інтерпретувати себе
схопленого на самому піку власного в собі і для себе
буття посеред пронизливого сяяння нашої уяви і
суб’єктивних оцінок обмеженого досвідом розуму. Тому
і не можна кроками минулого виміряти шлях у майбутнє,
рівно як і майбутнє не можливо пояснити з точки зору
того, що було, оскільки те, що було суб’єктивний розум
трактує у той спосіб, який йому відомий саме зараз.
Через це «сила причин» не має внутрішньої механіки,
спроможної вести, а її інтенції трансцендентальні. Ми
бачимо лише їх спалахи в соціальному середовищі але
не можемо збагнути природу цих спалахів, виставляючи
своє їх розуміння виключно як емоційні інтерпретації
новоявленого позасуб’єктивного світу. Тут можна
погодитися з Б. Вальденфельсом стосовного того, що
завдяки інтенціональності «у свідомості відбувається
прорив до світу» [10, с. 14], оскільки він долає таку собі
зачарованість в межах фрейму, де досвід минулого
сприймається як момент сучасного. Але чи є він
справжнім «проривом свідомості»? Момент сучасного
розкривається в досвіді повсякдення не через його
усвідомлення нами, а через низку тих «життєвих світів»,
універсальна структура яких випливає із їх онтологічної
природи [10, с. 35]. Тому сутність даного «життєвого
світу» настільки прив’язана до звичайної життєвої
конкретики, що розірвати їх неможливо ні законами
фізики, ні філософською інтуїцією метафізики. Ця
проблема проглядається і в деяких історичних
інтерпретаціях, які фіксуючи окремі моменти
повсякденної практики, описують їх з точки зору того
досвіду частиною, якого ми самі є. З одного боку, такий
підхід дозволяє зафіксувати, схопити явище повсякдення
як історичний артефакт, виявивши його в процесі
соціокультурного взаємодіяння, але не дозволяє
прояснити його конститутивність, тобто те, що складає
його сутність, що визначає його [11, с. 31]. Для прикладу
візьмемо масову і елітарну культури. В чому смисл
елітарності як явища культури? З нашої точки зору
елітарність – це не те, що є недоступним широкому
загалу. Вона може бути явищем породженим культурною
окремішністю, а може проявлятися в якості маркера
відмежування від інших. Культурна окремішність в
соціальному середовищі формується культурною елітою
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чий досвід повсякдення подається як зразок досконалості,
як ціннісний орієнтир, що базується на фундаменті
моральної довершеності. Тому маси сприймають це як
мету власного життя, прагнучи вмонтувати його в
структуру індивідуального досвіду. За таких умов бар’єр
окремішності руйнується і елітарне просочується в
маси. Останні, в свою чергу, демонструють здатність
ним скористатися. Однак, така структура повсякденного
досвіду базується на традиції, без якої будь–яка
культурна дифузія неможлива. Радянське повсякдення,
яке останнім часом привертає неабияку увагу
українських істориків [10], формувалося на «розірваній»
традиції. А вона завдяки відмові від тих зразків
«буржуазної» культури, які тодішні нижчі класи, що
були основним рушієм революції 1917 року і, з яких
формувалася нова «пролетарська» культура, засвоїти не
могли. Сила причин, що не уможливила це була різною.
В першу чергу спрацювала історична специфіка
формування еліти російської імперії починаючи з Петра І
і закінчуючи Миколою ІІ, яка за своєю природою не була
національною, що і ускладнило, в подальшому,
взаємодію цієї еліти, чужої і незрозумілої, з переважною
масою тих, хто забезпечував її існування. Розрив
елітарної і традиційної культури (одна існувала для мас,
інша для еліти) формував різні смаки, звички, традиції,
які гальмували їх зближення, більше того, були таким
собі соціальними маркерами, які віддаляли їх одну від
одної, закріплюючи глибинні розбіжності в статусі,
економічній свободі, політичній організованості. Цей
розрив традиції призвів до втрати історичної пам’яті
(радянська влада, ідеологізувавши історію, концептуально змінила її зміст і призначення). Нажаль, до
сьогодні він не подоланий. По–перше, його неможливо
відновити, а на створення чогось нового потрібен час і
неабиякі зусилля молодого інтелектуального середовища. Тому минуле прагне кодувати майбутнє не
стільки своїм змістом, якого достовірно ми не знаємо,
скільки тими смислами, якими ми його наділяємо. По–
друге,
через
насильницьку
заідеологізованість,
культурний код пам’яті, що проявлявся через традицію,
був зламаний, через що змінився і вербалізований
контекст повсякдення. Світ став практично безваріантним. На думку О. Коляструк «радянська людина не
мала можливості бачити інші варіанти життя її
культурний горизонт був обмежений радянським
простором» [11, с. 52]. А обмеження життєвого горизонту
блокує механізм функціонування моральних цінностей,
що породжує жахливі форми повсякдення, в якому
горілка і бійка ставали зразком «правильного
відпочинку», який виправляли, посилюючи «виховний»
компонент в роботі з масами (О. Стяжкіна) [11, с. 76]. Те,
що і сьогодні цей тренд ми не зуміли перерости чи бодай
перебороти, говорить той факт, що термін «виховна
робота» продовжує активно використовуватися в
існуючих освітніх практиках, не кажучи уже про
кількість захищених, останнім часом, дисертаційних
досліджень на тему виховання. В свій час той же
П. Бурд’є, в одній із своїх праць влучно зазначив: «В
економічному полі, рівно як і в будь–якому іншому, не
обов’язково прагнути зруйнувати, щоб досягти своїх
спустошливих результатів» [9, с. 157]. Перефразувавши
його можна сказати, що і на полі виховання (тобто
передачі соціального досвіду) необов’язково ставити
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собі за мету нав’язати молодому поколінню неадекватні
моделі поведінки. Варто лише змінити орієнтири успіху
і престижності – все інше з’явиться із їх власної логіки.
Таким чином, практика повсякдення є тим
середовищем, в якому зароджуються елементи нових
моделей соціальної діяльності, формується майбутня
архітектура суспільства. Разом з тим, вона жорстко
фреймує нашу взаємодію і досить часто ми не можемо
розірвати її смислові межі, де завжди панує ілюзія
комфортності, відмовитися від якої немає, а ні сили,
а ні бажання. В цьому і проявляється могутність
повсякденного досвіду, який не тільки наділений
інституціональною властивістю, але й є місцем зустрічі
двох взаємозалежних світів – фізичного(як прояв
енергії життя) і соціального(як прояв соціальної енергії
індивіда).
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The discourse of the laughter theory in the optics
of postpositivism and postmodernism

The aim of the article is to show some potential resources for development of
the philosophy of laughter. The authors propose to find these resources in: 1) using
the principle of proliferation of the theories of laughter; 2) making historical–
philosophical reconstructions; 3) re–evaluating the rational foundations of critics
of a certain paradigm. The methodological basis of the article includes such
principles of Post–positivism as the incompleteness principle and the principle
of inexhaustibility of theory. The authors consider the Postmodernist concept of
Rhizome to be instrumental for understanding the interrelations between different
theories of laughter. Such characteristic of Rhizome as heterogeneity allows us to
see the plurality of principally different «laughters». This allows us to define more
clearly the object of research within the geliological discourse.
Keywords: paradigms of the philosophy of laughter, principles of proliferation,
of incompleteness, and of inexhaustibility of theory, Rhizome, heterogeneity of
laughter.

(стаття друкується мовою оригіналу)
The analysis of the percent correlation of the researches
on the theme of laughter to the researches on other
philosophical themes, would show that this ratio is so low,
as to be safely neglected. Some thinkers consider the theme
of laughter in philosophy to be «surprisingly understudied»
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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[23, p. 1]. L. Olin thinks that one of the most important
problems that the contemporary theory should solve is the
following paradox. On one hand, we can state the central role
of laughter in mental life and social discourse. On the other,
«given that role, why has the topic been so neglected?» [19,
p. 346]. Even if we do not subscribe to such a categorical
statement about the supreme importance of laughter in the
culture, the paradox still stands.
The aim of the article is: 1) to show some potential
resources for development of the philosophy of laughter, and
2) the justification of the skepticism as to the attempts of
creating the unified theory of laughter. The methodological
basis of the work is the Postmodernist concept of Rhizome,
T. Kuhn’s paradigm method and such principles of Post–
positivism as the incompleteness principle and the principle
of inexhaustibility of theory.
One of the traditional themes of the philosophical
geliology (greek γέλιο – laughter) is the mystery of the
essence of laughter. Since the ancient times and up to our own
days many philosophers have tried to solve it. Among them
are Plato, Aristotle, Descartes, Hobbes, Locke, Shaftesbury,
Hutcheson, Kant, Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard,
Spencer, Freud, Bergson, Santayana, Propp and many others.
In the mid XX ct., while trying to summarize these works,
D. Monro formulated the three main theories of the laughter
discourse: Superiority Theory, Incongruity Theory and
Relief Theory [17].
We should note that 11 years before the publishing
of T. Kuhn’s «The Structure of Scientific Revolutions»
(1962), Monro uses the paradigmal approach to investigate
the philosophical theme bordering on science. He
concludes that the above–mentioned theories of laughter
are not mutually exclusive but complementary. Each
theory allows us to see aspects, hidden from another
theory. He writes: «Each of these theories of humor is able
to explain some types of humor, but it may be doubted if
any of them can satisfactorily explain every type of humor.
Superiority theories account very well for our laughter at
small misfortunes and for the appeal of satire, but are less
happy in dealing with word play, incongruity, nonsense,
and indecency. Incongruity theories, on the other hand,
are strong where superiority theories are weakest, and
weak where they are strongest. Relief theories account
admirably for laughter at indecency, malice, and nonsense
… but are forced to concede that there is an intrinsic appeal
in incongruity and word play that is quite independent of
relief from restraint» [18, p. 354–355].
D. Monro suggests a development model of the
philosophical study of laughter, quite different from Kuhn’s
model. In spite of his own postulation of the principle of
inexhaustibility of every extant theory, the latter builds mainly
linear scheme. Monro, on the contrary, shows the non–linear
correlations between the theories. In the center of Kuhn’s
conception, there is notion of «scientific revolution». In
Monro’s theory, the dynamics of the philosophy of laughter is
the dynamics of complex, interrelated evolutionary changes,
which do not have a single source and a well–defined vector.
If we make a model of Monro’s history of the laughter
philosophy, the closest model would be the Rhizome of the
Postmodernist philosophy [3]. Rhizome fixes the horizontal
(inter–species) relations of the different laughter theories,
while Kuhn’s model of the scientific development reflects
their vertical and linear connections.
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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The contemporary discourse of the philosophy of
laughter is an example of such a Post–positivist concept as
the proliferation principle. P. Feyerabend, the author of the
principle, thinks that the effective development of cognition
implies completely free multiplication of theories, including
the most improbable ones [7, s. 166–178]. And in reality
now there are several dozens of laughter theories [Maier
Barbara]. Their total quantity is ever increasing. Ukrainian
philosopher S. Proleyev sees the cause of multiplicity of
laughter theories in the context of such a feature of Rhizome
as the heterogeneity. He suggests the need «to deconstruct the
theory of laughter, supplanting it with laughters (italics ours
– M. S., T. S.) as the multitude of intentions of heterogeneous
origin, that do not have a semantic «common denominator»
[5, s. 29]. Within this paradigm, he uses the strategy of
«comprehending laughter as the ontologically different
laughters, each of them creating an autonomous world of
meanings and semantic dispositions» [4, s. 58]. The author
calls his position the heterogenic conception of laughter.
From the point of view of representatives of the
heterogenic approach, every thinker should attentively
examine empirical foundation of their position, and concretize
the object, exactly formulating what kind of laughter practices
would be studied. Results of the investigation should not be
automatically applied to different laughter discourses. If
we take into consideration, the fact that laughter is a poly–
variant, or at least, ambivalent phenomenon, the objective
variety of kinds of laughter would be further multiplied by
the different aspects of studying each of them.
The heterogenic laughter theory allows avoiding some
misunderstandings between representatives of different
philosophical approaches. For example, critics of Incongruity
Theory state that the contrast of expected and real is far
from being necessary and sufficient cause of laughter. As
a proof, they give numerous instances of incongruities that
are not funny. They often cite «A. Bane’s list» [19, p. 343].
It lists examples of contrasts that cause feelings of pain,
sadness, anger and so on [10, p. 257]. But there is not a
single representative of Incongruity Theory who would state
that incongruity is the only cause of laughter. Every thinker
investigates specific «laughter incongruities» and tries to
formulate their algorithm. For example, Aristotle, who is
often considered to be a founder of Incongruity Theory,
proposes his own definition of the comic. This formulation
retains its value in the contemporary philosophical discourse:
«comic is only a piece of the ugliness which causes no pain
or destruction, thus, to go no farther the comic mask is
something ugly and distorted but painless» [1449 a, 33–40].
Enjoying a comedy, we can laugh at ugliness, if that ugliness
is not painful or destructive to us.
Aristotle not only 1) defines the measure of incongruity
that can become an object of laughter, but also 2) clearly
defines the species (theatre) and genre (comedy) borders
of cultural practices, within which the phenomenon of
«harmless evil» can be comic. As we see, the philosopher
prevents possible objections based on the fact that in life
there are many situations of contrast that are non–comic.
Aristotle does not investigate funny situations in human life
– he studies artistic laughter practices.
Besides, Aristotle considered that laughter could arise
from the correlation between the divine and the earthly,
the sacred and the profane: «the gods seem comic when
compared with us» [1101b, 20]. Thus he: 1) founded the
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theology of laughter and 2) anticipated the explanation of
specific, carnival laughter that was given by the outstanding
Russian thinker of the XX ct. M. Bakhtin [2]. In addition,
Aristotle suggested to us 3) the principle of explaining the
laughter practices that have in their core de–sacralization of
the pseudo–sacred values. The latter are the official values
of the states whose totalitarian (or authoritarian) ideology
incorporates elements of sacralization [6, s. 7, 49, 56, 59].
H. Spenser (1820–1903) also had in mind quite definite
laughter practices when he wrote that humor can be explained
by the «descending incongruity». Here the «descending» is
seen as the transition from the sublime to the low or even
obscene [13]. The mechanism of such descending is clearly
seen in the following anecdote: «The majority of women
think that the way to a man’s heart is via his stomach, but
they are wrong: this way goes much lower».
D. Monro not just singled out the basic theories
of laughter. As Barbara Maier points out, Monro has
also systematized the kinds of humorous incongruities:
«1) any breach of the usual order of events (deviation),
2) importing into one situation what belongs to another
(context deviation, metaphor), 3) anything masquerading
as something it is not (hypocrisy, pretense, trick, etc.),
4) word play, puns (ambiguity, grammatical deviation, etc.),
5) nonsense, 6) forbidden breach (value deviation, deviation
from rule, etc.), 7) novelty, freshness, unexpectedness,
escape (deviation from usual, defeated expectation, surprise,
escape) « [16].
One of the contemporary variants of Incongruity
Theory is Victor Raskin’s Script–based Semantic Theory
of Humor [21]. The author proposed linguistic approach
to concretization of the comic incongruity phenomenon. It
means the situation where the same words or semantically
close expressions are used in different semantic context
(scripts). Laughter appears because of the abrupt switching
from the primary understanding to a different or even
opposite one. As an example, Raskin gives the following
anecdote: «A patient asks if the doctor is at home. The
doctor’s young and pretty wife whispers «He is not, come
in» [22].
The meaning of the cited switching is an example of one
kind of invariants, described by R. Wiseman [25]. The latter,
having studied a number of anecdotes, has defined four stable
kinds of laughter incongruities: 1) someone trying to look
clever and taking a pratfall; 2) a marriage is devoid of love;
3) doctors being insensitive about imminent death; 4) God
makes a mistake [10]. Perhaps, these invariants can suggest
the algorithms of the switching of the scripts, and thus their
usage can specify some points of V. Raskin’s theory.
We see the whole history of Incongruity Theory as
a series of successful attempts to find the laws of certain
specific incongruities, which can cause laughter. That is why
to criticize this theory as a whole, is to oppose a non–existent
theory. Besides: 1) all the described practices of Incongruity
also need specifying; 2) there is a limit of formalization of
the laughter incongruities, because laughter is not rational
only, but also emotional state, it is based not only on the
logical understanding of some contrast, but also includes
unconscious and often unpredictable human reaction.
Moreover, we even do not mention the limits of human
cognition as a whole.
The Post–positivist methodology is one more approach
that opens new horizons for the philosophy of laughter. For
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instance, in this context the Post–positivist concept of the
principle of incompleteness has great value. In accordance
with it, not a single theory can be seen as complete. Using
the theorem of K. F. Gödel, we can say that a theory of
laughter can be either contradictory but incomplete, or it
can embrace practically all the laughter practices but suffer
from the numerous inner contradictions. The incompleteness
of a theory is the normal state of things in the cognition
process. T. Kuhn writes: «it is just the incompleteness and
imperfection of the existing data–theory fit that, at any time,
define many of the puzzles that characterize normal science»
[15, p. 146]. That is why overcoming the incompleteness of
any laughter theory should not be seen as a task that can
be completely solved. In addition, the incompleteness of
a theory cannot be sees as a sign of its inadequacy. At the
same time, the «incompleteness insinuation» is widely used
in the laughter discourse. For example, B. Maier states «…
theorists tend to present only a few categories and ignore
the rest. Or a category would be presented solely from the
perspective of a single metaphysics or philosophy» [16].
Various laughter theories cannot be evaluated as
comparatively more or less successful, if they study different
aspects of the comical. For example, Incongruity Theory
reveals one of the ontological aspects of laughter, but it does
not exhaust this ontology. Superiority Theory explicates
those sides of the comical that reflect the compensation
of contrasts in social, intellectual and moral statuses of
different persons. However, Superiority Theory ignores
the ambivalent nature of laughter that can imply either
the heightening of protagonist’s status, or their fiasco.
R. Solomon studied this latter aspect of laughter, and as a
result he proposed Inferiority Theory [24]. The next logical
step would be combining Superiority Theory and Inferiority
Theory. T. Cohen [12] did exactly this. The resulting
ambivalent Superiority–Inferiority Theory would benefit
from dialogue with representatives of Relief Theory, who
study mechanism and factors of the «laughter catharsis», and
with those philosophers who study the ontology of laughter.
The next conception, instrumental for development of
the philosophy of laughter is the Post–positivist principle
of inexhaustibility of theory. While criticizing Superiority
Theory, Francis Hutcheson in his «Reflections Upon
Laughter» stated that sufferings of a character would sooner
make recipient pity them, then to laugh at the misfortunes
[14]. However, this objection cannot be seen as crucial,
because it does not negate Superiority Theory, only shows
the need to specify it. Really, sympathy and ridicule are
incompatible. Bergson in his book «Laugh» writes about
it: «Here I would point out… the ABSENCE OF FEELING
which usually accompanies humor… Indifference is its
natural environment, for humor has no greater foe than
emotion. …the comic demands something like a momentary
anesthesia of the heart. Its appeal is to intelligence, pure and
simple» [11].
But if we can concretize Superiority Theory, retaining
its essence and taking into account Bergson’s condition,
the objection to this theory becomes invalid. We should
clarify that the subject of mockery is not a real person,
but a character, an artistic image whose sufferings and
humiliations cannot excite recipient’s sympathy. Moreover,
the viewer (or reader) sees real or seeming sufferings of
the character as: 1) justly deserved and 2) not overly cruel
measure of punishment.
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Therefore, the author of comedy should observe the
strict measure of the loser’s suffering. These sufferings must
not look excessive, and sometimes in the general context of
the plot, they even can be seen as a means of reformation
of the character. For instance, in the cult Soviet comedy by
E. Riazanov «The Irony of Fate», Ippolit does not excite
our sympathy because of his overconfidence, paradoxally
combined with pathological jealousy. Besides, the viewer
sees how the failure in private life makes him better. Ippolit
changes, he loses the mask of the self–satisfied bureaucrat,
he rises above his difficult situation and thinks over its
reason. Finally, he begins to understand what it means
to love truly. And in this culmination moment of his soul
growth, viewers stop laughing at him, because they begin to
sympathize with him.
The principle of inexhaustibility can be used when a
thinker just momentarily touches the theme of laughter,
without using the main methodological potential of chosen
philosophy. In this case, it is useful to reconstruct the
thinker’s views, if such a procedure would help to develop
a laughter theory. For example, T. Hobbes’s definition of
the comical derives from his concept of «war of all against
all». However, speaking about laughter as a weapon of
war, Hobbes «forgets» the other main principle of his own
theory – the idea of the natural equality of people. If we
take into consideration both theories, we can reconstruct
the second part of the definition: laughter is such a weapon
that partially restores the «natural equality», compensating
the inequality of social statuses. Such an explanation can be
very constructive in some cases. For example, the British
comic serial «Jeeves and Wooster», based on the novels by
P. G. Wodehouse, exhilarates the viewer by the fact that not
the aristocrat, but his butler is presented as the real gentleman
– tactful, refined, gallant, resourceful etc., while his master is
more like a chattering servant.
Before the ХVIII ct., philosophers seldom saw the
problem of laughter as a central [8, p. 3], and that is why
in their works we can find many similar ideas, that have
not been fully developed by their authors and thus need our
reconstruction.
We conclude that further development of the philosophy
of laughter can’t be restricted only to the «inner» discourse
within the limits of this subject domain of philosophy. We
agree with Adrian Bardon that philosophy should become
a kind of «incubator» for creating the laughter theory [10].
And we want to stress that it can become such a thing
only as the integral philosophy, developing on the basis of
interdisciplinary connections and using methodology of
different philosophical theories, including those that do not
deal with the problem of laughter directly.
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Дискурс філософії сміху в оптиці постпозитивізму
та постмодернізму
Метою роботи є виявлення деяких резервів розвитку філософської
геліології. Ці резерви автори пропонують шукати на шляхах реалізації
принципу проліферації теорій сміху, історико–філософських реконструкцій, а
також переосмислення раціональних основ критики тієї чи іншої парадигми.
Методологічною основною статті слугують також такі поняття
постпозитивізму як принципи неповноти та невичерпаності теорії.
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Автори вважають, що постмодерністський концепт різоми допомагає
зрозуміти специфіку взаємовідношень різних теорій сміху. А така якість
різоми як гетерогенність дає бачення множинності якісно відмінних «сміхів»,
що тягне за собою певне розуміння конкретності предмету дослідження в
межах геліологічного дискурсу.
Ключові слова: парадигми геліології, принципи проліферації, неповноти,
невичерпаності теорії, різома, гетерогенність сміху.
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Антропологічна сутність постнекласичних
практик людини: теоретико–прикладний аспект
Дослідження спрямоване на з’ясування антропологічної сутності
постнекласичних практик людини та виявлення їх зв’язку зі станом цілісності
людини на прикладі театральної практики та практики мікромініатюри.
Встановлено, що зміст та сутність практик людини залежать від стану
її цілісності, характеру онтико–онтологічних зв’язків, гармонія між якими
сприяє виходу людини на нові рівні буття. Показано, що практики є єдиним,
але двонаправленим процесом, спрямованим як на розвиток людини, так і на
зміну нею навколишнього світу.
Ключові слова: практики, цілісність людини, онтико–онтологічна
дуальність, гармонія, постнекласична методологія.

В умовах глобальної кризи сучасності, найглибшими
проявами якої є антропологічна криза, що виявляється в
розколотості людського буття, втраті самоідентифікації
людини, її розумовій та психічній деградації,
неспроможності до об’єктивного вибору та критичної
оцінки свого і чужого досвіду, особливої актуальності
набуває проблема осмислення практик людини. Адже
саме практики людини, в яких вона здатна як руйнувати,
так і творити, виявляють її розуміння чи не розуміння себе
і світу та, відповідно, стають діяльним відображенням
її власної цілісності. Тому саме під антропологічним
кутом зору осмислення практик людини здатне отримати
свою повноту та вести до зміни характеру практичної
діяльності людини як шляху виходу із кризи.
У контексті нового розуміння сутності людини,
яке формується в межах сучасної наукової парадигми,
визначеної В. С. Стьопіним як постнекласика [9],
особливий інтерес викликають постнекласичні
практики, осмисленню яких був присвячений
російсько–український Міжнародний проект «Постнекласичні практики: досвід концептуалізації» [8].
У межах проекту вперше було зроблено спробу
розглянути антропологічний аспект постнекласичних
практик, у яких людина постає онтико–онтологічною
єдністю та діє як суб’єкт і об’єкт будь–якої своєї
практики одночасно [11]. Метою даної роботи є
антропологічний аналіз постнекласичних практик та
виявлення їх спільних закономірностей на прикладі
окремих практик людини, таких як театральна
практика та мистецька практика мікромініатюри.
Спроби осмислення цих практик під кутом зору
постнекласичної методології вже мали місце в
роботах О. М. Левченко [5] та Л. В. Теліженко [12], але
спільне антропологічне ядро цих практик, визначене
цілісністю самої людини, не з’ясовувалося.
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Традиційна наукова раціональність вважала людину
окремим, найчастіше ізольованим від навколишнього
світу індивідом, який знаходиться в діяльно–пасивному
або діяльно–активному зв’язку з ним. Так класична
раціональність розглядала людину як суб’єкт,
похідний від природи–об’єкта, вважаючи її цілісність
механістичною. Некласична раціональність, навпаки,
вважала людину первинною по відношенню до природи
як засобу її власного розвитку, незалежною від неї.
Цілком логічно, що природна діяльність як класичної,
так і некласичної людини виявилася конфліктною по
своїй суті, спрямованою на розвиток лише окремих її
сторін, далекої не лише від єдності з природним світом,
а і самою собою.
Таке «наукове» розщеплення людини за принципом
суб’єкт–об’єктних відносин на самість і її умови, на
людину зовнішню і внутрішню визначили основні
риси і її практик. У класичному випадку практики мали
чуттєво–наочний характер і були зумовлені зовнішніми
потребами людини, її природним середовищем. У
некласичному варіанті практики були звернені до
внутрішнього світу самої людини, її душі і свідомості,
відображаючи прагнення людини шляхом досвіду
внутрішнього переживання отримати нові знання
про себе. До числа таких практик можна віднести
психоаналітичні практики, інтуїцію, інсайт, гіпноз і т.д.
Як наслідок, класичні та некласичні практики
людини, які почергово пов’язувалися або з її
зовнішньою, або внутрішньою сторонами, призвели
до катастрофічних змін як навколишньої природи, так
і природи самої людини, про що свідчать, насамперед,
екологічна та антропологічна кризи сучасності.
Основою для формування в межах постнекласичної
раціональності нового уявлення про людину та її
практики є перегляд суб’єкт–об’єктних відношень, які
вперше розглядаються не в розриві чи протиставленні,
як це було в класичній раціональності (О→С), або а
некласичній (С→О), а в процесі їх інтегрування, по
суті, в їх єдності. У осмислення людини та її практик
це вносить важливі зміни, зокрема появу нового об’єкта
дослідження – саморозвиваючих систем, невід’ємним
компопентом яких є сама людина. У якості таких систем
можна розглядати людину в єдності з усіма її умовами,
в які вона включена як діючий компонент: природу,
суспільство, культуру та навіть увесь Універсум, у
якому вона теж постійно перебуває та діє. Це можна
представити, як С+О.
Для антропології це означає, по–перше, нове
розуміння меж людини, яка виявляється фактично
безмежною, світовою. По–друге, стає зрозумілим, що
цілісність людини не є тільки фізичною, зовнішньою,
чи тільки духовною, внутрішньою, ні тим більше лише
психічною. Цілісність людини треба розуміти як єдність
зовнішнього і внутрішнього, онтичного і онтологічного,
тобто тотальною єдністю людини і її умов. По–
третє, тим, що з’єднує рівні людину в цілісність, що
перетворює всю складність людини і її умов на єдність,
є її діяльність, властива як зовнішнім, так і внутрішнім
антропологічним процесам одночасно. В. С. Стьопін
пише: «Взаємодія людини з саморазвиваючими
системами протікає таким чином, що сама людська дія не
є зовнішнім фактором відносно системи, а включається
в неї...» [10, с. 49].
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Фактично мова йде про нове розуміння цілісності
людини як онтико–онтологічної, яка формується та
розвивається людиною тільки в процесі її зовнішньої
та внутрішньої діяльності одночасно. А тому штучно
«розривати» людину та її діяльність на дві сторони
є таким, що не відповідає їй реальній. У будь–якій
зовнішній дії людини завжди слід вбачати її внутрішню, а
в усій її діяльності – узгодженість всіх її антропологічних
процесів, онтичних і онтологічних одночасно. Водночас
будь–яка цілеспрямована діяльність людини представляє
її всю як онтико–онтологічну сутність. У різних
практиках людини це дозволяє виділяти їх спільне
антропологічне ядро, яким є системна єдність онтики і
онтології людини, її зовнішньої і внутрішньої, людини і
всіх її умов, присутню у будь–якій її свідомій діяльності.
Проте між зовнішнім і внутрішнім людини може
бути різний ступінь увідповідненості, означаючи тим
самим певну нестабільність стану самої цілісності
людини. Більше того, зазвичай онтична і онтологічна
сторони людини, які в ній живій ніколи не зникають і
уможливлюють її існування та розгортання в світі як
такої, увідповіднені з певною хаотизованістю зв’язків.
Таку цілісність людини можна вважати атрибутивною,
властивою їй у звичайному стані свідомості зі змінними
зв’язками між її антропологічними рівнями. Утворена
самою наявністю двох сторін буття людини, атрибутивна
цілісність є її всеохоплюючою ознакою, яка по
відношенню до всіх інших відомих її ознак (розумність,
виробничість, суспільність тощо), є визначаючою. У
атрибутивному типі цілісності людини актуалізованою
є лише її онтична складова з особистісним центром
«Я». Онтологічна ж сторона людини залишається
недостатньо розвиненою, виявляючись у дискурсивному
мисленні й чуттєвості, поняттях і стереотипах,
вироблених у практичних формах наслідування тощо.
Іншими словами, це звичайний стан людини, звичний
для неї спосіб буття і діяльності, коли в практиках
допускається безліч помилок, хибних дій і оцінок, а
в процесі її діяльності розвиваються та шліфуються
лише певні якості та можливості. При цьому потенціал
людини залишається не розкритим, «прихованим» для
неї самої як таємниця.
Власно, традиційна раціональність так і розглядала
всі практики людини, цілісність якої залишалася чимось
стабільним, присутнім чи навіть відсутнім у ній [1, с. 25].
Практики, які не відповідали традиційному уявленню
про цілісність людину та її можливості, виносилися за
межі наукової раціональності. Саме такою була доля всіх
релігійних, духовних практик, містичного досвіду.
Та сам факт наявності двох сторін буття людини,
онтики і онтології в ній, вже означає потенційну
можливість людини приводити їх до межового
увідповіднення, а, отже, гармонізувати всі процеси
в собі, що здатне відповідним чином позначатися як
на стані самої цілісності людини, так і її практичній
діяльності. Звісно, що для живої, активної людини,
яка постійно розкодовує та перекодовує інформацією з
навколишнього світу, таке внутрішнє увідповіднення
не може бути тривалим. Та все ж мить межового
увідповіднення онтики й онтології як цілості людини
для неї є можливою. Саме така мить здатна викликати
зміни в усій людині, на всіх її рівнях, миттєво утворюючи
нову її онтико–онтологічну структуру більш високого
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порядку, єдину з певним рівнем субстанційної основи,
якості та повнота якого при подальшому розгортанні
цілісності людини будуть визначаючими. Важливо
наголосити, що саме така мить є для людини моментом
її внутрішньої трансформації, появою в ній нових
онтологічних якостей, більш значних чи навіть, більше,
ніж людських у порівнянні зі звичайними. Але у процесі
свого подальшого розгортання вони змінюватимуть і
онтичні якості людини як з ними пов’язані.
Цей нелінійний момент межової гармонізації
всіх процесів у людині можна вважати перехідним
або біфуркаційним типом цілісності людини, який
виникає на основі атрибутивного та викликає зміни в
обох її сутнісних сторонах. Становлення такого типу
цілісності для людини означає перехід від дискретного
знання ситуації до континуально–цілісного сприйняття
тотальності, зміну способу її буття й діяльності, появу
особливого стану пізнання, виявлення її потенційних
творчих можливостей, здатних реалізуватися в
практиках, неможливих для неї до цього моменту.
Цікаво, що саме до цього моменту чи миті
історично були звернені всі духовні практики світу,
релігійні ритуали та містерії стародавнього світу,
антропологічна сутність яких вперше знайшла своє
відображення у філософії Платона та неоплатоників. Так
Платон у «Парменіді», розділяючи світ на онтичний і
онтологічний, говорить про ціле як таке, що складається
з двох взаємозв’язаних частин, світу ідей і світу речей.
Їх злиття, коли якості однієї сторони стають якостями
іншої, він називає «моментом», «дивним за своєю
природою «раптом», яке «заключає в собі все те, що
є і у світі ідей, і у світі речей» [6, с. 380]. Тобто нова
цілість здатна вибудовуватися миттєво, змінюючи якості
обох своїх сторін та виявляючи їх потенціал. Пізніше
неоплатоник Плотін таке ціле назвав Богом, знову
акцентуючи увагу на тому, що для людини воно можливе
як «момент», найважливіший у її житті [7, с. 113]. На
думку Л. Шестова, починаючи з Плотіна, цей «момент»
став називатися містичним злиттям (unio mystico), яке
через Плотіна перейшло в средньовіччя, а звідти і до
нас [13, с. 385]. Очевидно, маючи на увазі такий момент,
значно пізніше В. Зеньковський писав про «стрибки»
і «перервність» у бутті, які «творять» і закликають
«зверху» появу нового [2, с. 175].
Для всіх практик людини це означає, що вони,
по–перше, завжди мають дві структурні складові,
онтичну практику самої людини (Я–буття) та
онтологічну практику Буття (Все–Буття), які разом
представляють єдину діяльність людини як цілісності.
Таку структурну єдність постнекласичних практик
не слід ототожнювати з уявленням про буття людини
Ж.–П. Сартра (Jean–Paul Sartre «L’être et le néant: Essay
d’ontologie phénoménologique», 1943), який «буття для
себе» протиставляв «буттю у собі», а тому останнє
вважав за ніщо. По–друге, завдань для людини в будь–
якій її практиці тепер постає як мінімум два: неодмінно
розвивати обидві сторони свого буття та водночас
«нарощувати» узгодження між онтичною і онтологічною
сторонами як рух до перехідної цілісності, бажаної як
«благо», щастя, повнота, надлюдське в людині тощо.
По–третє, потенціал людини в цих практиках залежить
від того, наскільки ці практики як структурні елементи
взаємоузгоджені між собою. Тобто, що це за практики?
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Це практики людини, яка досягла біфуркаційної
цілісності в прагненні до певної мети, відкрила в собі
новий потенціал та реалізує його в певній практичній
діяльності, недосяжній для інших. Чи це практика
людини, яка ще лише розвиває кожну зі своїх сторін,
намагаючись пізнати себе, свої здібності та можливості.
У такому розрізі постнекласика вперше розкриває
глибинний та досі недосліджений антропологічний
зміст багатьох практик людини, як сучасних, так і давно
відомих, онтико–онтологічно єдиних за своєю природою,
але не пояснюваних у своїх феноменальних проявах,
пов’язаних з біфуркаційною цілісністю людини та її
потенційними можливостями. Так феноменальною за
своїм антропологічним змістом залишалася театральна
практика, яка мала особливе антропологічне значення
ще в Стародавній Греції, насамперед, у її класичному
періоді, коли державного рівня набули трагедії та
Елевсинські містерії, важливим елементом яких були
пов’язані з катарсисом (від гр. κάθαρσις – піднесення,
очищення, оздоровлення) театральні дійства. На
переконання греків, саме ці дійства мали так вплинути
на людину та перебудувати її, щоб, як наслідок, вона
відчула реальні зміни в усій собі, і в розумі, і в душі,
і в тілі. Адже зміст катарсису, як його розуміли греки,
вочевидь, торкався всіх сторін буття людини, оскільки
він мав найрізноманітніше значення: етичне, естетичне,
релігійне, фізіологічне, медичне, філософське тощо.
Тобто подія переживання вищої гармонії торкалася всієї
сутності людини, зокрема досягнення нею такого стану
цілісності, коли на всіх її рівнях відбувалися позитивні
зміни, в тому числі з’являлися нові пізнавальні та творчі
можливості.
Цікаво, що містичний, перетворюючий у своїй сутності катарсис, як його сьогодні розглядають Е. Брумат і
C. Кіансіо [14; 15], фактично уже в наш час досліджував
український режисер Л. Курбас, який хотів повернути
катарсис у метафізичний, філософський театр «Березіль»
і учив акторів «правильній цілості мислі і почування», не
ототожнюючи її з «правильним міркуванням», яка і мала
відтворити афект катарсису [4. с. 46].
Постнекласичне осмислення глибинного антропологічного змісту і значення театру в Україні
сьогодні продовжується вже в Національному центрі
театрального мистецтва ім. Л. Курбаса. Так Олена
Левченко обґрунтовує нову антропологічну функцію
театру – функцію буттєвого еволюціонування людини
[5, с. 335]. Особливу увагу дослідниця теж приділяє
акторові, який спершу сам має налаштуватися на
стан гештальту, можливість в одному моменті цілісно
сприйняти усі частини театральної ролі, а вже потім
своєю енергією захопити зал та в єдиному ритмі з ним
«увійти» в певний простір буття як стан істини, порядок
якого має стати порядком глядача. Але, як слушно
зауважує дослідниця, щоб відбулася така гармонія,
актор, перш ніж вийти на сцену, має усвідомити сутність
порушення, яке обов’язково закладається автором у
сюжет твору, тобто «формулу» сюжету. Заперечуючи в
самому собі негативні дії контргероя, відмовляючись
від них як своїх, актор тим самим через власну сутність
усуває порушення та встановлює гармонію–істину, яку
глядачі мають сприйняти як свою [5].
З повним правом постнекласичною практикою
можна вважати і сучасну практику мікромініатюри
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(від грецьк. μικρός (мікрос) – «малий»), яка в Україні
сьогодні представлена творчістю М. Сядристого. За
визначенням С. А. Коненко – «це мистецтво і його твори,
які не сприймаються неозброєним оком і вирізняються
особливою тонкістю художніх прийомів з нескінченними
смисловими можливостями» [3, с. 18].
Антропологічна специфіка цієї практики полягає
в тому, що вона не доступна не лише для пересічної
людини, а і для художника «від Бога». Ця практика
потребує більше, ніж звичайних творчих здібностей
людини. Вона є мірилом її надможливостей, титанічної
роботи над собою та виявлення власного потенціалу,
діапазон якого важко піддається розумінню. Адже
митець також, перш, ніж взятися до роботи, має повністю
звільнитися від життєвих проблем, хаосу почуттів,
очистити свій розум від плутанини думок тощо.
Окрім того мікромініатюрист має встановити в собі
певну духовну організацію, єдність себе зовнішнього і
внутрішнього, межове увідповіднення всіх властивих
йому внутрішніх і зовнішніх дій, чому підпорядковується
навіть його дихання. Це викликає в ньому певний
внутрішній лад, гармонію, рівновагу, без яких ні тіло,
ні розум, ні почуття не будуть «слухняними», негативно
впливаючи на найменші нервові імпульси, що можуть
завдати шкоди або зовсім зруйнувати роботу декількох
місяців.
Як бачимо, обидві ці практики, театральна практика
і практика мікромініатюри, з постнекласичної точки
зору є практиками, спрямованими не лише на зовнішні
цілеспрямовані дії людини, а, насамперед, на її саму
як виконавця практики. Тільки стаючи практиками
сходження людини до власної повноти і гармонії,
вони отримують матеріально–практичну можливість
реалізуватися як такі. Іншими словами, ми маємо справу
з двома етапами досліджуваних практик як єдиного
процесу: творення митцем під впливом певних умов
себе Іншого, вселенського, та творення ним нового
предметного світу як специфічного відображення себе
вже оновленого.
Антропологічний зв’язок між обома практиками
виражається і в тому, що структура цих практик (Я–
буття і Все–Буття) відповідає структурі цілісності
самої людини, онтичній і онтологічній одночасно, а їх
потенціал – повноті буття людини. При цьому практика
мікромініатюри цю онтологічну повноту виявляє через
сам факт створення її найменшого онтичного образу,
який цю повноту і відображає. Театральна ж практика
онтологічну повноту людини виявляє через специфічний
стан актора, гра якого на сцені є точним відображенням
гармонії–істини, присутньої як Все–Буття у бутті кожної
людини.
Отже, театральна практика та практика мікромініатюри демонструють мета–антропологічну основу
свого здійснення, закладену в самій сутності людини,
митці чи акторові, до якої як до істини та вищої
гармонії вона звертається. Саме через виявлення цієї
універсальної основи в майстрові мікромініатюри та
акторові ці практики є близькими, еволюційними за
своїм антропологічним призначенням.
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Anthropological essence of postnonclassical human practical
activities: theoretical and applied aspects
The purpose of the article is to describe anthropological essence of
postnonclassical practical human activities and to reveal its connection with
human integrity. Theatrical activity and micro art activity are used as an example.
It was found out that the content and essence of human activities depend on the
human integrity, nature of ontical and ontological connections, the harmony of
which contributes to reaching a new plane of existence. The article shows that a
practical activity is a single process as well as a bidirectional one aimed for human
development as well as for changing environment by the human.
Keywords: practical activities, human integrity, ontic and ontological duality,
harmony, postnonclassical methodology.
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Феномен юного материнства: демографічні,
соціальні та психофізіологічні аспекти

Комплексно досліджується феномен раннього материнства,
означуються його історико–демографічні особливості, соціальні та
психофізіологічні аспекти неготовності до материнства в підлітковому
віці. Проаналізовані статистичні данні народжуваності в підлітковому
віці, позашлюбних народжувань, материнської та дитячої смертності,
психічних захворювань та ВІЛ–інфікувань. Охарактеризована соціальна
незрілість (нездатність виконувати соціальну роль матері в підлітковому
віці, нести відповідальність за дитину), що відзначається інфантильною
позицією, тривожністю неповнолітніх, несформованістю материнської
компетентності, ієрархії ціннісних орієнтацій, моделей батьківської
поведінки. Зроблені висновки про необхідність соціального супроводу
материнства дівчат–підлітків, що вимагає, з одного боку, створення умов
для психічного, емоційного і особистісного розвитку матері–підлітка, а
з іншого – забезпечення повноцінного розвитку дитини через формування
адекватних адаптаційних механізмів нової соціальної ролі юної мами.
Ключові слова: раннє материнство, матері–підлітки, юні матері,
неготовність до материнства.

Материнство як соціальний феномен чутливе до всіх
суспільних змін, регулюється як природними процесами,
так і державними програмами. Першорядними щодо
дітородної активності є достатньо стійкі принципи
демографічної поведінки, другорядними – заходи, які
застосовує держава задля врегулювання демографічних
процесів. Ефект останніх може проявлятися у
розширенні матеріальних можливостей родини, що
планувала народження дитини, але відкладала його до
більш сприятливих часів. Раннє материнство, у більшості
випадків – незаплановане, тому, внаслідок особливої
вразливості у сучасних нестабільних соціально–
економічних умовах, кидає виклик суспільству щодо
захисту юної матері та дитини, що опинились у складних
життєвих обставинах.
У 2016 р. в Україні народилось 397,037 тис. дітей.
Питома вага народжених, матері яких були молодше
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20 років – 5,5%. Матері, молодші 20 років народили
21,932 тис. дітей (жінки до 15 років – 177; 15–16 років –
475; 16 років – 1381; 17 років – 3317; 18 років – 6406; 19
років – 10176) [7, c. 87].
Чисельність дітей, народжених неповнолітніми
матерями, в Україні є набагато вищою, ніж у розвинених
країнах, що може свідчити про недостатню ефективність
соціальної профілактики насильства, раннього статевого
життя, заходів з формування статевої культури молоді та
відповідального батьківства.
Останніми роками в Україні спостерігається
тенденція до збільшення позашлюбних народжень.
Найвищий показник позашлюбних народжень, за
останні 25 років зафіксований у 2013 р. – 111,2 тис.
(22,1% загальної кількості народжених), що майже
вдвічі перевищує показник 1991 р. У 2016 р. він знизився
до 20,1% [7, с. 90].
Кількість позашлюбних народжень у матерів–
підлітків до 15 років, які можна вважати вимушеними
внаслідок надто ранніх і часто небажаних вагітностей,
набагато вища, ніж в розвинених європейських країнах,
її показники збільшуються протягом багатьох років:
з 2002 р. по 2016 р. збільшились вдвічі. У 2002 р. у
незаміжніх юних матерів народилося 97 дітей; у 2003 р.
– 108; у 2004 р. – 110; у 2005 р. – 93; у 2006 р. – 124; у
2007 р. – 121; у 2015 р. – 146; у 2016 р. – 174. (За даними
державної служби статистики України). Характерним є
те, що у 2016 р. майже всі матері–підлітки віком до 15
років народили дітей поза шлюбом.
Матері–підлітки потребують як медико–психологічного супроводу задля збереження здоров’я матері
та дитини, так і соціального супроводу, оскільки вони
економічно несамостійні та соціально незрілі.
Вагітність матерів–підлітків є неочікуваною, часто
завершується її штучним перериванням, спричинює
гінекологічні захворювання, безплідність, а також,
психічні розлади. Ускладнення після першого аборту
виникає у 40% випадків, при тому, що кожен 10 аборт
роблять жінки молодші 19 років.
Досить високою залишаються материнська й дитяча
смертність, основними причинами яких є складні
пологи чи ускладнення після них, вроджені патології,
відсутність належного догляду за дітьми в ранньому
віці, тяжкі захворювання дітей та матерів, спричинені
наслідками екологічних катастроф і техногенних аварій,
погіршенням харчування.
У щорічній доповіді державної служби статистики
України зазначено, що у 2016 р. від загальної
чисельності новонароджених (397,037 тис.) у віці до
1 року померло 0,7% (3 тис.), зафіксовано 0,5% (2,2 тис.)
мертвонароджень. Причиною смерті більшості дітей
були окремі стани, що виникають у перинатальному
періоді (53,1% померлих у віці до 1 року), а також,
природжені вади розвитку, деформації та хромосомні
аномалії (23,8%). Разом з тим, випадки смерті дітей
від зовнішніх причин склали 5,5%, хвороб органів
дихання – 4,1%, хвороб нервової системи – 3,2%, деяких
інфекційних та паразитарних хвороб – 2,9% [1, c. 3].
Упродовж 2016 р. зафіксовано 69 випадків смертей
жінок, пов’язаних із вагітністю (у розрахунку на 100 тис.
живонароджених – 17,4); 50 випадків материнської
смертності (відповідно 12,6); 27 випадків смерть з
прямих та 23 випадки з непрямих акушерських причин
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(відповідно 6,8, та 5,8); 19 випадків смерті матері від
зовнішніх причин (відповідно 4,8) [8, с. 54].
Найбільшим ризикам піддані юні матері, оскільки
раннє дітонародження спричинює медичні, психологічні, педагогічні, соціальні, матеріальні та інші
проблеми. Вади здоров’я у дітей матерів юного віку
можуть виникати внаслідок недостатньої лікарської
консультативної допомоги під час вагітності, патологічних пологів, деструктивних психологічних станів,
педагогічної неспроможності тощо.
В Україні проблема ранньої вагітності особливо
гостра у зв’язку з економічним неблагополуччям та
недостатністю державної підтримки юних матерів,
внаслідок чого збільшується загроза відмов від дітей,
жорстокого поводження з ними. Відсутність умов для
продовження навчання в школі, набуття професії або
працевлаштування юної матері, недостатня підтримка
близьких, відсутність державної допомоги призводять до
раннього соціального сирітства та інституалізації дітей
неповнолітніх мам. Дослідження показують, що до 15%
новонароджених, покинутих в пологових будинках, – це
діти матерів–підлітків. Приблизно такий же відсоток
дітей, народжених юними матерями «тимчасово»
утримуються в будинках дитини у зв’язку з нездатністю
матері виконувати свої материнські обов’язки.
У вітчизняній науці багато праць присвячені
питанням відповідального батьківства. Психолого–
педагогічні аспекти усвідомленого батьківства досліджує
В. Кравець; соціально–педагогічні – Л. Буніна; соціально–психологічні особливості ціннісних орієнтацій
в контексті майбутнього батьківства – Л. Боярин;
методологічні та технологічні аспекти – Г. Лактіонова,
О. Безпалько, Т. Лях, Ю. Ткачова; особливості формування навичок відповідального батьківства – І. Братусь,
О. Хартман.
Батьківстко/материнство з психологічної точки зору
розглядають А. Андрейко, В. Бочелюк, О. Васильченко,
Є. Ковальова, М. Нероба; з соціологічної – Н. Кодацька,
О. Бацилєва, А. Нагорна, В. Беспалько; з медико–
психологічної – З. Шкіряк–Нижник, Н. Числовська,
Л. Слободченко, Ю Паращук та ін.
Дисертаційні дослідження з психології та
педагогіки присвячені формуванню готовності до
батьківства. Формуванню психологічної готовності та
відповідального материнства у старшому шкільному
віці присвячене дисертаційне дослідження О. Тіунової,
соціально–психологічним умовам формування у
старшокласників готовності до усвідомленого батьківства – О. Лемещенко. Питання формування готовності
студентської молоді досліджують Т. Левицька та
А. Карасевич.
Здебільшого, українські науковці зосереджуються на
розкритті окремих аспектів підліткового материнства:
демографічних (С. Аксьонова, В. Стешенко); матримоніальних (Л. Пілецька), медичних (В. Неділько,
Т. Каменська, С. Руденко, Л. Пінчук, Ю. Антипкін) та ін.
Аналіз літературних джерел засвідчує, що питання
підліткового материнства з позицій міждисциплінарного
підходу розкриті недостатньо. Метою статті є комплексне
дослідження
феномену
раннього
материнства,
означення його історико–демографічних особливостей,
соціальних та психофізіологічних аспектів готовності до
материнства в підлітковому віці.
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Феномен раннього материнства охоплює підлітковий
вік 11–13 років та ранній юнацький вік 14–17 років, що
відображують терміни «мати–підліток», «неповнолітня
мати», «юна мати», «маленька мати». Повноліття
в Україні та шлюбний вік для чоловіків і жінок
встановлюється у вісімнадцять років. Право на шлюб,
за рішенням суду, може бути надано особі, яка досягла
шістнадцяти років, якщо це відповідає її інтересам
(Сімейний кодекс України). У зарубіжній літературі
найчастіше використовується термін «підліткове
материнство», який може стосуватися народжуваності
до 20 років.
Соціальна категорія «юна мати» по різному
сприймалась на етапах традиційного та сучасного
розвитку суспільства. На етапі традиційного суспільства
ранні шлюби та раннє материнство були нормою
сімейно–побутових відносин, воно не засуджувалося
суспільством. В умовах розширеної сім’ї, її старші
члени підтримували неповнолітню матір матеріально,
допомагали у вихованні дітей, навчали сімейно–
побутовим ролям, у тому числі вмінню підкорюватися
старшим. За таких умов юна мати була тісно зв’язана з
сім’єю, залежала від неї, не відчувала самотності, не була
відчужена від родичів, друзів, а навпаки була активним
членом громади, в якій вона виконувала визнані
суспільством функції дружини, матері, представника
молодшого покоління.
На етапі сучасного розвитку суспільства юне
материнство є скоріше «виключенням з правил», що
характеризує порушення шлюбно–сімейних норм. Ранні
шлюби найчастіше мають «вимушений» характер,
юна наречена часто виходить заміж будучи вагітною.
Суспільство з осудом та пересторогою ставиться до
раннього материнства. Часто, юні матері відчужені від
сім’ї й суспільства в цілому: вони не мають підтримки
рідних та друзів, у них немає законного чоловіка, вони
не одержали освіту, не набули професію. Перебуваючи
під тиском негативної думки оточуючих, матері–
підлітки відчувають страх, що примушує їх приховувати
вагітність від батьків та родичів (40% підлітків з цієї
причини не звертаються за медичною допомогою).
Причинами юного материнства є нерозбірливі статеві
відносини; акселерація, ранній вступ у пубертатний
період у поєднанні з лібералізацією норм і стандартів
поведінки; необізнаність щодо жіночої фізіології та
контрацепції (близько 45% неповнолітніх, які живуть
статевим життям, не використовують контрацепцію
або мають низькі матеріальні та моральні можливості
використання протизаплідних засобів); відсутність
ефективної системи превентивних програм; специфічні
причини (зокрема, сексуальне насильство); намагання
втекти від почуття самотності, компенсація нелюбові
з боку батьків чи тих, хто їх замінює, бажання втілити
наївну мрію про кохання з першого погляду; провокації
з боку однолітків або старших (як правило неповнолітні
дівчата вступають в статеві відносини з більш старшими
партнерами); викривлене уявлення про дорослість
та самостійність; викривлене задоволення потреби у
самовираженні; підліткова допитливість; особливості
субкультури; зловживання алкоголем, вживання
наркотиків тощо.
Негативні наслідки юного материнства обумовлені
фізіологічною, психологічною та соціальною незрілістю
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матерів–підлітків і неготовністю до народження здорової
дитини та її виховання.
Фізіологічна неготовність матерів–підлітків до
виношування дитини проявляється у чисельних
ускладненнях під час вагітності (викидні, передчасні
пологи, анемії, психічні розлади), народженні
недоношених, хворих чи травмованих малюків. Так,
народження недоношених дітей, з малою масою тіла
зустрічається у юних матерів удвічі частіше ніж у жінок
старше 20 років.
Рання вагітність – доношена і перервана –
негативно впливає на здоров’я жінки підліткового
віку. Збільшується ймовірність виникнення токсикозу
вагітності, знижується потенціал фізичного і психічного
здоров’я новонародженого. Аборт загрожує життю
матері, впливає на наступні виношування. Перший
аборт, спричинюючи безпліддя, позбавляє жінку
можливості відчути щастя материнства у майбутньому.
Аборт породжує не лише проблеми репродуктивного
характеру, а і психоемоційного плану. Відчуття
провини за вбивство власної ненародженої дитини,
переслідуватиме жінку все її життя. Особливо, якщо
аборт роблять жінки–підлітки, в яких емоційно–вольова
сфера особистості ще недостатньо сформована, вони
зазнають глибоких психологічних травм.
Рання вагітність, що наступає у зв’язку з невикористанням підлітками контрацептивних засобів,
часто супроводжується інфекційними захворюваннями,
що передаються статевим шляхом (сифіліс, гонококова
інфекція, гепатит та ін.). Переважна більшість ВІЛ–
інфікованих і хворих на СНІД інфіковані статевим
шляхом – 54% (за даними на початок 2016 р.); 38% – під
час уживання наркотиків, 7% – від матері до дитини.
Найвищі показники чисельності ВІЛ–інфікованих дітей
віком до 14 років, які перебували на обліку у медзакладах,
були зареєстровані у 2010 р. (9160 осіб), 2013 р. (9890
осіб), 2014 р. (9890 осіб). У ці роки зазначені показники
у 8 разів перевищили показники 2000 р. Чисельність
осіб з уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ/
СНІД дорівнювала: у 2010 р. (4060 осіб), у 2013 р. (3915
осіб), у 2014 р. (3613 осіб), у 2015 р. (2976 осіб), у 2016 р.
(8229 осіб) [2, с. 157]. Сьогодні більшість з цієї когорти
вступили у вік статевої зрілості.
Ускладнення вагітності у ВІЛ–інфікованих жінок
проявляються у передчасних пологах, самовільних
викиднях, випадках переривання вагітності на пізніх
строках за медичними показаннями, позаматкових
вагітностях тощо.
Високий рівень інфекційних захворювань (туберкульозу, венеричних інфекцій, ВІЛ/СНІДу), зловживання
алкоголем, наркотиками та іншими психоактивними
речовинами, тютюнопаління, раннє статеве життя,
незахищений секс завдають непоправної шкоди
репродуктивному здоров’ю молоді. Підлітки, які досягли
статевої зрілості, проте незрілі морально й соціально,
не відчувають відповідальності за власне здоров’я та
здоров’я партнера, не передбачають наслідків і шкоди
своєї ризикованої поведінки.
Опитування, яке було проведене Українським
інститутом соціальних досліджень ім. О. Яременка у
2006 р. в межах міжнародного дослідження «Health
Behaviour in School–Aged Children (HBSC)», показало,
що початок статевого життя у підлітків був дуже раннім
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– у двох третин десятикласників до 11–14 років. У 14
років розпочали статеві контакти 33% хлопців і 43%
дівчат. У 2006 р. мали власний досвід статевого життя:
12% восьмикласників (20% – хлопці; 3% – дівча та);
21% десятикласників (31% –хлопців; 13% – дівчат); 32%
першокурсників ВНЗ (43% – хлопців; 20% – дівчат); 44%
першокурсників ПТНЗ (52% – хлопців; 36% – дівчат) [6,
с. 83–84]. Більше чверті опитаних підлітків до досягнення
15–16 років мали досвід сексуальних стосунків, а у групі
юнаків–першокурсників ПТНЗ – навіть більше половини,
крім того, більше 60% із них повідомили, що набули цього
досвіду до 14 років. З моменту початку статевого життя
й до перших пологів більше 20% юних матерів мали від
5 і більше статевих партнерів і лише 64% – одного. 25%
13–14 річних і 20% 15–16 річних опитаних з числа тих,
хто мав досвід статевих стосунків, не користувалися
презервативом [6, с. 91].
Більш ранній, ніж у попередніх поколінь, безладний
початок статевого життя у підлітковому середовищі був
типовим, що обумовлювалось послабленням моральних
норм, доступністю еротичної та порнографічної
продукції, бурхливим розвитком секс–бізнесу тощо.
Нині респондентам того дослідження 27–30 років,
тобто вони є найбільш активною репродуктивною
групою. Поширення ранніх статевих контактів,
нехтування контрацептивними засобами, вживання
алкоголю та наркотиків, безумовно негативно відбилося
на їхньому репродуктивному здоров’ї.
Вагітність у підлітковому віці деструктивна з
точки зору впливу на психіку, розвиток емоційно–
вольової, мотиваційно–ціннісної сфери особистості.
Матері–підлітки, зазвичай психоемоційно незрілі,
не досягають особистісного розвитку достатнього
для виховання дитини. Юні матері особливо гостро
відчувають психосоціальні проблеми, часто мають
суїцидальні наміри; нездатні сприймати емоційні та
експресивні сигнали, що подаються дитиною, недбалі
в поводженні з нею. Це спотворює раннє формування
психічних функцій дитини й є для неї причиною частих
захворювань і розладів.
У підлітків, порівняно з іншими групами населення
відзначається більш високий рівень розладів психіки і
поведінки. У 2013 р. було 532 уперше зареєстрованих
випадків психічних захворювань на 100 тис. осіб віком
15–17 років, а серед осіб віком 18 років і більше – лише
367 випадків [3, с. 21]. У 2014 р., в зазначених вікових
групах, відповідно, 415 та 296 випадків [4, с. 21]; у 215 р.
– 450 та 296 випадків [5, с. 21].
Зважаючи на особливості підліткового материнства,
фахівцям, які надають допомогу, слід диференційовано
підходити до питання про збереження вагітності. Збереження
вагітності необхідне, якщо жінка не проявляє симптомів
дистресу, фізично та психоемоційно зріла, має сформовану
систему моральних, релігійних, соціокультурних цінностей, її вибір залишити дитину схвалює родина та надає
їй підтримку або вона користується допомогою соціальних
працівників. Переривання вагітності може бути доцільним
у випадку, якщо жінка нездорова, фізично незріла, має
психоемоційні порушення, знаходиться в стані дистресу,
живе у ворожому сімейному середовищі, не має підтримки
оточуючих, друзів; знаходячись в ізоляції не бажає або
не має можливості скористатися допомогою соціальних
служб.
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Готовність до материнства визначається як за фізичним
та психологічним станами так і за здатністю виконувати
соціальну роль матері, нести відповідальність за дитину.
Соціальна неготовність до материнства відзначається
тривожністю неповнолітніх, непевністю в успішності
виконання материнської ролі, орієнтацією на необхідність
догляду за дитиною старших родичів. Інфантильна
позиція може зберігатися довгі роки, матері–підлітки
будуть ставитися до власних дітей як до своїх сестер/
братів, перекладаючи відповідальності за їх виховання
на батьків/родичів. Якщо юна мама має старшого
чоловіка, вона намагатиметься перекласти на нього всі
аспекти облаштування сімейного життя. Така стратегія
поведінки перешкоджає розвитку материнської інтуїції,
виховної компетенції, рефлексії своїх почуттів. Ієрархія
ціннісних орієнтацій, що формується у підлітковому
віці може спотворюватись. Так, юна мама, переживши
великий стрес, може відмовитись від народження дітей
у майбутньому. Спрямованість на досягнення кар’єрного
успіху, що вимагає професійного самовизначення у
підлітковому віці, також може не сформуватися.
Соціальна неготовність до материнства проявляється в
конфліктних стосунках зі старшими, наприклад, батьками.
Конфлікти у матерів–підлітків змушують їх йти із дому
в асоціальні компанії, підштовхують до бродяжництва,
проституції тощо. Тому, більшість учених єдині в думці, що
раннє материнство є несприятливим не тільки і не стільки з
акушерської точки зору, скільки із соціальної.
Відомо, що у більшості матерів, що відмовляються
від своїх дітей, відсутня позитивна модель батьківської
поведінки, вони виховувалися в нестабільних сім’ях
і з раннього дитинства мали негативний досвід
міжособистісних взаємин. Особистість багатьох жінок,
неготових до материнства, формувалася у своєрідній
субкультурі агресії, частина з них у дитинстві страждали
від насильства, гноблення та холодного ставлення з боку
батьків та родичів. Агресивність стосовно власних дітей
є проявом закарбованих на підсвідомому рівні патернів
негативної батьківської поведінки.
При аналізі процесу формування материнської компетенції матері–підлітка особливе значення надається
«перекрученому» вихованню з боку її власної матері.
Насильство та знущання над дівчинкою з її боку закладає
в майбутньої матері перекручений образ материнської
поведінки й тим самим порушує готовність жінки до
ефективного материнства. Доведено, що вже в дитинстві
в таких жінок формується своєрідна поведінкова матриця
низької толерантності до відкритих форм агресії, у силу
якої вона звично вирішує власні життєві конфлікти
агресивними вчинками, у тому числі, відносно власної
дитини.
Дослідники зазначають негативний вплив низького
матеріального статку, культурного рівня сім’ї на
формування рольових основ особистості дівчинки, що,
згодом, негативно позначається на якості її майбутнього
материнства. Соціальне середовище не тільки спотворює
формування особистісних передумов до ефективного
материнства, але й є головним каталізатором девіантної
материнської поведінки, провокує відмову від дитини.
Соціальною проблемою раннього материнства є вимушена ізоляція від середовища друзів, в той час, коли
провідною діяльністю в підлітковому віці, яка забезпечує
розвиток особистості, є спілкування з однолітками. У юної
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мами зменшуються можливості набути освіту, оволодіти
професією та працевлаштуватися на престижну роботу.
Вищеперераховані причини можуть викликати
агресію щодо народженої дитини та відмови від неї. В
такій ситуації зростає роль соціальних служб у наданні
соціально–психологічної, матеріальної допомоги юній
матері, житла тощо. За професійної підтримки та
бажання юної матері народити здорову дитину, вагітність
у ранньому віці може мати позитивні наслідки. Вона
може змусити молоду маму переосмислити своє життя,
відмовитись від шкідливих звичок (алкоголю, тютюну),
підвищити інтерес до навчання та отримання професії з
метою кращого забезпечення своєї дитини.
Узагальнення результатів дослідження дає підстави
стверджувати, що:
– підліткове материнство є серйозною соціальною
проблемою, яка має негативні наслідки як для дитини,
так і для самої неповнолітньої матері;
– специфіка організації соціального супроводу
материнства дівчат–підлітків обумовлена їх психологічною, емоційною та соціальною незрілістю, що
перешкоджає ефективному виконанню батьківських
функцій;
– перед фахівцями, що надають підтримку юним
матерям, постає подвійне завдання – створення соціально–
педагогічними засобами умов для психічного, емоційного
і особистісного розвитку матері–підлітка, а також
забезпечення умов для безпечного повноцінного розвитку
дитини через формування адекватних адаптаційних
механізмів нової соціальної ролі юної мами;
– матерям–підліткам недостатньо тільки акушерської–гінекологічної, педіатричної допомоги, яку
вони, як і інші категорії матерів, отримують у жіночій
консультації, пологовому будинку, дитячій поліклініці,
вони потребують законодавчо передбаченої соціальної
допомоги, яку забезпечать їм органи соціального
захисту населення, органи опіки та піклування за місцем
проживання;
– незалежно від причин і обставин підліткового
материнства, необхідний спеціально організований
соціальний супровід, що враховує вікові та індивідуальні
особливості особистості юної матері, а також соціальні
ризики та ресурсні можливості її соціального оточення.
Вимагають подальшого наукового обґрунтування
питання щодо «аномальної» поведінки юних матерів,
яка призводить до соціального сирітства та ранньої
інституціалізації дітей.
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The phenomenon of young motherhood: demographic,
social and psycho–physiological aspects
The phenomenon of early motherhood is comprehensively investigated; its
historical and demographic features, social and psycho–physiological aspects of
unpreparedness to motherhood in adolescence are marked. Statistical information
on adolescent fertility rate, extra–marital births, maternal and infant mortality,
mental illness and HIV–infection are analyzed. Social immaturity (inability to fulfill
the social role of the mother in adolescence, to be responsibility for the child), which
is marked by the infantile position, the anxiety in teenagers, the lack of formation
of the mother’s competence, the hierarchy of value orientations, models of parental
behavior is characterized. Conclusions on the need to provide social support for
the motherhood of teenage girls, which requires, on the one hand, the creation
of conditions for the mental, emotional and personal development of the teenage
mother, and, on the other hand, ensuring the full development of the child through
the formation of adequate adaptation mechanisms of the new social role of the
young mother are made.
Keywords: early motherhood, mother–teenagers, young mother,
unpreparedness to motherhood.
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Основні моделі раціональної справедливості
в сучасному контрактуалістичному
філософському дискурсі

Окреслено сутність розуміння проблеми раціональної справедливості в
річищі ідеї суспільної угоди та її місце в проблемному полі сучасної політичної
філософії. З’ясовано зв’язок та відмінність між теоріями суспільної угоди
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Дж. Ролза і Д. Готьє. Особливий наголос зроблено на спробі осмислення умов
та принципів вільного досягнення справжньої згоди, яка не спотворюється
зовнішніми та внутрішніми примусами, а конституюється силою кращого
аргументу. Лише взаємна повага може стати на перешкоді не лише
агресивної, але й байдужої, егоїстичної людської поведінки та дозволить
породити не лише солідарність та співробітництво, але й справедливість. А
угода між владою та народом не може спиратися лише на владний примус,
а стає по–справжньому дієвою лише завдяки бажанню підлеглих жити в цій
державі. Як свідчить актуальний на сьогодні аналіз сучасного та новітнього
контрактуалізму, важливою особливістю суспільної угоди є також її
легітимувально–обмежувальний сенс та органічний зв’язок з ідеєю прав
людини. Всебічний аналіз сучасного філософського дискурсу суспільної угоди,
дозволив чітко оприявнити властивий їй не лише загальноєвропейський, але й
універсальний, інтеркультурний сенс в якості засади та непересічного способу
існування розмаїтих форм нашого суперечливого, навіть кризового буття.
Ключові слова: справедливість, суспільна угода, легітимність, чесний
контракт, довіра, відповідальність.

Осмислюючи засновані на угоді справедливі чи
несправедливі закони, сучасна політична філософія
(передусім завдяки працям Дж. Ролза та Д. Готьє) прагне
зрозуміти як пов’язані між собою право та інтерес,
користь та справедливість, що й зумовило особливості
предмету дослідження статті – спроби всебічного аналізу
вкорінених в гобсіському дискурсі суспільної угоди
основних принципів теорії справедливості Д. Готьє.
До того ж в межах ідеї суспільної угоди актуалізується,
як наголосив відомий канадійськй філософ Ч. Тейлор,
проблема моральності як проблема нашого слідування
голосу природи всередині нас. Тейлор застосовує
термін «атомізм» передусім «для назви сучасних
доктрин, які або повертаються до теорії суспільного
договору, або намагаються захистити у певний спосіб
пріоритет індивіда та його прав перед суспільством, або
репрезентують якийсь суто інструментальний погляд на
суспільство» [5, с. 233]. В загально ж методологічному
сенсі особливої актуальності ідеї суспільної угоди
надає те, що остання є засадою всіх конкретних угод та
істотних взаємин громадян та влади.
В самій ідеї суспільної угоди та її інтерпретації
В. Керстінгом, Д. Готьє, Р. Дворкіним, Дж. Ролзом,
А. Сеном, Е. Тугендгатом, (частково досліджених в
роботах вітчизняних – А. Єрмоленко, Н. Кудрявцева,
Л. Ситніченко, М. Тур та російських філософів –
Т. Алєксєєва, Г. Канарш, Б. Кашніков, Е. Соловйов), її
визначальному зв’язку з найістотнішими проблемами
сучасної етики, політичної філософії та філософії
права висвітлюється її як загальноєвропейське, так і
загальнолюдське значення. Зауважимо, що критика нібито
неправдивого універсалізму ліберальної теорії суспільної
угоди та властивого їй спрощеного бачення принципів
справедливого розподілу розмаїтих соціальних благ в
відомій книзі Дж. Грея «Поминки по Просвітництву»
є також певним аргументом на користь реконструкції
основних методів та принципів неметафізичної теорії
суспільної угоди та раціональності і Дж. Ролза, і Д. Готьє.
Адже, як свідчить уважне прочитання роботи Грея, його
критичні закиди про сутнісну приналежність принципу
індивідуалізму стосується не лише праць Ролза, але й
творів Р. Дворкіна, Б. Акермана, Д. Готьє. Як наголошує
Грей роботи названих авторів ніби то об’єднує з
працею Ролза прагнення поставити «неісторичний та
абстрактний індивідуалізм на службу легалістській та
юридичній парадигмі в політичній філософії. Завдання
політичної філософії розуміється як створення ідеальної
конституції, в ідеалі – конституції на всі часи і для країн
та народів» [1, с. 22]. До того ж звідси робиться висновок
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про те, що коли б хоч мінімальний рівень політичної
моралі втілюється в принципах справедливості та права,
то права людини відтісняють на другий план права
спільнот, їх норми та цінності.
Наполягаючи на тому, що найістотнішим для
успішного укладання контракту є чесність та
неупередженість самої процедури договірної ситуації,
Готьє спирається на гобсівський дискурс суспільної
угоди та політичної антропології. Якщо з дискурсом
суспільної угоди Готьє роздуми Т. Гоббса пов’язані
безпосередньо, на чому наголошує сам Готьє, то відгомін
гобсівських ідей ми можемо віднайти також і в роздумах
про владу Макса Вебера, проте розуміння першим влади
є дещо ширшим, йдеться про три типи влади (не як
мети, а як засобу): над природою, іншими людьми та
над собою. В чому ж полягає ця схожість та відмінність.
Принципово важливим є також узасадничений Гоббсом
принцип суспільної угоди як новий суспільний принцип
регуляції діяльності, що засвідчує про істотний для
сучасної політичної філософії та філософії права перехід
від телеологічних (античних та середньовічних) до
правових (сучасних) уявлень про справедливість.
Дійсно, суспільна угода для Гоббса є синонімом
домовленості індивідів щодо стійкого державного
порядку спроможного врятувати людей від жахів
«природного стану» з його «війною всіх проти
всіх». Цю трагічну картину самотнього, бідного та
короткочасного життя Гоббс переконливо зображує в
своєму «Левіафані». Т. Гоббс неодноразово наголошує
на притаманності індивіду в його «первісному стані»
почуття страху та взаємної небезпеки, яке і породжує
можливість угоди індивідів щодо припинення «війни
всіх проти всіх» та досягнення громадянського миру.
Саме в Гоббса (що безумовно імпонує Д. Готьє та його
послідовникам) інтерес став способом опосередкування
двох вимірів регулювання поведінки індивіда вже в
громадянському суспільстві – особистої, персональної
заборони на поведінку властиву «первісному станові»
та простої можливості домовитися щодо відмови
від агресивної поведінки. Взаємний інтерес надає
також можливість продовження дії спочатку лише
простої мирної угоди переконаних хижаків та певного
пом’якшення незворушно–жорсткої Гоббсової концепції
держави в межах якої індивід змушений жертвувати
не лише своїми пристрастями, але й самим правом,
спираючись на особисту здатність розрізнення добра та
зла. Проте тут виникає нова для Гоббса, проте актуальна
і до сьогодні проблема суперечливості індивідуальної
та суспільної свідомості – як можна поєднати власний
інтерес з об’єктивністю незацікавленого розуму?
Відповідь Гобса проста – спочатку думай не про щастя,
а про те, як уникнути смерті. Але простота цієї відповіді
доповнюється його розумінням неупередженості,
раціональності, якому властиве непідвладне зовнішньому примусу вільнодумство. Таким чином, вже
завдяки Гобсу (а це він наголошує в «Левіафані») ми
можемо стверджувати, що жодна людина навіть під
страхом смерті не може думати інакше, ніж її переконує
власний розум.
Зауважимо також, тоді як Гоббс у своїх спробах
обґрунтування основних норм державно–правового
суспільного ладу спирається на інструментально–
стратегічний розум та негативно–конфліктне тлумачення
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природи людини, Руссо йде принципово іншим
шляхом, акцентуючи увагу на формальних умовах
легітимації. Руссо, на відміну обґрунтування правових
та моральних принципів поза історичними умовами,
але на засадах конкретного договору, звертається,
як відомо, до процедурного типу легітимації, що
є, по суті, подальшим, продуктивним розвитком
гоббсівського бачення суспільної угоди переважно як
угоди емпіричної. Через низку принципово важливих
методологічних зрушень до теорії суспільної угоди
Гоббса та Локка, а потім і Руссо звертаються майже всі
відомі в царині сучасної політичної філософії автори,
наголошуючи на виправданій логічності її розвитку:
розрив з природним станом означає новий суспільний
принцип регуляції діяльності – він показує, яким чином
у поведінці людей місце інстинктів може заступати
справедливість. А індивід з усіма своїми природними
правами погоджується зі спільнотою лише за умов
існування таких правил, які виражають загальний
інтерес. Завдяки Руссо розпочинається перетворення
розуму індивідуального приватного інтересу в осердя
демократичних процедур, вихід цього розуму (вже
як розуму практичного) за вузькі межі простого,
емпіричного компромісу між учасниками емпіричного
консенсусу. «Суспільна угода» Т. Гоббса – це, передусім,
угода індивідів щодо усталеного державного устрою,
якої вони досягають, опинившись сам на сам перед
жахами «природного стану» («війни всіх проти всіх»),
коли в світі панує постійна небезпека насильницької
смерті, а життя людське є самотнім та незахищеним.
Порятунком, виходом із такого стану речей може стати
віднайдене розумом загальне правило, яке забороняє
дії небезпечні для людського життя та є заснованим на
біблійній максимі: чинити щодо інших так, як ти бажаєш
щоб вони діяли щодо тебе. Таким чином, особливістю,
чи вірніше – сенсом тлумачення «природного закону»
розуму є те, що саме в ньому полягають витоки
емпіричного варіанту «суспільної угоди».
Гоббс стверджує, що основні принципи суспільної
угоди та прагнення людини діяти справедливо та
неупереджено випливають не з безумовно–всезагальних
структур розуму, а з умовно–категоричної, конвенційної
згоди на відмову, заборону брати участь у згубному
всезагальному соціальному конфлікті. Більше того,
заснований на такій згоді принцип справедливості не є
власне метафізичним, універсалізуючим справедливість,
а лише тимчасовим принципом, який потребує (для
його ж дотримання) подальшої якщо не метафізичної,
то державно–політичної легітимації, тобто виникнення
держави, правителя і т.д. Таким чином, завдяки Т. Гоббсу
була сформульована наступна, важлива для умов
здійснення справедливості, інтуїція модерного світу –
взаємна відмова від свободи мусить відбуватися в певних,
спільно визнаних межах. Зауважимо також, що саме
місце ідеї суспільної угоди в контексті конституювання
модерної політичної філософії та осмислення нею
секуляризованих, заснованих на автономії, тобто здатності
людських істот установлювати для себе власні закони
стало предметом дослідження відомих європейських
філософів сьогодення. На думку Ю. Габермаса, істотно
пов’язаним з ідеєю суспільної угоди стало перетворення
права (через його десакралізацію) на фундаментальне
джерело легітимності та атрибут людського буття.
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Легітимувальньої сили набувають саме горизонтальні
соціальні взаємини людей, які й втілюються (на чому
наголошують класики європейської філософії Нового
часу) в суспільній угоді. На її засадах виникає світська
за своєю природою, виправдана передусім вільним
прагненням її учасників, система прав людини: замість
закону Божого починають говорити про закон природи
та закон як сукупність правових норм.
Нові суспільні реалії викликають необхідність по–
новому осмислити становище людини та її відчуття
свободи. прав. В теоріях суспільної угоди, зокрема
в працях Т. Гоббса, поняття свободи розглядається
ще переважно за допомогою природничонаукової
термінології, наприклад, визначення його через поняття
відсутності опору. Адже, на його думку, вільною є
людина, якій ніщо не заважає робити бажане.
Проте і в такий спосіб йдеться про значущість для
модерного суспільства заснованого на десакралізації
суспільних відносин реального перетворення саме
угоди в засаду відносин правових, що й було втілено
в теоріях суспільної угоди та притаманному їй новому
баченню взаємозв’язку індивіда як суб’єкта власності та
суб’єкта права. На цій підставі лише власник, індивід з
притаманним йому правом розпоряджатися своїм «Я»
може укладати справедливу угоду з іншими такими ж
індивідами.
Порівняння двох сучасних теорій суспільної угоди
як теорій справедливості – Дж. Ролза (справедливість
як чесність) та Д. Готьє (справедливість як взаємна
користь), є принципово важливим для їх глибшого
розуміння. На цьому наголошує, наприклад, Б. Беррі,
означаючи їх відмінність, яка полягає в тому, що
Дж. Ролз спирається на принцип «запони незнання»,
для досягнення з його допомогою рівноправності
учасників суспільної угоди. Людина ж в політичній
антропології Д. Готьє є конкретною людиною, якій
властива вся інформація і про себе, і про інших. І
висхідний простір такої людини перетворюється на
територію, вивільненою від моральних принципів,
а «принципи справедливості перетворюються на
принципи самообмеження, заснованих на раціональних,
іноді егоїстичних інтересах» [4, с. 9].
Дж. Ролз означає свою теорію справедливості як
сучасну версію теорії суспільної угоди і завдяки його
версії контрактуалізму (який, спираючись на кантівську
версію суспільної угоди, виходить з того, що необхідно
поважати кожного конкретного індивіда, а моральні
принципи мусять бути виправданими щодо нього, тобто
вимога дотримання чесної та неупередженої угоди
зумовлена зовнішніми щодо неї причинами) сучасний
філософський та політичний дискурс стає свідомим того,
що заснована на принципах свободи та рівності ідея
суспільної угоди є втіленням основних демократичних
цінностей, демократичних способів регулювання
взаємин громадян та влади. А запропонована Ролзом
(на засадах модернізованої теорії суспільної угоди)
інтерпретація принципів соціальної справедливості не
обмежується лише опертям на інструментальну теорію
раціональності, зважаючи на нагальну й до сьогодні
потребу узгодження протилежних, часто конфліктуючих
між собою намірів та інтересів. Згідно з розумінням
Ролзом справедливості як чесноті, «принципи
справедливості для основної структури суспільства є
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предметом первісної угоди. Це ті принципи, що вільні й
розважливі особи, зацікавлені в плеканні своїх власних
інтересів, приймають у такій собі початкові позиції
рівності як такі, що визначають фундаментальні умови
їхнього осоціальнення. Ці принципи мають регулювати
всі подальші домовленості» [4, с. 36–37].
Обґрунтовуючи договірний характер своєї теорії
справедливості, Ролз повертає договірну теорію (яка
далі й далі відходила на другий план під натиском
прагматичних та аналітичних поглядів) до життя. Йому
надзвичайно імпонує те, що ідея суспільної угоди дає
можливість об’єднати (шляхом згоди, компромісу як
процедури вирішення проблеми) різноманітні, часом
навіть відмінні інтереси та цінності. Вона є також,
вважає Ролз, більш адекватною (ніж заснований
переважно на інструментально–технічній або ж
стратегічній раціональності утилітаризм, котрий
прагне лише до зиску) плюралістичній сутності
сучасного суспільства. Ролз розглядає суспільну угоду
як домовленість, але досить широку, тобто таку, що
є витоком політичних прав та обов’язків громадян,
механізмом справедливого захисту їхніх інтересів та
основою принципів справедливості. Описуючи основну
«ідею справедливості», він наголошує: «ми мусимо
уявити собі, що ті, хто бере участь у соціальній співпраці,
разом, у спільній соціальній дії виберуть принципи, які
визначають їхні основні права та обов’язки, а також
розподіл соціальних благ. Підписуючи цю суспільну
угоду, люди повинні раз і назавжди вирішити, що є
справедливим, а що – несправедливим, а ті принципи,
які вони виберуть в якості справедливих, мусять бути
головними для подальшої критики та реформування
суспільних інституцій» [4].
Якщо раціонального суб’єкта Ролза спіткала далеко
неоднозначна доля, то ще більшою мірою сказане
стосується героя політичної антропології Д. Готьє,
основна інтуїція якої сформульована ним на початку
роботи «Мораль за угодою», де справедливість є
одночасно і взаємовигідною, і неупередженою межею для
егоїстичних інтересів: «Обов’язок є вищим від користі,
проте дотримання обов’язку є насправді вигідним» [8, с.
2]. Якими ж є ті обмеження, про які невпинно повторює
Готьє – моральними (якщо він називає свою теорію
«теорією моралі») чи нормативно–раціональними
(що випливає з самої суті його теорії)? Засадою теорії
моралі Д. Готьє варто справедливо вважати розуміння
раціональності як максимізації обґрунтованих переваг
так би мовити «людини економічної». Саме таке
розуміння людини має стати, на думку Готьє, осердям
розважливої політичної антропології, яка орієнтується
не інтерес, а на вигідне надання переваг, тобто на
користь. Проте як узгодити такий суб’єктивний підхід з
бажаннями інших людeй? Тут Готьє звертається до теорії
ігор, адже максимізація надання переваг неможлива без
ситуації вибору. Готьє звертається до особливого гри
– контракту. Таким чином, його теорія раціонального
вибору починає називатися «теорією раціонального
контракту».
Якщо М. Сендел та Ч. Тейлор були першими,
хто розкритикував, строго та прискіпливо окреслив
межі раціонально–антропологічної складової теорії
Дж. Ролза, власне відкинувши властивий їй погляд
на людину як на вільну й раціональну істоту, то ще

330

Гілея

більшою мірою сказане стосується теорії Готьє. Адже
він, так само як і інші прихильники останньої, йде
хибним шляхом і для ствердження переваг принципу
справедливості перед принципом блага змушений
черпати силу з неправдивого метафізичного джерела
витлумачення первинного смислу та значущості
раціональності індивіда та його індивідуалізму. Готьє
вважає, що неупереджені норми раціонального вибору,
яких потребують індивіди у своєму суспільному житті, є
одночасно схожими на моральні норми і відмінними від
них. А сам контракт, наголошує філософ, є різновидом
угоди узасадниченої взаємовигідним обміном. Яка ж
роль тут належить справедливості, коли наступає її черга
регулювати взаємини індивідів?
Відповідь Готьє є по–справжньому філософською
– справедливість, як особлива форма раціональності,
потрібна не лише для того щоб залагоджувати та
дотримуватися контракту, але й для визначення самих
умов досягнення контракту як справедливих, умов, за
яких неможливо зловживати інтересами інших людей
та перекладати на плечі інших свої витрати. Таким
чином, Готьє прагне якомога більше уваги приділити
породженій західною, переважно ринковою за своєю
суттю, цивілізацією ринковій взаємодії, яка потребує
досить жорстких заборон [8, с. 19].
Осмислюючи поставлене теоретичне та практичне
завдання, Готьє вважає, що необхідність моралі
органічно пов’язана із практичним застосуванням
стратегічної раціональності та розумінням справедливості як раціональної кооперації і зрештою дуже
нагадує власне моральну норму. Пропонуючи всім
можливим учасникам суспільних відносин досягти
справедливого контракту, Готьє називає свою концепцію
«максимальною відносною поступкою», точкою, де
перетинаються інтереси усіх учасників контракту.
Важлива для цього висхідна позиція, яка в традиційних
теоріях суспільної угоди має назву «природного стану»,
є звільненою від моралі територією, а принципи
справедливості виступають способами самообмеження,
погодження яких є раціональною відповідністю власним
інтересам. Осердям критики Готьє теорії Ролза є те,
що останній абстрагується від цілої низки важливих
людських якостей, здібностей та талантів, які є надто
істотними і мусять бути приналежними до будь–якої
теорії справедливості [8, с. 254].
В означеному річищі Готьє окреслює три
основні принципи справедливості: перший полягає
в максимальній відносній вигоді. Для досягнення
раціональної взаємовигідної угоди Готьє вводить
другий принцип – справедливими та раціональними
мусять бути не лише умови досягнення контракту, але
й його дотримання. Такий крок є цілком логічним –
коли контракт підписано, саме тоді виникає практична
спокуса (та теоретична проблема подолання конфлікту
сущого та належного) – досягти найбільшої користі для
себе, навіть через порушення взаємовигідного контракту.
Саме в цьому принципі сконцентровано наступне
прагнення Готьє – сподіватися на раціональність
моралі учасників суспільної взаємодії. І зрештою,
звертаючись до осмислення засад контракту у вигляді
третього принципу справедливості, Готьє зазначає, що
навіть добровільний контракт не може бути заснований
на несправедливості, на обмані та насильстві, а його
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виконання не можна вважати раціональним. Тобто
взаємовигідне укладання угоди, передбачене останнім
принципом справедливості, можливе лише між вільними
та рівноправними індивідами.
На відміну від Готьє та на противагу йому,
Е. Макінтайр приходить невтішних висновків, що
модерна епоха зробила головне – позбавила наше життя
наративної єдності. До того ж ми, як і сучасна людина
загалом, дедалі більше покладається у здійсненні вибору
на інституційні структури, а не на традиційні норми
доброчесності, що призводить до появи «одновимірної
людини», тобто зникнення власне моральних вимірів
людськості. Витоки цієї кризи вбачаються мислителю
у радикальному розмежуванні між належним і сущим
у західній новоєвропейській філософській думці
(згадаймо принцип Г’юма про неможливість виведення
належного із сущого). Макінтайр наголошує на підміні
моральної поведінки та думки орієнтацією на виконання
формальних правил, які, своєю чергою, спираються
або утилітаристський принцип корисності, або на
кантівський принцип безпосередньої імперативності
морального закону. Таким чином, сучасна людина неначе
потрапляє в зачароване коло, де налаштованість лише на
виконання обов’язку перетворюється у відверту сваволю,
а сваволя – у відверту здатність людини перетворитися
на об’єкт маніпулювання. Позбавлені історичної
наративності мораль та право мають вкоріненість лише
в особистому виборі суб’єкта, який мислить та діє з
огляду на певний «життєвий наратив» [2, с. 318]. І ця
конкретно–історична зумовленість є принциповою для
автора цитованої праці «Поза чеснотою». Адже насправді
кожен із нас є чиїмось сином чи донькою, «я чийсь
двоюрідний брат або дядько; я громадянин цього міста,
член цієї професійної спілки, належу до певного клану,
племені, роду, нації. У результаті із минулого своєї сім’ї,
мого міста, мого роду, племені, нації я отримую велику
кількість прав та обов’язків, спадків, очікувань тощо.
Вони становлять даність мого життя» [2, с. 209–210].
Таким чином, із численних «належностей» особи до
різних історично нам даних та безпосередніх спільнот,
виникає низка міжлюдських взаємин, які стають
засадою справедливості. То ж остання – не абстрактний
виплеканий кабінетним філософом, принцип. Вона –
плід розмаїтого дерева життя, якому мало загрожує наша
критична рефлексія.
Розмірковуючи на тим, де шукати порятунок від
сучасних проблем та конфліктів, Макінтайр, як і інші
комунітаристи, звертається до Аристотеля, його етики
чеснот, та до спільнот, як бажаних, єдино людяних
форм соціального буття. Саме спільнотам, на його
думку, належить особлива соціально–інтегративна
роль: адже їх головні чесноти не лише сприяють
спільним колективним діям, але й відновлюють
традицію, як втілення необхідного людині історичного
контексту. Слідом за Аристотелем, Макінтайр вважає
політичну спільноту найвищою формою соціальності, а
найвищою етичною чеснотою – патріотизм. «Патріотизм
визначається як особлива лояльність стосовно даної
нації: таку лояльність може виявити лише той, хто сам
до цієї національності належить» [3, с. 525].
Проте конфлікт, несумісність універсалістської
моралі та вимоги патріотизму означає, за Макінтайром,
що патріотизм, як сукупність певних вимог щодо
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підтримки та захисту свого народу, є передумовою
моралі як такої. Захищаючи свою землю, країну чи
народ, патріот не просто захищає певну територію
виходячи із інтересів самозбереження, він захищає
свій «моральний спадок», який дає можливість йому
бути саме тією чи іншою людиною. Проте питання про
можливість універсалістської моралі залишається для
філософії чеснот Е. Макінтайра відкритим: адже мораль
є незвідною до моральних правил окремої спільноти,
яка не може замінити людям їх соціальне буття
загалом. І йдеться не лише про теоретичні труднощі,
які переконливо експлікує О. Гьофе. Важливішими є
актуальні для нас практичні складності, пов’язані з
можливістю та необхідністю розв’язання різноманітних
конфліктів.
Не лише Макінтайр, але й інші комунітаристи
наполягають на тому, що принципи справедливості не
мають виходити абстрактних деонтологічних принципів.
Так, на думку М. Сендела, деонтологічний універсалізм
І. Канта та Дж. Ролза неможливий без концепції індивіда
як «беззмістовної самості», яка завжди зберігає певну
дистанцію між своїми обставинами і певною частиною
своєї самості. Іншими словами про те ж саме говорить
і Ч. Тейлор не лише в «Етиці автентичності», але й
«Джерелах себе». І йдеться , на думку останнього, не
лише про значущість для особистості її багатовимірного
морального та мовного простору, який окреслює межі
певної спільноти. Адже ми, шукаючи відповідь на
запитання про те, ким я є, занурюємося в проблему
ідентичності.
Відповідь на питання про ідентичність суб’єкта
полягає у визначенні його інтерсуб’єктивних відношень,
у цьому сенсі «неможливо бути самістю на самоті, самість
існує лише в тому, що можна назвати діалогічними
мережами» [6, с. 55]. За Тейлором, визначення
ідентичності нагадує орієнтування у просторі смислів,
основні точки якого задаються певними контекстуально–
зумовленими чіткими оцінками, які впливають на
розуміння того, що є основним благом. Тому право не
може бути пріоритетнішим за добро, оскільки підставою
моральності є не абстрактне розуміння належного, а
контекстуально зумовлені інтерсуб’єктивні оцінки,
що впорядковують моральний простір. Таким чином,
згідно з Ч. Тейлором, Е. Макінтайром та М. Волзером,
справедливим є те суспільство, яке розбудоване на
засадах спільних цінностей, а головним стає питання
про наші спільні смисли.
Заснований працями «За чеснотою» Е. Макінтайра,
«Лібералізм та межі справедливості» М. Сандела та
«Спільнота, анархія та свобода» Майкла Тейлора,
претендуючи на роль теорії ідентичності з метою
створення ніби нового, більше орієнтованого на чуття
солідарності, суспільства, комунітаризм мусив би
визнати в якості своєї основної засади морально–
політичний лібералізм. Проте наголосимо – розумній
лібералізм, здатний забезпечити головну запоруку
розумності наших дій та вчинків лише на обширах певної
традиції. Адже саме розум (контекстуально зумовлений,
комунікативний чи трансцендентальний) виступає
запорукою справедливості. І не лише справедливість,
але, визнання, свобода, відповідальність, толерантність
можуть включати розумні аргументи, також чуття
симпатії та солідарності.
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Саме в цьому, непоміченому і Готьє, контексті,
О. Гьофе вважає за доцільне говорити про комунітаризм
не лише як альтернативу лібералізму, а як про
доповнення до нього. Головним же предметом критики
комунітаристського світобачення мають стати сумніви
щодо можливості позаісторичного, заснованого на
суспільній угоді, обґрунтування моралі. Знову звернемося,
разом із О. Гьофе, до зразка комунітаристського
мислення – до творів Е. Макінтайра. Як засвідчує назва
його другої головної праці «Чия справедливість? Яка
раціональність?», він не визнає ніяких універсально
значущих принципів справедливості. Аргументи
ліберальної теорії прав людини також не видаються йому
переконливими. Він ні разу не звертається до двох основних
складових ліберальної теорії: соціально–філософської
(де найважливішими є конкуренція та конфлікт) та
моральної, яка тлумачить справедливість, як те, що люди
винні одне одному. Протилежний ліберальному проект
Макінтайра ґрунтується на життєвих формах та звичаях
спільноти. Місце універсалізму в етиці заступає тут,
якщо повторювати дослівно, вузька, парафіяльна етика.
В осмисленні суспільного буття Макінтайра цікавлять не
закономірності існування останнього, а насамперед така
його складова як спільнота, яка є витоком, простором
існування наших норм, цінностей, уявлень про добро,
істину та справедливість.
Д. Готьє прагне вивести моральні принципи з чистої
раціональності, постулюючи кооперацію як основний
шлях для прийняття основних принципів справедливої
взаємодії. Згідно ж з його концепцією моралі за згодою
принципи справедливості або моралі, як постійно
наголошує Готьє, є засадою можливої згоди раціональних
індивідів і що виступає в якості взаємовигідного
контракту убезпечення власних інтересів, а самі чесні
та справедливі умови кооперації можуть бути визначені
як принципи моралі. Останні притаманні наступні
важливі риси: вони є внутрішніми, оскільки зачіпають
волю індивіда, та неупередженими. Оскільки теорія
раціональної угоди є осердям моральної концепції Готьє,
то і її, як теорію справедливості Ролза, можна (разом з його
ученицею Мартою Нусбаум) назвати досить обмеженою,
бо вона не залишає гідного місця тим, хто не може чи
не хоче брати участь у взаємовигідній кооперації. Можна
також погодитися із закидами на відсутність уваги Готьє
до проблеми стабільності суспільства, яка у Ролза,
наприклад, забезпечується чуттям справедливості. Проте
не переконливими видаються тези про те, що теорії
чесного контракту Д. Готьє та справедливості як чесності
Дж.Ролза набувають теоретичного сенсу переважно в
межах західної культури (Г. Канарш, Б. Кашніков), а
нам варто спиратися та сподіватися на притаманний
слов’янській душі альтруїзм та співчуття. Але на
співчуття ми можемо сподіватися, а справедливості,
як істотної компоненти суспільного буття, ми мусимо
вимагати, бо без неї останнє є неможливим.
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The basic models of rational justice in contemporary contractual
philosophical discourse
The article outlines the essence of understanding the problem of rational
justice in the stream of the idea of a social contract and its place in the problem
field of modern political philosophy. The connection and the difference between the
theories of both J. Rawls’s and D. Gauthieres are revealed. Particular emphasis is
placed on trying to understand the conditions and principles for the free pursuit
of true consent, which is not distorted by external and internal coercion, but is
constituted by the force of a better argument. Only mutual respect can become
an obstacle not only for the aggressive but also for the indifferent, selfish human
behavior and will generate not only solidarity and cooperation, but also justice.
And an agreement between the authorities and the people can not be based solely on
compulsion, but becomes truly effective only because of the will of the subordinates
to live in this state. As the current analysis of modern and new contractualism shows,
an important feature of a public agreement is its legitimate–restrictive meaning
and organic connection with the idea of human rights. A comprehensive analysis
of the contemporary philosophical discourse of the social agreement allowed it to
clearly express its inherent not only pan–European, but also universal, intercultural
meaning as a basis and an extraordinary way of the existence of diverse forms of our
contradictory, even crisis, existence.
Keywords: fairness, social contract, legitimacy, honest contract, trust,
responsibility
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Ментальна специфіка формування моральності
особистості: український вимір
Метою даної статті є дослідження проблеми реалізації морально–
етичних цінностей на індивідуальному рівні та обґрунтування необхідності
застосування художньо–образної інтерпретації філософського знання як
оптимального механізму формування особистісного рівня моральності
у представників українського соціуму. До методів, що застосовувалися
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слід віднести перш за все гіпотетико–дедуктивний, компаративістський,
структурно–функціональний, герменевтичний. Було зроблено висновок, що
наявність опозиції «розум – емоція» приводить до необхідності визнання
пріоритетності в тому чи іншому соціумі переважно емоційного або
раціонального типу особистості і відповідно – врахування цього моменту
при побудові стратегії трансляції морально–етичних цінностей. Потреба
враховувати специфіку ментальних особливостей українського етносу
обумовлює необхідність використання в якості оптимального емоційного
механізму впливу на свідомість індивіда – візуалізацію, як один з проявів
художньо–образної інтерпретації філософського знання.
Ключові слова: емоція, моральне пізнання, морально–етичні цінності,
розум, художнє пізнання, художньо–образна інтерпретація.

Моральність являє собою сукупність внутрішніх
цінностей, що визначають дії та прагнення людини,
образ її мислення. Вони виступають комплексом
життєвих орієнтирів, так би мовити, навігацією окремої
особистості в суспільному бутті. Морально–етичні
цінності є невід’ємною складовою суспільного та
індивідуального рівнів свідомості, які обумовлюють
успішне функціонування сучасного і, зокрема,
українського суспільства та соціалізацію окремого
індивіда в соціумі.
У соціально–філософській літературі напрацьований
певний концептуальний базис для вивчення морально–
етичних цінностей. Аналіз їх онтологічної сутності
здійснено у працях таких представників філософської
класики як Платон, Аристотель, Августин Блаженний,
Піко делла Мірандола, І. Кант, Г. Гегель, Г. Лотце,
М. Гартман, Е. Гуссерль, М. Шелер. Вирішення проблеми
існування морально–етичних цінностей на рівні
індивідуального суб’єкта, окрім зазначених філософів,
знайшло відображення в роботах К. Маркса, Дж. Локка,
Ж.–Ж. Руссо, Ч. Дарвіна, Т. Добжанські, В. Ефроїмсона,
Г. Спенсера, М. Вебера. Пріоритетність раціонального чи
емоційного сприйняття аксіосфери моралі досліджено в
працях Р. Декарта, Г. В. Ляйбніца, Ф. Брентано, Г. Когена,
Ф. Хатчесона, Е. Шефтсбері, Д. Юма тощо. Але, в той
же час, залишаються недостатньо висвітленими деякі
аспекти, що пов’язані з реалізацією морально–етичних
цінностей на рівні індивідуального суб’єкту в контексті
ментальних особливостей.
Метою даної статті є дослідження проблеми реалізації
морально–етичних цінностей на індивідуальному
рівні та обґрунтування необхідності застосування
художньо–образної інтерпретації філософського знання
як оптимального механізму формування особистісного
рівня моральності у представників українського соціуму.
Формування цілісної особистості, що здійснює свої
вчинки без зовнішнього примусу, виходячи з внутрішньої
потреби, значною мірою обумовлено наявністю в
неї відповідних почуттів. Моральні почуття, будучи
емоційною стороною духовної діяльності особистості,
являють собою суб’єктивне ставлення людини до різних
сторін суспільного буття та виражають її моральну
позицію. Складний комплекс почуттів обумовлює
наявність більшості моральних принципів та цінностей,
що вкоріняються у раціональній та емоційній сферах
свідомості особистості.
Ефективною формою прояву моральних почуттів,
як стійкого суб’єктивного ставлення людини до чогось,
виступають емоції – переживання того чи іншого
почуття в певний момент, у конкретній ситуації, де
переживання, в свою чергу, є винятково суб’єктивно–
психічною стороною емоційних процесів. Співвідносячи
ці категорії, слід зазначити, що почуття виступають
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вищою стадією розвитку емоцій людини, відрізняючись
незалежністю від ситуації, виражають стабільне
емоційне ставлення особистості до суспільних явищ та
інших представників соціуму.
Але питання пріоритетності саме емоцій в пізнанні
морально–етичних цінностей залишається досить
дискусійним в сучасному філософському дискурсі.
Тому, для визначення оптимальних механізмів впливу на
свідомість окремого суб’єкта, вкрай важливо звернутись
до такої гносеологічної проблеми як пріоритетність
розуму чи почуттів у процесі пізнання аксіосфери
моралі.
Перша позиція, яку ми будемо розглядати, а саме
– раціоналізм, обґрунтовує прерогативу абстрактного
пізнання перед чуттєвим, а основою поведінки людини,
зокрема моральної, вважає розум. Представники цього
напрямку, до числа яких можна віднести Аристотеля,
Р. Декарта, Г. Ляйбніца, І. Канта, Г. Гегеля та інших,
відстоюючи достоїнства і переваги раціонального
пізнання, джерело ціннісних принципів – добра,
обов’язку, краси – вбачають саме в розумі, що поєднує
у собі знання та цінності. На їх думку, на основі
чуттєвого пізнання не можна побудувати теоретичних
понять, постулатів, законів, яким має бути притаманна
загальність та необхідність. Дійсним же їх джерелом
може бути лише розум. Тому і імперативно–оціночні
постулати, наприклад «категоричний імператив»
І. Канта, можуть бути похідними лише від розуму. В
цьому сенсі, вони виступають умосяжними принципами,
вільними від усякої чуттєвості, що порушує їх чистоту.
Так, Аристотель визначає доброчинність як панування розуму над почуттями. Наявність своєрідного
внутрішнього зору, що дозволяє відрізнити добро від
зла, є необхідною передумовою успішної діяльності
розуму, що здійснює вибір. Тому розсудлива людина,
на його думку, неодмінно повинна бути щасливою і
доброю. Чуттєве та орієнтоване на насолоду життя, в
свою чергу, обмежує можливість досягнення щастя, але
це не заперечує в цілому позитивної ролі почуттів [1].
У стоїцизмі розум є природною характеристикою
особистості, що наближує її до космосу та нагадує про
спорідненість людини з її божественною сутністю. Таким
чином, прагнення жити у відповідності з природою, з
розумом та доброчинністю вважаються рівнозначними.
Рене Декарт, вбачаючи джерело моралі в
інтелектуальній інтуїції, за допомогою якої людина
здатна осягнути сутність добра та зла, наголошує на
необхідності підпорядкування пристрастей розуму.
Реалізувати це можливо шляхом спостереження за
поведінкою оточуючих та співвіднесенням цих дій
з благом та злом, яке вони несуть у світ, що, у свою
чергу, стає прикладом моральності. Для задоволення
душі, вважає Р. Декарт, людина повинна йти шляхом
доброчинності, що трактується як її звичка поступати
згідно із совістю [4, с. 546].
Протилежної точки зору дотримуються представники
емоціоналізму, прихильники теорії морального почуття,
етичного сентименталізму, котрі вважають джерелом
знань про морально–етичні цінності почуття–емоції.
Так, посилення інтересу до аксіосфери моралі
в романтизмі епохи Просвітництва знайшло своє
відображення в творчості Е. Шефтсбері, який ввів у
філософський обіг поняття «моральне почуття». Він
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визначав його як особливий вид пізнавальної здібності,
що базується на рефлексивному почутті, спрямованому
на відображення емоцій. Моральне пізнання є
безпосереднім і зрозумілим, воно інтуїтивне [10, с. 219].
Наголошуючи на вирішальному значення емоцій в
мотивуванні людських вчинків, Е. Шефтсбері вважав
основою доброчинності їх природну гармонію, що
скеровує особистість на задоволення не тільки власних,
а й чужих інтересів.
Ця концепція знайшла своє підтвердження і подальший розвиток в творчості Ф. Хатчесона, який,
обґрунтовуючи пріоритет морального почуття перед
розумом більш систематизовано, наголошував на його
пізнавальній здатності усвідомлювати, що є добром, а
що – злом. Механізм дії цього почуття він пов’язував
з отриманням задоволення від доброчинності або
страждання від порочного вчинку у ході їх сприйняття
[7, с. 47]. Розглядаючи мотиваційну сферу людських
вчинків, Ф. Хатчесон виділяв любов як конститутивну
емоцію особистості, що спрямована на благо інших
людей.
Д. Юм, наголошуючи на «афективній» природі
моралі, характеризує моральне почуття – совість –
як активний принцип, що впливає на афекти. Це, у
свою чергу, означає, що неактивним принципом по
відношенню до моралі можна вважати розум. Згідно
з Д. Юмом, моральність, зокрема морально–етичні
цінності, не можна пізнати за допомогою розуму і тому
ми скоріше відчуваємо моральність, ніж судимо про неї
[11, с. 228–230].
Цікавою є також точка зору представника Марбурзької школи Г. Когена, який вважає, що цінності є
плодом «чистого почуття», що складається з «чистого
пізнання» та «чистої волі», яка, у свою чергу, відтворює
зміст моральності. Крім цього, він зазначає, що творцем
любові до людини, як самопочуття людства в людині,
виступає мистецтво [5, с. 58–59].
Ф. Брентано, акцентуючи увагу на тому, що
характерною рисою внутрішнього сприйняття людини
є спрямованість на об’єкти, дійшов висновку, що
цінності відкриваються нам в межах інтенціональних
відносин суб’єкта і об’єкта, а виникнення любові, як
однієї з морально–етичних цінностей, обумовлено
переживаннями, за допомогою яких ми усвідомлюємо
те, що щось є справжнім та безсумнівним благом [2,
с. 57]. Здійснення ж морального вибору, на його думку,
відбувається завдяки наявності інтелектуальної інтуїції.
Співзвучної точки зору дотримується М. Шелер,
який визначає особистість саме як «ens amans» – любляче
буття. На його думку, внаслідок ідентичності розуму
у всіх людей та надіндивідуальності актів розумової
діяльності, не можна визначати особистість як суб’єкт
лише розуму, бо це його знеособлює. М. Шелеру імпонує
ідея «логіки серця», тому він наголошує на автономії
цінностей та емоційного життя, через які розкривається
змістовна сторона світу цінностей та порядок їх
осягнення людиною. Згідно з Шелером, цінності, зокрема
морально–етичні – це апріорні сутності, феномени, що
являються нам в акті емоційної інтуїції [8].
Слід зазначити, що сам процес реалізації морально–
етичних цінностей на рівні індивідуального суб’єкту
передбачає проходження певних етапів, серед яких
конститутивне
значення
належить
формуванню
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морального почуття. Під час здійснення морального
вчинку чи оцінювання поведінки іншого людина
керується, в першу чергу, не абстрактним уявленням
про добро та зло, а саме почуттям, що викликане
цією подією; тобто формування змістовної сторони
аксіосфери моралі передбачає не лише виробництво
цінностей в соціальному процесі, а й наявність емоційних
переживань на рівні індивідуальної свідомості. Саме
завдяки моральним почуттям, що виникають під час
цього емоційного переживання, репрезентовані знання
про загальноприйняті в соціумі морально–етичні
цінності набувають імперативного характеру.
В контексті порівняння емоційної те раціональної
форм пізнання слід зазначити, що сама специфіка
процесу набуття морального знання значною мірою
унеможливлює логічне пояснення морально–етичних
цінностей. Так, Дж. Мур за допомогою оригінального
зіставлення понять «добро» та «жовте» демонструє
відмінність
вищезазначених
форм
пізнання
і
некомпетентність традиційних засобів комунікативної
практики. Він зазначає, що подібно до того, як неможливо
тому, хто ще не знає, що таке «жовте», пояснити, що це
таке, так же неможливо в аналогічній ситуації пояснити
йому, що таке «добро» [6, с. 63].
Моральне пізнання, що відзначається диференційованістю, особистісним ставленням індивіда до
соціального буття, в той же час передбачає певну
стандартизацію моральних почуттів, внаслідок чого
відбувається «емоційне узагальнення» соціального
досвіду, отриманого особистістю в межах комунікативної
взаємодії. Саме таке узагальнення сприяє віддзеркаленню
актуальних морально–етичних цінностей у свідомості
людини і дає підставу говорити про певну співзвучність
двох методів пізнання – морального та художньо–
образного.
Слід підкреслити, що зазначена специфіка
зближує моральне та художнє пізнання, що вперше
було відзначено в філософії мистецтва Ф. Шеллінга,
згідно з яким в мистецтві, яке здатне осягнути всі
грані людського буття, внутрішній світ людини з її
радощами та печалями, доступне те, до чого наука лише
намагається наблизитись [9, с. 387]. Художнє пізнання
моральних феноменів, на чому необхідно акцентувати у
контексті нашого дослідження, переважно здійснюється
не в абстрактно–належному, а в культурно–ціннісному
аспектах – у категоріях моралі та відповідних стосунках.
Ця форма пізнання, за допомогою конкретно–чуттєвих
образів героїв та їх вчинків, сприяє осягненню соціальної
сутності моральних явищ суспільства.
Майстер у своєму творі виражає сутність моральних
колізій, ідею самого почуття зрозумілим та близьким
значній кількості людей способом, що надає можливість
долучитись через нього до знання, і в той же час
сприяти, вступивши через твір мистецтва в діалог,
народженню нової істини, збагаченої особистим і
історичним досвідом. Тому мистецтво, виходячи з
художньо–образної наочності зображення морального
виміру людського існування, дійсно можна вважати
оптимальним шляхом трансляції морального знання
та необхідним структурним компонентом формування
морально–етичних цінностей.
Виступаючи засобом трансформації практично–
раціональної форми суспільних уявлень про моральну
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поведінку в емоційно–образну, мистецтво постає
дієвим способом знакового відтворення реальності за
допомогою художнього образу, що передає і відтворює
соціально значущий зміст в певних емоційних станах.
Художній образ є метафоричною формою думки,
що розкриває одне явище через інше і характеризується
безпосереднім впливом на емоційну сферу людини.
Становлення цього образу передбачає матеріалізацію
задуму митця, його суб’єктивної діяльності по освоєнню
об’єктивної дійсності, а на стадії сприйняття читачем –
реалізацію образу у його свідомості у формі суб’єктивної
реальності, що синтезує у собі як об’єктивно–реальне,
так і суб’єктивно–уявне.
Слід зазначити, що успішність особистісної інтеріоризації морально–етичних цінностей, що актуалізуються
у сучасному українському соціумі, залежить від того,
наскільки повно будуть враховані всі специфічні
особливості
цього
процесу.
Безпрецедентність
застосування саме художньо–образної інтерпретації
філософського знання як засобу трансляції морально–
етичних цінностей [12] детермінується необхідністю
формування морального почуття, як визначальної
складової морального вчинку та умови реалізації
морально–аксіологічних домінант, що виявляється
можливим лише при наявності моральних переживань.
Крім того, це випливає із потреби враховувати специфіку
морального пізнання взагалі та ментальних особливостей
українського етносу, де перевага почуттєвої складової та
розуміння навколишнього світу за допомогою «серця»
[3, с. 186], обумовлює необхідність використання
відповідних емоційних механізмів впливу на свідомість
індивіда.
Таким чином, ми можемо дійти висновку, що
наявність опозиції «розум – емоція», яка традиційно
присутня у філософському осмисленні людської
мотивації і використовується при поясненні внутрішніх
колізій ціннісного вибору, приводить до необхідності
визнання пріоритетності в тому чи іншому соціумі
переважно емоційного або раціонального типу
особистості і відповідно – врахування цього моменту
при побудові стратегії трансляції морально–етичних
цінностей. Потреба враховувати специфіку ментальних
особливостей
українського
етносу
обумовлює
необхідність використання в якості оптимального
емоційного механізму впливу на свідомість індивіда
– візуалізацію, як один з проявів художньо–образної
інтерпретації філософського знання.
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The mental specificity of forming of a person’s morality:
Ukrainian dimension
The purpose of this article is to research of the problem of implementation
moral and ethical values at the individual level and to rationale for the necessity
application an artistic–figurative interpretation of philosophical knowledge as
the optimal mechanism for the formation of a personal level of morality in the
representatives of the Ukrainian society. Among the methods that were used, first
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of all, there were hypothetico–deductive method, structural–functional analysis,
comparative analysis, hermeneutical methods. We can conclude that the presence
of the opposition «mind – emotion» leads to the need to recognize the priority
in a particular society primarily emotional or rational type of personality and
accordingly – taking this into account when building a strategy for the translation
of moral and ethical values. The need to take into account the specifics of the mental
characteristics of the Ukrainian ethnos makes it necessary to use as an optimal
emotional mechanism an effect on the individual’s consciousness – visualization, as
one of the manifestations of the artistic–figurative interpretation of philosophical
knowledge.
Keywords: artistic cognition, artistic–figurative interpretation, emotion, mind,
moral and ethical values, moral knowledge.
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Новизна як сутнісна ознака освітніх інновацій
Орієнтуючись на позитивний результат, інновації в освіті мають
відповідати критеріям новизни; традиційні підходи можуть лише
підтримувати стабільність системи, прорив у майбутнє під силу тільки
інноватиці, сутнісною основою якої є новизна. Яка ж «новизна» освітніх
інновацій має бути притаманна нововведенням, щоби отримати бажаний
результат? На яку новизну і в якому співвідношенні з традиційними підходами
має орієнтуватись освіта, щоб бути ефективною? Зупинимось на цьому у
запропонованій статті.
Ключові слова: людина, освіта, новизна, прогрес, культура, інноваційна
освіта.

Окрім креативності, ініціативи і творчості як базових
показників інноваційних процесів в освіті, філософсько–
освітній дискурс також особливий наголос робить на
феномені новизни як головному індикаторі інноваційного
процесу в освіті. При цьому дослідники зазначають, що
новизна є необхідною умовою будь–якої інноваційної дії,
але не самоціллю інновації. Тобто новизна є необхідною,
але не вона є орієнтиром. Орієнтир освітньої інновації
– покращення, вдосконалення навчально–виховного
процесу, його поглиблена гуманізація. «Орієнтація на
нове, пошук і впровадження нового не є самоціллю
педагогічної інноватики. Передусім вона спрямована
на забезпечення адекватності навчально–виховного
процесу і його результатів вимогам суспільства. А
у динамічно змінюваному соціумі це спонукатиме
до постійного оновлення змісту і форм навчання та
виховання, максимально уважного і водночас критичного
ставлення до всього нового. Для педагогічної інноватики
вихідними є поняття «нове», «нововведення», «інновація», «новизна», «інноваційний освітній процес»,
«інноваційна діяльність» [1, с. 356–357]. Новизна при
цьому є гармонійною складовою цілісного процесу
інноваційної діяльності в освіті. Кожен суб’єкт, що
тільки потрапляє в навчально–виховний процес
отримує безліч нової інформації, знань, вражень,
настанов, контактів тощо. Педагоги ж як суб’єкти
інноваційної освіти постійно створюють певну новизну
в соціокультурному просторі будь–якого навчального
закладу. Сучасна освіта – це не завчання вже існуючого
знання, але творення нового у формі нових компетенцій,
переконань, світоглядно–ціннісних орієнтирів.
При цьому як педагоги, так і ті, хто навчається,
мають добірково, селективно, компетентно ставитися
до того, що можна назвати новизною. Важливо не
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просто створювати чи видобувати щось нове. Важливо,
щоб новий феномен, явище, технологія, знання були
корисними як для конкретної особистості, так і для соціуму
в цілому. «Новизна лише тоді активно інтегрується
з освітнім простором, коли зорієнтована на потреби
суспільства та особистості, співвідноситься з науковими
досягненнями у певних галузях знань та має відповідний
технологічний інструментарій, що дає змогу фахівцям
освітньої галузі реалізувати нові ідеї у професійній
діяльності. Саме інновація є механізмом перебудови
всіх освітніх систем, підсистем, моделей, а також
здатністю до саморозвитку шляхом інтелектуального
вдосконалення, пошуку нових підходів до вирішення
проблем, не лише оновлення, а й перетворення нових
знань у технології, методології освітнього процесу, що
адекватні культурно–суспільним вимогам» [2, с. 4]. Саме
в цьому аспекті особливу роль відіграє національна
система освіти, яка на експертному, адміністративному,
моніторинговому рівні має компетентно та демократично
контролювати освітні новації, спрямовуючи їх у русло,
яке відповідає загальнонаціональній освітній політиці.
При цьому до кожного окремого випадку інноватики
важливо ставитися з індивідуальних позицій, оцінювати,
наскільки новизна може бути корисною і чи доцільним є
її імплементація на широкому освітньому рівні.
Держава не має права обмежувати індивідуальну
інноваційну ініціативу. Навіть якщо сьогодні нова
ідея здається малоперспективною, її подальша
трансформація та втілення може принести неабиякі
плоди. Держава має всіляко сприяти на системному
рівні інноваційній ініціативі національної педагогічної
спільноти. «Інновації в освіті – це процес творення,
запровадження та поширення в освітній практиці нових
ідей, засобів, педагогічних та управлінських технологій,
у результаті яких підвищуються показники (рівні)
досягнень структурних компонентів освіти, відбувається
перехід системи до якісно іншого стану» [3, с. 62]. Саме
через недостатню, як нам здається, увагу до системної
підтримки педагогічної інноватики в нашій країні не
відбувся рішучий перехід до освітніх стандартів нового
покоління, не реалізувався процес освітньої модернізації.
Новизна, зміна, сутнісний розвиток мають стати
ключовими пріоритетами і орієнтирами у подальших
керованих і свідомих трансформаціях національної
системи освіти України.
Нововведення є нормальним і безумовним станом
сучасної інноваційно орієнтованої освіти. Вони не
просто приносять користь окремим суб’єктам навчання
і виховання, але й здійснюють важливу педагогічну
функцію – привчають людину до реальності сучасного
світу, в якому зміна і новизна є онтологічними ознаками,
без яких не уявляється цивілізаційне буття ХХІ століття.
І навчаючись постійно прагнути до нового, адекватно
приймати новизну та самими створювати нововведення,
«суб’єкти освіти виступають як суб’єкти інновації.
Практична реалізація суб’єктами інноваційної діяльності
виражається в здійсненні інноваційних процесів.
Інноваційний характер освітньої діяльності виявляється
тоді, коли суб’єкти освіти будь–яким чином взаємодіють
з педагогічним нововведенням: освоюють, проектують,
розробляють, апробують, упроваджують. Інноваційні
аспекти виявляються й у тих випадках, коли елементи
новизни присутні в діяльності суб’єктів освіти» [4, с.
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38]. Таким чином, новизну можна розглядати як базову
умову і головний індикатор інноваційного процесу в
освіті. При цьому така новизна може носити різний
характер. Вона може виявлятися в розробці нових
підручників чи методичних матеріалів, застосуванні
нових організаційних чи виховних форм, впровадженні
новітніх інформаційних технологій, що роблять освітній
процес доступнішим і зручнішим тощо.
В експертному середовищі існує також позиція,
що освітня інновація – це не просто привнесення в
структуру навчально–виховного процесу якоїсь новизни,
але насамперед вдосконалення, зміна культурного
простору освіти. Іншими словами, новизна має бути
орієнтованою на реальну якісну зміну навчально–
виховного процесу, який завдяки її впровадженню
стане ефективнішим, пліднішим, доступнішим, більше
орієнтованим на конкретні потреби визначених суб’єктів
освіти. «Інновація – це, у першу чергу, не те, що є
новим, а те, що змінює середовище її впровадження.
Таким чином, новизна є лише фактором інноваційності.
Найбільше значення має не стільки сама інновація,
її природа, скільки результативність її впровадження
в конкретне соціальне середовище, її необхідність
для розвитку та вдосконалення даного середовища.
Таким чином, інноваційну діяльність слід розуміти
як діяльність щодо цілеспрямованого вдосконалення
навколишнього середовища, а інноваційні процеси –
як процеси, що пов`язані зі створенням, освоєнням
та розповсюдженням інновацій, як поєднання
різноманітних умов (організаційних, управлінських,
економічних, соціокультурних тощо) впровадження
інновацій» [5, с. 8]. В той же час, навіть не визнаючи
сутнісний статус новизни як базового компонента
інноваційності, не можна заперечувати того, що саме
новизна є головним індикатором інноваційного процесу
в освіті. Найпершим критерієм інноваційності тієї чи
іншої дії в навчально–виховному процесі є те, що ця дія
певним чином відрізняється від традиційних еталонів, а
значить, несе елемент оновлення, новизни та творчого
нововпровадження.
На системному рівні управління освітою надзвичайно
важливим є визначення спрямованості новизни, критеріїв
її оцінювання, якісних характеристик, що визначатимуть
доцільність чи неприйнятність прийняття конкретних
нововведень. Іншими словами, новизна в освіті не може
бути стихійною. Нововведення мають обґрунтовуватися,
як на науково–парадигмальному і педагогічно–
практичному рівні, так і на рівні загальнонаціональної
системи управління українською освітою. Освітні
(педагогічні) інновації характеризуються новизною,
спрямованою, як зазначається у Білій книзі української
освіти, «на якісне покращання освітнього процесу і
відображаються в удосконалених або нових освітніх
системах (дидактичній, виховній, управлінській),
складових освітнього процесу (меті, змісті, структурі,
формах, методах, засобах, результатах), освітніх
технологіях (дидактичних, виховних, управлінських),
наукових
та
науково–методичних
розробках,
інформаційно–комунікаційній техніці для закладів
і установ освіти, а також нормативно–правових
документах, що регламентують діяльність навчальних
закладів і установ освіти та їх відносини з іншими
інституціями» [6]. Таким чином, новизна є актуальним
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феноменом буквально в усіх можливих вимірах функціонування національної системи освіти. Багато в чому
це зумовлено ще й тим, що за останні два десятиліття
в Україні не здійснено багато з необхідних реформ.
Сьогодні наша система освіти продовжує перебувати
в кризово–трансформаційному стані, що й зумовлює
високу акутальність дослідження феномену новизни як
головного індикатора інноваційних процесів в освіті.
В контексті вивчення проблематики оцінювання
ефективності освітніх інновацій важливими є
різноманітні класифікації новизни, яка з’являється в
процесі педагогічних, освітніх, навчально–виховних
інноваційних дій. В загальному плані, «дослідники
концепції нововведень виділяють такі види новизни:
абсолютна (принципово невідома новація, відсутність
аналогів і прототипів), відносна (місцева, часткова,
умовна), псевдоновизна (прагнення зробити не краще,
а інакше), дрібні винаходи» [7, с. 231]. Для освітньої
сфери найбільш актуальними та ефективними, з нашої
точки зору, є другий і четвертий варіант, адже новизна
в освіті має обов’язково передбачати і застосування
ефективних традиційних практик поряд з інноваційними
впровадженнями. Тут важливо також виділяти рівні
новизни за принципом того, наскільки кардинально
змінюються вже існуючі організаційні, інформаційно–
технологічні,
навчально–виховні
практики,
що
застосовуються сьогодні в освіті. «Під педагогічними
інноваціями розуміють і результат, і фактор, і синонім
творчості, і форми організації, види технологій.
Новизна може бути: умовною – відоме, але забуте знову
використовується; нормативною – оригінальність,
відрізняється від інших, які використовуються як норми;
суб’єктивною – об’єкт новий лише для даного суб’єкта,
навіть суспільства, і зовсім не новий для іншого. Можна
виділити три види новизни: рівень конкретизації; рівень
доповнення; рівень перетворення» [8, с. 68–69]. В будь–
якій освітній інновації завжди присутні всі перераховані
рівні, адже, як зазначалося вище, однією з ключових
сутнісних ознак інноваційних процесів в освіті є їх
багаторівневість, комплексність і системність. Новизна
в освіті завжди спрямована і на конкретизацію певних
навчально–виховних інструментів, і на їх доповнення, і
на перетворення.
З точки зору загального філософсько–освітнього
дискурсу важливо підкреслити, що освіта є процесом
еволюційним, а отже новизна притаманна їй в
якості іманентної складової. Інновації ж в якості
«процесуальної новизни» можна визначити як
«актуальні, значущі новоутворення, здатні до системної
самоорганізації, що виникають на основі різноманіття
ініціатив та новизни, стають перспективними для
еволюції освіти, позитивно впливають на її розвиток,
а також на розвиток мультикультурного освітнього
простору» [2, с. 4]. При цьому неможливо обмежити
новизну, що привноситься завдяки інновації в систему
освіти, певним окремим сегментом навчання, виховання,
методичного
чи
інформаційного
забезпечення,
організації чи адміністрування. Інновації в освіті
завжди несуть потенціал системного оновлення, нехай
вони навіть ставлять за мету розвиток особистісних
компетенцій суб’єктів навчання і виховання. «Нове в
педагогіці – це не лише ідеї, підходи, технології, які ще
не використовувались, а й той комплекс елементів або
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окремі елементи педагогічного процесу, які несуть у собі
прогресивні засади, дають змогу ефективно вирішувати
завдання розвитку і саморозвитку особистості. Новизна
в освіті являє собою неперервінсть трансформації
навчального процесу в напрямі індивідуалізації
освітньої взаємодії, навчання, формування творчого
мислення і забезпечення специфіки формування
та розвитку особистості» [1, с. 359]. Таким чином,
новизна як головний індикатор інноваційного процесу
в освіті є важливим показником як на індивідуально–
особистісному, так і на системно–суспільному рівні.
Можна сказати, що за своєю сутністю освіта є процесом
оновлення як для особистості, так і для суспільства в
цілому.
В цьому контексті важливо звернути особливу увагу
і провести детальний аналіз сутності інноваційних
процесів в освіті як результату органічної взаємодії її
(освіти) основних суб’єктів. Суб’єктний вимір освітнього
поля в рамках сучасного гуманістичного філософсько–
освітнього дискурсу є одним з найвизначальніших.
«Суспільству потрібні творчі фахівці, а це передбачає
творче засвоєння сучасних знань. Для цього стає
актуальним пошук нових підходів, які б забезпечували
необхідний результат освіти майбутнього професіонала,
а саме оволодіння навичками навчання і освіти впродовж
всього життя. Це неможливо досягти без інноваційної
діяльності суб’єктів освіти, організації ефективної
самостійної роботи з оволодіння знань. Завдяки освітнім
інноваціям створюється інноваційна освіта, і кожним
суб’єктом освіти досягаються нові результати, які саме
для них мають ціннісне значення» [9, с. 244]. При цьому
суб’єктне значення інноваційної діяльності в освіті
не просто не суперечить, але й підтримує високий
рівень актуальності даних інновацій і для соціуму.
Саме через те, що розвиток людини важливий сьогодні
і для суспільства, людство отримує сьогодні нову
гуманістичну перспективу, яка, здавалося, була повністю
втрачена через розвиток споживацької цивілізації.
Саме освіта допомагає кожній людині вирватися з
порочного кола споживацького життя і перетворитися
на активного суб’єкта творчості, креативності
та ініціативності. Фактично, інноваційна освіта
перетворюється для людини на екзистенціальний
простір свободи і відповідальності. «Суб’єкт в
освітньому просторі набуває таких характеристик, як
особиста відповідальність за свою освіту в умовах
«інформаційного вибуху» і експансії мас–медіа;
будує власну ідентичність в умовах «невизначеної»,
ігрової, віртуальної реальності; розширює діапазон
особистісних виборів у сфері самовизначення і
відповідальності за них. У такому розумінні суб’єкту
в освітньому просторі притаманні свідома діяльність
і свобода як найзагальніші аксіологічні домінанти
його буття» [10, с. 97–98]. Інноваційна освіта здатна
відіграти справді онтологічну роль в життєвій стратегії
кожної людини. Це обов’язково треба враховувати,
формулюючи в сучасному філософсько–освітньому
дискурсі парадигмальні основи розуміння сутності
інноваційних процесів.
При цьому на буттєво–особистісний та світоглядно–
аксіологічний рівень людської життєдіяльності чиниться
багатовимірний вплив з боку інноваційно–гуманістичної
освіти. До того ж такий вплив є не авторитарним, не
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нав’язуючим певні цінності чи моделі поведінки, а
таким, що тільки сприяє самореалізації особистості
в креативно–творчий спосіб. «Спеціалісти виділяють
одиничні, модульні й системні інновації, в яких особлива
увага звертається на особистісні аспекти взаємовідносин
суб’єктів і закладаються важливі основи формування
соціальних рис людини. Учитель, впроваджуючи
окремий навчальний курс, здійснює одиничні інновації.
Вони мають локальний характер і ніяк не пов’язані
з іншими нововведеннями в школі. Однак з часом і ці
зміни обов’язково приведуть до цілого комплексу інших:
з’явиться потреба застосувати нові положення в змісті
освіти, удосконалити систему виховної роботи тощо.
Тут уже йдеться про модульні інновації, які охоплюють
кілька елементів системи. І, нарешті, виникає нагальна
потреба змінити всю систему: виховання, технології,
управління, тобто мова йде про системні інновації.
Вони стали помітним явищем кінця XX століття,
коли створювалися освітні заклади з інноваційною
моделлю розвитку, з чітко вираженою диференціацією
профільного характеру» [11, с. 20]. В нашій країні такі
зміни все ще залишаються надактуальними, адже наша
система освіти ще не переведена повністю на суб’єкт–
суб’єктні
принципи
інноваційно–демократичного,
особистісно орієнтованого навчання. Перед українською
освітянською спільнотою постає важливе завдання
розробити засадничі принципи та реалізувати практичну
стратегію масштабного інноваційного оновлення освіти.
Особлива увага в рамках такої стратегії має бути
приділена саме суб’єктній складовій. Українські
школи і університети вкрай потребують інноваційного
підсилення
особистісно
орієнтованих,
суб’єкт–
суб’єктних принципів навчання і виховання. На думку
провідних експертів, «реалізація моделі гуманістично–
орієнтованого управління інноваційними процесами
в освітніх закладах визначається такими якісними
змінами:
більш
цілеспрямованим
характером
управління інноваційними процесами, що набуває
ознак особистісної орієнтації; здійснення діагностичної,
дослідницької, експериментальної роботи на засадах
партнерства, співпраці, співтворчості» [12, с. 17]. Це,
на нашу думку і означає, що інноваційний процес
в освіті не може розглядатися поза проблематикою
результативності і ефективності гармонічної взаємодію
ключових суб’єктів навчання і виховання.
При цьому, підкреслюючи значення світоглядно–
ціннісних та особистісно–культуротворчих компонентів,
не можна залишати поза увагою і педагогічно–
технологічні аспекти освітніх інновацій. Саме новітні
інноваційні технології (як чисто педагогічні, так і
інформаційні) дозволяють повноцінно реалізовувати
суб’єктний потенціал творчості, креативності, ініціативи,
пізнавальної та вольової активності. «Великого значення
в сучасних умовах формування особистісно орієнтованої
моделі освіти набуває проблема вивчення сучасних
технологій проектування освітніх процесів і систем.
Проектування освітніх процесів як особливий варіант
організації методичної діяльності передбачає наявність
у людини готових концептуально–технологічних схем,
які дають абстрактне нормативне описання процесу
й результатів відповідної освітньої діяльності. Для
організації проектувального мислення особистості
необхідно мати набір достатніх мисленнєвих засобів
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і понятійних розрізнень у галузі типів і різновидів
педагогічних цілей (так званих таксономій освітніх
цілей), засобів, способів і можливих шляхів їх
досягнення. Однією з загальновизнаних цінностей
у сучасній літературі називають «творче мислення
особистості», головною ознакою якого визнають
«здатність утворювати нові поєднання ідей для тієї
чи іншої мети» [11, с. 21]. В цій точці і поєднуються
інноваційна освіта та інноваційна особистість. Остання
перетворюється на активно–творчого, креативно–
конструюючого елемента першої. Інноваційна ж освіта,
в свою чергу забезпечує максимально сприятливі
умови для повноцінної самореалізації та саморозвитку
інноваційної особистості.
Отже, сутність інноваційних процесів в освіті
зрештою фокусується саме на забезпеченні всебічного
розвитку інноваційної особистості, яка надзвичайно
необхідна для повноцінного розвитку сучасного соціуму.
«Орієнтація науки і освіти на інновацію змінює статус
особистості, ставить у центр вимогу проголошення і
визнання її інноваційності, а також взаємозв’язок освітніх
перетворень з новими цінностями, які народжують нову
особистість – інноваційну особистість» [13, с. 82]. При
чому вона може народжуватися і розвиватися виключно
в гармонійному, демократичному, миролюбному,
гуманістичному просторі суб’єкт–суб’єктної взаємодії
та педагогічної комунікації. «Суб’єкт–суб’єктна
взаємодія передбачає діалогічний принцип організації
взаємовідносин між відкритими системами – вчителем
и учнем, викладачем та студентом, – які передбачають
досягнення взаєморозуміння, що реалізується в нових
спільних умовах на основі спільної діяльності. Суб’єкт–
суб’єктна взаємодія має своїм змістовним об’єктом
життя як найцінніший об’єкт пізнання, а процесуальним
об’єктом – діяльність учня (студента) як активну форму
приживання ним ставлення до життя. Відповідно,
навчально–пізнавальна діяльність у суб’єкт–суб’єктній
взаємодії – духовна активність особистості, яка пізнає
об’єкти та взаємозв’язок об’єктів світу за допомогою
вивчення наукових фактів, адаптованих до віку» [7, с.
76–77].
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Novelty as an essential feature of educational innovation
Focusing on the positive result, innovation in education must meet the criteria
of novelty; traditional approaches can only maintain the stability of the system, a
breakthrough in the future is only possible through innovation, the essential basis
of which is novelty. What kind of «novelty» of educational innovation should be
inherent in innovation in order to get the desired result? What kind of novelty and
in what relation with traditional approaches should education be oriented to be
effective? Let us dwell on this in the proposed article.
Keywords: person, education, novelty, progress, culture, innovative education.
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Необхідність формування системи
інформаційного забезпечення закладів освіти
В умовах реформування вітчизняної освіти сучасна філософія освіти
повинна звернути особливу увагу на необхідність формування системи
інформаційного забезпечення освітніх закладів. Адже кожний заклад освіти є
не тільки фактором і об’єктом процесів навчання, виховання, інформатизації,
впровадження ініційованих технологій тощо, але й функціональною одиницею
галузевого, відомчого, регіонального, державного рівня їх розгортання. Як
свідчить освітня практика, саме система інформаційного забезпечення, а не
окремі її елементи відіграють істотну, а в багатьох випадках пріоритетну
роль в освітньому процесі. Система інформаційного забезпечення здійснює
інформаційну підтримку, надає багатоцільову статистичну, аналітичну та
індексовану інформацію. Водночас стратегія розвитку системи інформаційного
забезпечення закладів освіти має полягати у втіленні головної мети – реалізації
всебічної інформаційної підтримки освітньо–навчальної і наукової діяльності
в Україні на підставі розгортання комплексу організаційних, нормативно–
правових, технічних, програмних та інших заходів.
Ключові слова: людина, освіта, інформація, інформаційне забезпечення,
освіта.

Активне виділення проблем освіти і педагогічного
дискурсу як спеціального предмета філософських
досліджень у нашій країні відбувається дуже активно,
що пов’язано не тільки зі спробами реформування
системи освіти в умовах глобальних процесів, але
й з актуалізацією проблем освіти, характерною для
соціальної теорії і практики розвинених країн Європи
та Північної Америки. До цього, приблизно з 1960–х
років, інтерес до проблем освіти в більшій мірі виявляла
соціологія, переважно на рівні емпіричних досліджень.
Крім цього, як у масовій свідомості, так і у частини
наукового співтовариства склалася міцна установка
на педагогіку як провідну і практично єдину науку,
предметом якої є освіта. Ця установка до останнього
часу визначає позицію ряду представників педагогічної
науки, яку можна визначити як прагнення до чіткого,
«адміністративного» поділу сфер дослідження між
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педагогікою і філософією. У той же час простежується
явна криза в сфері теоретичної педагогіки як результат:
а) краху авторитарної радянської педагогіки, заснованої на
ідеї формування і (або) розвитку педагогічними засобами
особистості з заданими параметрами поза обліком
соціокультурних реалій; б) автаркії, «самодостатності»
вітчизняної педагогічної науки. Зростаючий інтерес
теоретичної педагогіки до філософським дослідженням
освіти обумовлений не тільки внутрішньою логікою
розвитку педагогічного знання, але втратою ціннісних та
предметних орієнтирів традиційного.
В основу педагогічних і філософських засновків
аналізу освітнього процесу покладено підхід: філософія
освіти – це філософська думка в галузі освіти, що
припускає певну системність, яка тут, однак, не просто
переноситься із загальної філософії, але формулюється
у взаємодії з нею як особливий тип філософської
системності. Він знаходиться у відношенні додатковості
з першим підходом: у тих випадках, коли завдання
соціального і соціологічного аналізу потребують виходу
на рівень філософської рефлексії, відповідно до принципу
додатковості використовуються дві мови філософського
опису: для визначення сутності і динаміки суспільства
як особливої сфери реальності і концептуального
осмислення освіти як соціального інституту і механізму
відтворення соціальної реальності.
Міждисциплінарний синтез передбачає встановлення
зв’язків між предметами, методами і категоріальними
матрицями різних галузей знань. Зробити це тим більш
складно, що більшість сфер знань про освіту, як уже
зазначалося, самі перебувають у стадії становлення.
Але видається, що соціальна філософія освіти в силу
своєї предметно–методологічної специфіки може стати
основою трансдисциплінарних досліджень освіти як
основи міждисциплінарного синтезу в рамках загальної
суспільствознавчої теорії освіти.
Інформатизація освіти у контексті філософсько–
освітнього узагальнення процесів педагогічного
дискурсу є одночасно і процесом поступових перетворень
і інструментом досягнення бажаних цілей і результатів.
Заклад освіти як структурний елемент різноманітних
соціальних надсистем є агентом і об’єктом процесів
інформатизації, ініційованих в цих надсистемах, тобто
на галузевому, відомчому, регіональному, державному,
світовому рівнях.
З іншого боку, як інструмент, інформатизація
може бути свідомо використана для вирішення
конкретних завдань вдосконалення освітньої, наукової,
господарської, управлінської та іншої діяльності.
Вищий заклад освіти за технологією організації своєї
діяльності майже нічим не відрізняється від будь–
якого закладу освіти іншого профілю, принаймні, в
контексті застосування інформаційних технологій.
Втім, важливим для побудови випереджальної освіти є
усвідомлення галузевого контексту інформатизації, бо ж
інформатизація не стоїть на місці.
Практика освіти переконливо свідчить про суттєву,
а в багатьох випадках пріоритетну роль системи
інформаційного забезпечення як ланки, що зумовлює
ефективність роботи суспільних структур. Система
інформаційного забезпечення здійснює інформаційну
підтримку, надає багатоцільову статистичну, аналітичну
та довідкову інформацію.
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Досвід використання комп’ютерних інформаційних
систем і технологій свідчить, що основними тенденціями
їх розвитку та удосконалення є:
– удосконалення форм та методів керування системами інформаційного забезпечення;
– централізація та інтеграція комп’ютерних банків
даних;
– впровадження новітніх комп’ютерних інформаційних технологій для ведення кримінологічних обліків;
– розбудова та широке використання ефективних та
потужних комп’ютерних мереж;
– застосування спеціалізованих засобів захисту та
безпеки інформації;
– налагодження ефективного взаємообміну кримінологічною інформацією на міждержавному рівні [1].
Концентрація зусиль на визначених напрямах
забезпечила суттєве підвищення рівня боротьби зі
злочинністю в розвинених державах світу.
Фазу просування інформатизації діяльності освіти
України наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть можна
класифікувати, як таку, що, перебуваючи на базовому
етапі розвитку, все ж таки активно долучається до
світових та глобальних здобутків та інституцій цієї
сфери. Основи існуючого інформаційного забезпечення
органів освіти України були закладені ще у 1970–80–х
роках та орієнтовані в напрямі інформаційної підтримки.
Вирішення цих завдань на той час досягалося повною
централізацією інформаційних обліків. Принципи
побудови відображали притаманний тим рокам рівень
розвитку технічних засобів і досягнень технології.
Сьогодні ж програмно–технічна база загальновідомчих
інформаційних підсистем багато в чому є фізично та
морально застарілою, не відповідає сучасним вимогам
щодо продуктивності та засобів зв’язку.
Багаторічний досвід практичної експлуатації БД
(банки даних) у сферах освіти та навчання дозволяє
визначити їх основні недоліки:
– неузгодженість при створенні та впровадженні
інформаційних банків даних;
– дублювання збирання і багаторазова переробка
однакових даних різними галузевими службами і на
різних рівнях;
– багаточисельність та недосконалість первинних
облікових документів;
– слабкий інформаційний зв’язок між обліково–
реєстраційними, оперативно–розшуковими і довідковими фондами різних служб;
– недостатня повнота і вірогідність даних;
– несвоєчасне надходження до споживачів оперативно–службової інформації через недосконалість
технології подання відомостей в банки даних і слабкого
використання сучасних засобів комп’ютерної техніки і
зв’язку;
– застарілість технічних комплексів, переважна
більшість яких виробила свій ресурс;
– недосконалість організаційно–кадрового забезпечення інформаційних підрозділів;
– нераціональне використання відповідного фінансування на підтримку та розвиток інформаційної системи;
– недосконалість та неврегульованість нормативно–
правової бази інформаційних банків даних.
Причини цього полягають, з одного боку, у недоліках
постановчих розробок систем, і з іншого – у відірваності
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конкретних споживачів інформації від банків даних,
неможливості чи незручності безпосереднього доступу
до інформації, і як наслідок – їх незацікавленості в
підтримці інформаційних підсистем в якісному та
актуальному стані.
Потребує реорганізації і кадрове забезпечення
інформаційних підрозділів, яке на даному етапі не
відповідає сучасним вимогам. Відсутність відповідних
підрозділів у ЗО, невизначеність підходу до їх створення
в галузевих службах, необхідність введення нових
підрозділів для обробки спеціальної інформації – основні
питання, які необхідно вирішувати при реорганізації
організаційно–кадрового забезпечення інформаційних
підрозділів.
Втім, були відмічені і певні позитивні зрушення,
пов’язані з проявом тенденції використання персональної
комп’ютерної техніки. А саме: загальне підвищення
рівня комп’ютерної грамотності працівників освіти;
збільшення переліку комп’ютерних інформаційних
обліків; поширення «географії» використання сучасних
засобів комп’ютерної техніки в діяльності усіх ланок;
розвиток технологій безпаперової обробки інформації;
створення комп’ютерної мережі обміну інформацією.
Стратегія розвитку системи інформаційного
забезпечення має полягати у втіленні основної мети –
всебічну інформаційну підтримку освітньо–навчальної
і наукової теоретико–практичної діяльності в Україні на
основі комплексу організаційних, нормативно–правових,
технічних, програмних та інших заходів.
Основними завданнями функціонування системи
інформаційного забезпечення вважаємо:
– забезпечення можливості оперативного отримання інформації у повному, систематизованому та
зручному для користування вигляді співробітниками
та підрозділами закладів освіти (ЗО) та. особливо –
вищих навчальних закладів (ВИШів), які мають стати
основним підґрунтям науково–дослідної діяльності та
інноваційного розвитку;
– збір, обробка та узагальнення оперативної, оперативно–розшукової, оперативно–довідкової, аналі-тичної,
статистичної, і контрольної інформації для оцінки
ситуації та прийняття обгрунтованих оптимальних
рішень на всіх рівнях діяльності закладів освіти;
– забезпечення динамічної та ефективної інформаційної взаємодії усіх галузевих служб закладів освіти,
інших навчально–наукових та державних установ;
– забезпечення захисту інформації.
Вирішення завдань сучасного інформаційного
забезпечення має бути досягнуто за рахунок:
– впровадження єдиної політики інформаційного
забезпечення;
– створення багатоцільових інформаційних підсистем діяльності ЗО;
– удосконалення організаційно–кадрового забезпечення інформаційних підрозділів;
– інтеграції та систематизації інформаційних обліків
ЗО на всіх рівнях;
– розбудови інформаційної мережі;
– створення умов для ефективного функціонування
інформаційних обліків, забезпечення їх повноти,
вірогідності, актуальності та безпеки;
– переоснащення інформаційних підрозділів сучасною потужною комп’ютерною технікою;
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– поширення мережі комп’ютерних робочих місць
користувачів інформаційних підсистем;
– подальшої комп’ютеризації інформаційних обліків;
– впровадження сучасних інформаційних технологій.
Система інформаційного забезпечення закладів
освіти є сукупністю інформаційних підсистем певних
обліків, побудованих з урахуванням дотримання та
забезпечення загальновизначених та обов’язкових вимог:
нормативно–правової бази, організаційно–кадрового
забезпечення інформаційних підрозділів, навчання та
перепідготовки кадрів; комп’ютерних, програмних,
телекомунікаційних засобів та технологій; матеріально–
технічного та фінансового забезпечення [2].
Інформаційні підсистеми, як основна складова
частина
системи
інформаційного
забезпечення
призначені для збору, накопичення, зберігання та обробки
інформації певних напрямів обліків і які орієнтовані
на використання в діяльності багатьох служб, мають
загальновідомчий характер і відносяться до загально–
відомчих інформаційних підсистем. Структурна
побудова інформаційних підсистем закладів освіти
України поєднує принципи територіально–розподіленої
та централізованої топології і організована у вигляді
трьохрівневої ієрархічної моделі. Розрізняються
центральний, регіональний і територіальний рівень
побудови інформаційних підсистем.
Інформаційні обліки в системі ЗО створюються для
оперативного інформаційного забезпечення службової
діяльності всіх підрозділів: від ЗО до МОН України. На
територіальному рівні на основі документів первинного
обліку формуються банки даних теоретичного,
довідкового, адміністративного та статистичного
призначення.
В моделі підтримуючої освіти студенти (слухачі) в
процесі навчання або при проходженні практики мають
отримати цілісне уявлення про склад інформаційних
підсистем, їх практичне застосування, технологію
збору, зберігання, обробки і використання інформації.
Обов’язкове й придбання навичок практичної роботи з
підсистемами.
В моделі ж випереджальної освіти, яка визнана
нами за необхідну, орієнтація на опанування поточного
стану і особливостей функціонування та використання
інформаційно–програмних ресурсів недостатня. Слід
дбати про підготовку майбутніх фахівців, впроваджувачів
сучасних технологій у майбутньому. Для цього рівень
інформатизації ЗО має бути значно вищим, ніж нинішній
стан впровадження інформаційних технологій в закладах
освіти. Це можливо за рахунок напрацювання власного
досвіду просування інформатизації.
Досвід просування інновацій не раз підтверджував
істину про те, що нові технології, застосовані для
вирішення погано сформульованих і недостатньо
досліджених проблем, не тільки не приносять
очікуваних результатів, але часто навіть погіршують
ситуацію. Щось подібне відбувається зараз в області
нових інформаційних технологій в навчанні. Не тільки в
нашій країні, але і навіть у високотехнологічних країнах
ейфорія поголовної переможної комп’ютеризації часто
змінюється розчаруванням, появою нових проблем,
часто не менш гострих, ніж ті, які висувалися спочатку.
Справжній шок переживають викладачі деяких західних
університетів, коли усвідомлюють різке звуження обсягу
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зайнятості внаслідок перекладу на рейки інформаційних
технологій операцій доставки інструктивних і
навчальних матеріалів, контролю знань і навичок,
симуляції складних процесів. Поява ВНЗ без викладачів,
технологій навчання і тренінгу, в яких центральна роль
відводиться студенту, свідчить про те, що на наших
очах закладаються основи кардинальної трансформації
діяльності освітніх установ.
Важко помилитися, якщо просто сказати, що
інформаційні технології треба розвивати в наших
навчальних закладах, що це важливо і відставання тут
загрожує втратою технологічних орієнтирів як освітньої
системи, так і всієї держави. Але набагато складніше
йде справа, якщо спробувати поглянути глибше, якщо
задатися метою уяснити внутрішньо властиві об’єкту
аналізу властивості організації, функціонування і
зв’язків. Це дозволило б більш точно оцінити втрати
і здобутки від впровадження або гальмування нових
інформаційних
технологій,
виявити
причинно–
наслідкові зв’язки і значущі чинники, прогнозувати
ефекти і наслідки, технологічно підтримувати ефективну
діяльність індивідуумів і колективів.
Відповіді на ці питання повинні бути розвитком або
додатком деякої теорії, яка змогла б оцінити, що може
вийти, якщо, а також як і чому люди (соціальні системи),
користуючись інструментами діяльності, технікою,
технологіями і знаннями (технічні системи), виробляють
товари, сервіс, цінності науки, культури і мистецтв, які
оцінюються споживачем (зовнішнім середовищем).
Такої розвиненої соціотехнічної теорії, зв’язуючої в
єдину пояснювальну схему відносини технологій, людей
і організований вихід їх діяльності, на жаль, не існує,
і, може бути, побудувати таку єдину теорію взагалі
неможливо. І проте, питання залишаються і інтерес до
них не слабшає.
Враховуючи складну природу феноменів, що
розглядаються, абстрагуємося від усього навколишнього
контексту впровадження і розвитку нових інформаційних
технологій в навчанні і зосередимо увагу на з’ясуванні
сутнісних характеристик нових феноменів, їх внутрішніх
властивостях, розглядаючи їх ідеальні моделі, що
вийшли з розуму проектувальників і не викривлені
спробами їх практичного використання в наших умовах.
У зв’язку з цим показовим був би як аналіз
теоретичних
моделей
найбільш
популярних
технологій навчання, так і аналіз тих властивостей
парадигми комп’ютеризації і інформатизації взагалі,
які зумовили такі широкі можливості проникнення
нових інформаційних технологій в сферу навчання і
самонавчання.
Інформація, на відміну від інших продуктів діяльності,
характеризується тим, що споживання інформації не
приводить до її руйнування. Комп’ютерне відтворення
копії інформаційного продукту істотно дешевше
масового виробництва копії будь–якого іншого товару.
Сучасні можливості подання інформації забезпечують
якісний і адекватний вплив на всі органи сприйняття,
а засоби віддаленої доставки інформації забезпечують
всепроникливість і зручний доступ до інформації.
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The need for a system of information provision for
educational institutions
In the context of reforming domestic education, the modern philosophy of
education should pay special attention to the need to form a system of information
provision of educational institutions. After all, every educational institution is not
only a factor and object of the processes of education, education, informatization,
introduction of initiated technologies, etc., but also a functional unit of the branch,
departmental, regional, state level of their deployment. As educational practice
shows, it is the system of information support, and not some of its elements play a
significant, and in many cases, a priority role in the educational process. Information
support system provides information support, provides multi-purpose statistical,
analytical and indexed information. At the same time, the strategy of developing
the information provision system of educational institutions should consist in the
implementation of the main goal – the implementation of comprehensive information
support of educational, educational and scientific activities in Ukraine on the basis
of deployment of a complex of organizational, regulatory, legal, technical, program
and other measures.
Keywords: person, education, information, information provision, education.
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Сімейні цінності в житті сучасної студентської
молоді України: релігієзнавче дослідження
Викладені результати емпіричного дослідження сімейних цінностей
сучасної студентської молоді України в контексті їх релігійної
приналежності. У дослідженні було використано міждисциплінарне
інтегрування методів релігієзнавства та соціології. На основі аксіологічного
підходу були вивчені та узагальнені результати аналізу релігійних і сімейних
пріоритетів і цінностей; структурно–функціональний підхід дозволив
визначити роль та місце різних релігійних організацій та інституту сім’ї у
формуванні ціннісної основи свідомості і моралі сучасної молоді. Висновки:
1) на основі аналізу отриманих нами соціологічних даних, було виявлено
взаємозв’язок між кількістю відвідувань молоддю християнських церков, їх
ставленням до релігії та пріоритетами у сімейних цінностях; 2) доведено, що
світогляд більшої частини української молоді детерміновано дуже сильною
орієнтацією на повагу до родини, до тих релігійних і культурних цінностей,
які передаються від старшого покоління до молодого.
Ключові слова: релігійна свідомість молоді, сімейні цінності, релігійні
організації, інститут сім’ї, ціннісні пріоритети, сенс життя, сімейні
традиції, сучасна молодь, християнська церква, родина.
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у сімейних цінностях обумовлене необхідністю
багатоаспектного вивчення християнської аксіології та
її впливу на свідомість сучасного молодого покоління
України.
Ступінь
розробки
досліджуваної
проблеми.
Сучасні українські і зарубіжні вчені Н. В. Балабанова,
Л. П. Білоконь, О. Б. Іванкова–Стецюк, О. С. Іванченко,
О. Р. Козловський, О. В. Корнієнко, М. М. Стадник,
А. А. Федоренко та ін. провели соціологічні та філософсько–релігієзнавчі дослідження, присвячені різноманітним аспектам релігійного життя і свідомості
населення сучасної України [1–11]. Однак, поза увагою
вчених залишилось питання щодо взаємозв’язку між
ставленням молоді до релігії та її пріоритетами у
сімейних цінностях.
Мета дослідження – встановлення взаємозв’язку
між кількістю відвідувань молоддю християнських
церков, їх ставленням до релігії та пріоритетами у
сімейних цінностях.
Об’єкт дослідження – аксіологічні засади релігійної
свідомості сучасної студентської молоді України.
Предмет дослідження – релігійна свідомість
сучасної студентської молоді України та її ставлення до
сімейних цінностей.
З метою вивчення рівня довіри населення України
до Церкви ми звернулися до вже існуючих в соціології
даних. Згідно останнього всеукраїнського телефонного
опитування громадської думки, проведеного в листопаді
2016 Інститутом публічної політики та консалтингу
ІНПОЛІТ спільно з Independent British Council of
Foreign Relations (вибірка склала 2240 респондентів,
які проживають у 120 населених пунктах усіх областей
України) 76,2% українців найбільше довіряють Церкві;
серед тих, хто довіряють ЗМІ всього лише 32,3%
опитаних [9].
Наведені цифри вказують на високий рівень
впливу Церкви на свідомість населення України, яке
більше довіряє авторитетові і думці її служителів, ніж
представникам засобів масової інформації.
Далі звернемося до соціологічних даних, які
стосуються оцінки ролі і місця сім’ї в системі цінностей
сучасної молоді. За результатами опитування, яке
проводилося компанією Research & Branding Group
з 2 по 13 вересня 2016 роки (вибірка склала 1799
респондентів), головним критерієм успіху для українців
є їхня сім’я (71%). З помітним відривом слідують стан
здоров’я (47%) і матеріальний стан (44%) опитаних [3].
Першочергове завдання дослідження «Шлюб, сім’я
та дітородні орієнтації населення України», проведеного
Інститутом демографії та соціальних досліджень,
Українським інститутом соціальних досліджень ім. О.
Яременка за ініціативи благодійного фонду «Розвиток
України» в квітні 2012 року (було опитано 3200
респондентів у всіх регіонах України віком від 15 до 50
років) було визначити основні сімейні цінності сучасних
українців. Вчені з’ясували, що на першому місці для
наших співвітчизників стоїть родина (90% жінок і 80%
чоловіків). Серед інших цінностей, яким віддають
перевагу українці – це друзі, релігія, хобі, політика і
дозвілля [11].
Як показало дослідження, ранні шлюби серед
українців відійшли в історію: більшість респондентів
вважає за краще одружуватися після 25 років (за даними
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дослідження репродуктивних установок 1969 року
нормою вважався шлюб у віці до 25 років). Пізні шлюби
– це ознака того, що громадяни спочатку думають
про свою соціалізацію, тобто про відповідальність за
створення сім’ї та виховання спільних дітей, матеріальне
забезпечення тощо, а лише потім задовольняють інші
свої потреби.
За даними цього ж опитування, більшість українців
(86%) – виступають за один шлюб – тобто одруження
на все життя. Тому зараз тільки 13% респондентів
перебувають у другому шлюбі, і 1% – в третьому і
більш. Експерти відзначають: українцям ніколи не
була властива полігамія, а тому прогнозують, що
в українському суспільстві й в подальшому будуть
зберігатися традиційні сімейні цінності.
Хоча понад 75% респондентів, тобто переважна
більшість населення вважає, що незареєстрований шлюб
може бути позитивним явищем, при цьому вказують,
що це можливо тільки за певних умов: якщо це спільне
рішення обох партнерів (37% опитаних), або це лише
попередній етап перед офіційним шлюбом (22%), або
це можливість для співжиття, коли в родині ще немає
спільних дітей (13%). В цілому, населення України
не виключає можливості жити в незареєстрованому
шлюбі, але ставиться до такої форми сімейних відносин
досить обережно. Цікаво, що відверту перевагу віддає
незареєстрованому шлюбу тільки 4% опитаних, решта,
або відразу реєструють шлюб (більше 50%), або
вибирають форму незареєстрованого шлюбу як певний
випробувальний етап перед одруженням.
Таким чином, як би не скаржилося суспільство і не
звинувачувало сучасну молодь у безвідповідальності і
не готовності створювати справжню сім’ю, дослідження
доводить зовсім протилежне: більшість молодих
громадян свідомо налаштовані на одразу зареєстрований
шлюб, й готові брати на себе відповідальність за
збереження сімейних цінностей і спільне виховання
дітей.
Не так давно в українському суспільстві активно
обговорювалася проблема демографічної кризи. Як
з’ясувалося, основна причина, чому українські сім’ї
не багатодітні – це матеріальні проблеми, включаючи
відсутність умов для нормального забезпечення
майбутньої дитини (74% респондентів) і проблеми з
житлом (50% респондентів). Як відзначають експерти,
під час дослідження чимало респондентів уникали
відвертих відповідей на питання: «Чому їх родина
не хоче народжувати більше двох дітей?». Багатьом
жінкам важко було зізнатися, що вони не народжують
дітей, тому що не хочуть позбавити себе можливості
кар’єрного зростання.
Більшість українців (70%) вважають найбільш
прийнятною для себе сім’єю ту, в якій виховується двоє
дітей. При цьому, як показує дослідження, майже 50%
населення схвалює сім’ї, де виховується троє дітей,
але самі уникають створювати таку цього через власні
фінансові та житлові проблеми.
Сьогодні в Україні ми спостерігаємо не тільки
зростання поваги і довіри молоді до релігійних
традицій свого народу, а й бажання значної кількості
юнаків і дівчат транслювати усвідомлені ними цінності
християнської релігії майбутнім поколінням українців.
Більшість віруючої молоді переконані в необхідності
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виховання у дітей таких якостей як релігійність. й готові
надавати їм духовну підтримку в зростанні віри.
У проведеному О. В. Корнієнком дослідженні щодо
ставлення населення України до тих людських якостей,
які необхідно в першу чергу виховувати у дітей в сім’ї,
було з’ясовано наступне. Найбільше українці цінують
хороші манери (як на обов’язкову якість на це вказали
82% віруючих, 78% невіруючих і 70% байдужих до
релігії респондентів), почуття відповідальності (84, 79 і
77% відповідно), ощадливість (74, 71, 70% відповідно),
релігійність (35, 21 і 18% відповідно), слухняність
(63, 61 і 57% відповідно), повагу до батьків і знання
національної культури (40, 35 і 35% відповідно), звичку
до здорового способу життя (80, 74 і 67% відповідно),
а також чесність, порядність і відвертість (78, 73 і 69%
відповідно).
Аналізуючи отримані А. В. Корнієнком дані, можна
сказати, що спостерігається майже однакове ставлення
різних категорій респондентів до необхідності виховання
у дітей в сім’ї перерахованих вище позитивних людських
якостей, що свідчить про їх універсальний характер.
Необхідно відзначити, що така якість, як знання дітьми
національної культури оцінюється більшою половиною
опитаних як позитивна.
При цьому, вивчаючи структуру ціннісних орієнтацій
групи респондентів, які висловили байдужість до
питань релігії і віри А. В. Корнієнко вказує, що ця
категорія молодих людей характеризується меншою
зацікавленістю такими питаннями, як, наприклад, стан
економіки, міжнаціональні відносини, національна
культура, мистецтво, навколишнє середовище, екологія.
Навіть таким пріоритетним сферам життєдіяльності, як
сфера сімейного життя, шлюб, виховання дітей, ведення
домашнього господарства та вирішення побутових
проблем, молоді люди, які байдужі до релігії, приділяють
менше значення, ніж інші категорії респондентів [7].
Нами було проведено емпіричне дослідження
ціннісних пріоритетів та сенсу життя молодого
покоління України. З цією метою нами було опитано
1020 респондентів. У переважній більшості (80,1%) –
це студентська молодь, що навчається в закладах вищої
освіти України. 19,9% респондентів складає молодь,
яка не так давно закінчила заклади вищої освіти. Серед
загальної кількості респондентів –34% складають
представники чоловічої статі і 66% – жіночої статі. В
опитуванні брала участь студентська молодь з таких
міст, як: м. Київ, м. Одеса, м. Харків, м. Вільногірськ,
м. Тернопіль, м. Ужгород, м. Гадяч, м. Херсон, м. Дніпро,
м. Коростень, м. Львів, м. Черкаси, м. Чернівці,
м. Чернігів, м. Миргород, м. Хуст, м. Ужгород, м. Пірятин,
м. Лубни, м. Кременчуг, м. Вінниця, м. Прилуки,
м. Ічня, м. Вишневе, м. Вишгород, м. Хмельницький,
м. Бориспіль, м. Іршава, м. Калуш, м. Суми, м. Миколаїв,
м. Тараща, м. Дніпро, м. Вінниця, м. Фастів, м. Гайсин,
м. Бровари, м. Ніжин, м. Житомир, м. Охтирка,
м. Мукачево, м. Берегове, м. Полтава, м. Сміла. А також
сіл та селищ міського типу: с. Карпатське (Лвівська
обл. Турковський р–н), с. Ратівці (Закарпатська
обл., Ужгородський р–н), с. Луч (Рахівський район),
смт. Кирнасівка (Вінницька обл., Тульчинський р–н),
с. Красна Лука (Полтавська обл., Гадячський р–н,
Краснолукський р–н, смт. Козелець (Чернігівська обл.,
адміністративний центр Козелецького р–ну), с. Великі
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Сорочинці (Полтавська обл., Миргородський р–н),
смт. Гребінки (Київська обл., Васильківський р–н),
смт. Рокитне (Київська обл., адміністративний центр
Рокитнянського р–ну), місто районного значення
Виноградов.
Умовно респондентів було розподілено на три групи.
Перша група – це молодь, яка відвідує християнську
церкву щотижня та 1–2 рази на місяць, друга група –
молодь, яка відвідує церкву 1–2 рази на рік, лише на свята
та лише на великі свята, третя група – молодь, яка зовсім
не відвідує церкву. Таким чином ми виявили відмінності
між життєвими цінностями молоді, розбивши її на три
умовних групи: 1) респонденти, які постійно відвідують
церкву; 2) які дуже рідко ходять до храму; 3) які взагалі
не відвідують храм.
На питання анкети: «У чому для вас полягає
сенс життя?» відповіді респондентів розподілилися
наступним чином:
Для першої групи (17,3%), для другої групи (19,21%)
і для третьої групи (7,87%) респондентів найважливішим
сенсом життя є створення благополучної сім’ї. Отже,
нами було доведено, що в умовах духовного оновлення
українського суспільства питання створення сім’ї
посідає одне з найважливіших місць в свідомості
сучасної молоді, яка належить до усіх трьох груп.
На сенс життя, який виявляється у продовженні роду,
респонденти, які належать до першої групи вказало
4,86%, до другої групи – 12,73%, до третьої групи –
1,16%.
На сенс життя, який виявляється у важливих подіях
(одруження, народження дітей, закінчення вишу, вихід
на роботу) у першій групі вказано 10,19% респондентів,
у другій групі – 16,67%, у третій групі – 6,02%
респондентів.
На питання анкети «Назвіть Ваші сімейні цінності»
1 група відповіла, що це: чесність (2,31%), розуміння
(2,31%), взаємодопомога (1,85%), відповідальність
(4,63%), доброта (2,78%), справедливість (2,08%),
надійність (2,31%), чесність (5,32%), взаємопідтримка
(3,24%), діти (2,55%), піклування (2,78%), довіра
(5,33%), взаєморозуміння (3,24%), повага (3,07%),
любов (3,94%).
На питання анкети «Назвіть ваші сімейні цінності»
друга група відповіла, що це: піклування (1,85%),
співчуття (1,85%), діти (4,51%), чесність (4,63%), честь
(2,08%), гармонія (1,85%), дружба (2,08%), затишок
(2,08%), спілкування (2,31%), традиції (2,31%), уміння
прощати (2,08%), доброзичливість (2,31%), здоров’я
(1,85%), відповідальність (2,55%), єдність (2,55%),
достаток 3,21%, спокій (2,55%), вірність (5,79%),
довіра (7,87%), взаємодопомога (2,78%), турбота
(3,01%), взаємопідтримка (3,01%), повага (12,96%),
традиції (3,24%), довіра (3,24%), підтримка (3,47%),
взаєморозуміння (5,52%), доброта 3,7%, любов (12,27%)
терпіння (2,55%).
На питання анкети «Назвіть ваші сімейні цінності»
3 група відповіла, що це: терпіння (2,31%), здоров’я
(2,31%), дружба (2,08%), справедливість (2,31%), щастя
(1,85%), матеріальна забезпеченість (2,31%), відданість
(1,85%), добробут (2,08%), любов до дітей (2,31%),
співчуття (2,31%), відкритість (2,08%), довіра (2,55%),
щирість (2,55%), добро (2,78%), вірність (2,78%),
взаємопідтримка (3,24%), взаєморозуміння (4,29%),
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взаємодопомога (4,17%), чесність (4,4%), повага (5,09%),
любов (14,86%).
Висновки. Традиційний світогляд української молоді
детерміновано дуже сильною орієнтацією на повагу
до родини, до тих релігійних і культурних цінностей,
які передаються від старшого до молодого покоління.
Спостерігається помітне зростання серед молоді України
авторитету християнських Церков. Можна відзначити,
що релігійна свідомість віруючої молоді створює у
них більш сприятливу картину світу, в яку органічно
вписуються традиційні сімейні цінності. Все це сприяє
утвердженню у молодого покоління високих моральних
принципів, формування позитивних людських якостей,
особистої відповідальності за самостійно прийняті
рішення, щастя власної родини. Релігійність виступає
важливим показником орієнтації молоді на збереження
сімейних цінностей і продовження роду.
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Family values in the life of modern students young of Ukraine:
religious research
The paper presents the results of the empirical study of the family values of
contemporary Ukrainian students in the context of their religious affiliation. The
study used interdisciplinary integration of methods of religious studies and sociology.
On the basis of the axiological approach, the results of the analysis of religious and
family priorities and values were studied and summarized; the structural–functional
approach allowed to determine the role and place of various religious organizations
and the family institution in shaping the value basis of consciousness and the morals
of modern youth. Conclusions: 1) on the basis of the analysis of the sociological data
we received, the correlation between the number of visits by the youth of the Christian
churches, their relation to religion and priorities in family values was revealed; 2) it
is proved that the outlook of the majority of Ukrainian youth is determined by the
very strong orientation towards respect for the family, for those religious and cultural
values that are passed from the older generation to the young.
Keywords: religious consciousness of youth, family values, religious
organizations, institute of family, value priorities, meaning of life, family traditions,
modern youth, Christian church, family.
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Ідея університету у Львівсько–Варшавській школі.
Стаття 2. Єдність дослідження та навчання
Проаналізовано погляди представників Львівсько–Варшавської школи
стосовно одного з принципів організації університету – єдності дослідження
та навчання. Виявлено, що ідеалом університету Тадеуш Чежовський мислив
неподільність дослідження та навчання тому, що тільки за такого підходу
університет може сприяти становленню творчої індивідуальності. З’ясовано,
що у зміст поняття «творча індивідуальність» вчений вкладав здатність
людини до самостійного мислення. Визначено, що Стефан Свєжавський під
професією розумів не тільки виконання поставлених завдань, але й творчість,
тому наукову творчість він визначав єдністю найвищих інтелектуальних
і моральних цінностей. Зроблено висновок, що ідея єдності дослідження
і навчання, яку втілили в ідеалі університету представники Львівсько–
Варшавської школи акцентує увагу сучасної академічної спільноти на понад
часовій духовній цінності – науковій творчості та водночас попереджає про
те, що відмова від цієї цінності означатиме занепад культури.
Ключові слова: ідея університету, Львівсько–Варшавська школа,
філософія освіти.

Промова Казимира Твардовського «Про достойність
Університету» (1933) стала відправною точкою
рефлексій його польських учнів – Тадеуша Чежовського
та Стефана Свєжавського – на тему ідеї університету.
Відштовхуючись від ключових тез духовного заповіту
свого вчителя, Чежовський спробував окреслити
філософські абриси університетської педагогіки у
праці «Про університет та університетське навчання»
(1946) та у промові «Про ідеал університету» (1970);
натомість Свєжавський актуалізував проблему самої
ідеї університету у праці «Своєрідність релігійних
університетів» (1968), оскільки вважав, що у ситуації
кризи культури утилітаризм, практицизм і технократизм
приглушили universitas. Ідеї університету Чежовського
та Свєжавського є досить згадуваними у дискусіях
польських науковців стосовно призначення вищої
освіти в контексті глобальних трансформацій. Ми також
спробуємо з’ясувати цінність поглядів Чежовського
та Свєжавського на тему ідеї університету, проте у
контексті тяглості їхніх думок, відрізок яких позначає
історична ситуація чверті століття.
У передмові до праці «Про Університет та
університетське
навчання»
(1946)
нагальність
обговорення питання «Чим є університет і
університетське навчання?» Чежовський обґрунтував
появою, на його погляд, двох дуже небезпечних не
тільки для самих університетів, але й для усієї наукової
культури, суспільних прагнення, а саме: розділення
вчених на науковців і педагогів та утилітарне розуміння
ролі університету. За точку відліку сучасної організації
університетів Чежовський приймав введенні в кінці
ХVІІІ століття два організаційні принципи, а саме:
свободу проголошення наукових поглядів професора;
подвійний характер університету як дослідницької
інституції й водночас вищої школи. Ґрунтований на
цих принципах сучасний університет, мав, на думку
філософа, такі завдання, як: наукове дослідження,
дослідне навчання, професійне навчання, популяризація
результатів наукового дослідження.
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Під професійним навчанням в університеті
Чежовський розумів підготовку студента до майбутньої
професії завдяки не тільки передачі суми знання, але
й розвитку вміння самостійно трактувати проблеми,
їх ставити й вирішувати тобто розвитку здатності
користуватися методами наукової праці. Необхідність
виконання університетом цього завдання науковець
пояснював тим, що академічна професія вимагає
від людини прийняття самостійного рішення, а не
відтворення відомих правил дій. Щоб університет міг
дати наукову підготовку, він повинен, на думку вченого,
стати лабораторією творчої наукової праці, при цьому
«тільки той зможе ввести іншого у наукову працю, хто
сам є науково творчий; з іншої сторони, творча наукова
праця пов’язана з навчанням наукових дослідників» [5,
с. 7]. Це означає, що наукова творчість є, через набуття
усної чи писемної форми, водночас наданням результатів
знання щораз новим її адептам. Оскільки ж наука є
вічна, а наукові працівники – смертні, то наука повинна
передаватися з покоління у покоління. І навпаки: при
передачі результатів знання з покоління в покоління
наука сама розвивається, оскільки під час навчання ми
вчимося самі, тому обмін думками є водночас поштовхом
для розвитку науки. На переконання учня Твардовського,
важливо, щоб вчений сам популяризував результати
свого наукового дослідження, а не вдавався до підтримки
людей науково нетворчих, які є «наче посередниками
між вченими й широкими колами суспільства» [5, с.
7]. Одним із принципів університетської організації
Чежовський визначав універсальність. Універсальність
він трактував як взаємопов’язаність наук, що прагнуть до
побудови суцільного погляду на світ. Зовнішнім виразом
універсальності є поділ університету на факультети, які
охоплюють окремі царини науки.
Аналіз ключових моментів ідеї університету
Чежовського дає підстави для порівняння її з ідеєю
університету Карла Ясперса, яку він розвинув у своїй
праці «Ідея Університету», яка вперше з’явилася 1923
року, 1946 року була перевидана, а через п’ятнадцять
років, у 1961 році, вийшла в новому опрацюванні,
оскільки у передмові до її останнього видання німецький
філософ, на погляд Юрґена Габермаса, з нетерплячістю,
мало не заклинаючи, застерігав: «Або німецький
Університет удасться зберегти шляхом відродження ідеї,
рішуче втілюючи намір створити нову організаційну
форму, або ж його спіткає кінець у функціоналізмі
велетенських шкільних та освітніх закладів для
науково–технічних кадрів. Тому необхідно, керуючись
цим задумом, накреслити можливість оновлення
Університету» [1, с. 187].
Завданням університету Ясперс визначав: «перше –
дослідження, навчання й здобування певних професій,
друге – освіта й виховання, третє – базоване на
спілкуванні духовне життя, четверте – космос наук» [3,
с. 113–114]. У зв’язку з цим поділ освітніх закладів на
навчальні та дослідницькі інститути філософ вважав
руйнівним для ідеї університету, оскільки за такого
підходу університет, втрачає на його погляд, здатність
виконання свого безпосереднього завдання, а саме
передавання знань і вмінь. Водночас поділ освітніх
закладів на навчальні та дослідницькі інститути Ясперс
вважав абсурдним через те, що тільки у правильному
способі передачі знань і вмінь він вбачав можливість
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духовного формування цілісної людини (des Ganzen
Menschen). Відокремлена ж освіта вже не мислилась
ним освітою, а тільки тепличним вирощуванням
далекої від реальності естетської інтелектуальності.
На думку філософа, своє завдання університет може
також виконати за умови спілкування розумних людей
– «дослідників між собою, вчителів з учнями, учнів у
своєму колі та – залежно від ситуації – всіх із усіма» [3,
с. 114] – та презентації сукупності наук, оскільки наука
за своєю природою є цілим. У такий спосіб Ясперс
мав на меті опритомнити згадку академічної спільноти
про те, що життєздатність ідеї університету як цілого
зумовлюють усі його завдання. Коли ж спеціалізація
життя визнається за абсолют, і варварство розчленування
життя на царини компетенцій схвалюється як істинне,
тоді це практично означає смерть університету.
Як бачимо, Чежовський також дотримувався погляду,
що університет не повинен приносити суспільству прямої
утилітарної користі, оскільки вважав, що його завданням
є спрямованість на підтримку прагнення людини до
духовного життя. З плином часу польський філософ не
змінив своєї позиції стосовно ідеї університету, проте на
перший погляд може видатись, що він вже мав сумнів
щодо її реальності загалом. На це принаймні вказує
назва його наступної праці: «Про ідеал Університету»
(1970). Але такий сумнів відкидає сам автор, тому що
він заперечує ідеальність своєї ідеї університету, а отже,
далекість від дійсності: «не будемо легковажити мрією,
тому що у ній є не раз потенціальна коректива кепської
дійсності» [4, с. 238].
У праці «Про ідеал університету» (1970) еволюцію
сучасного університету польський філософ пов’язував
з тим, що по–перше, масова культура спричинила
збільшення з–поміж молоді прагнення до учіння, яке
попри її моральне право на це не може бути цілком
реалізоване через специфіку організації університету;
по–друге, приріст науки, виникнення щораз нових
спеціальних царин науки, наукові відкриття, наплив
наукової літератури виявили недостатність традиційного
устрою університету та спровокували пошук нових його
форм і способів діяльності; по–третє, включення науки
до вирішення проблем, що виникли на тлі ускладнень
суспільних, політичних та економічних відношень,
щораз різноманітніше застосування науки та щораз
більша обумовленість суспільних потреб від науки
перевизначили відношення між наукою та іншими
сферами суспільного життя. Усі ці чинники, на погляд
філософа, провокували неспокій у суспільстві, втім
навіть за таких обставин він наголошував на тому, що
уможливити університету виконання своїх завдань,
завдяки яким він й надалі залишатиметься необхідною
частиною сучасної культури, можуть тільки його
характерні ознаки, які вже тривалий час виступали
гарантією його існування.
Чежовський знову ж таки мав на думці єдність
дослідження та навчання в університеті, спрямовану
на освіту творчих індивідуальностей, а не на освіту
стандартизованих фахівців, як це передбачає навчання у
вищій професійній школі. Очевидно це не означає, що
серед вихованців професійної школи не буде творчих
індивідуальностей, а серед вихованців університету
– добрих фахівців. Різницю між вищою професійною
школою та університетом науковець пояснював
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різницею у їхніх методах навчання: у вищій професійній
школі зобов’язує строга програма навчання, натомість
в університеті панує, принаймні повинна панувати,
різноманітність методів навчання і свобода у виборі
навчальної програми. У результаті вищі професійні
школи обтяжують студентів обов’язковими заняттями,
тоді як університет дає студентам можливість прояву
власної активної позиції.
У зміст поняття «творча індивідуальність»
Чежовський вкладав здатність людини до самостійного
мислення. З цих позицій вченого творчим є той, хто має
самостійну й належно обґрунтовану думку, а не творчим
– той, хто тільки приймає звичні схеми мислення.
Таку самостійність мислення можна досягти, згідно
з філософом, завдяки трьом речам: інтелектуальній
культурі, моральній культурі та естетичній культурі.
З погляду Чежовського інтелектуальну культуру
університет дає не тільки у формі об’єктивного знання,
але перш за все у формі методів наукового дослідження,
які вимагають точності у формулюванні та обґрунтуванні
наукових тверджень. Водночас університетське навчання
повинно звертати увагу на загальну теорію науки
через вивчення філософських наук й особливо логіки
у широкому розумінні тобто разом з логічною теорією
мови та методологією наук. Але наукова підготовка,
ґрунтована на інтелектуальній культурі, формує на думку
філософа, одночасно ще й інші суспільні доброчесності
та риси моральної природи, а саме: завзяття у вирішенні
суперечностей, систематичність у праці, докладність,
ретельність,
скромність,
сумлінність,
відвагу
переконань. Разом з тим наукова культура розвиває,
на переконання Чежовського, вразливість на красу
предметів дослідження і красу самих наукових теорії:
як моральна культура формує моральну позицію тобто
готовність до сприйняття добра та до моральної оцінки,
так само естетична культура формує естетичну позицію
тобто готовність до сприйняття краси та до естетичної
оцінки.
Отже, Чежовський ідеалом університету мислив
неподільність дослідження та навчання, адже тільки за
такого підходу університетська педагогіка, на його думку,
може посприяти становленню творчої індивідуальності.
Не викликає сумніву, що для Чежовського наукова
творчість була безвідносною цінністю, оскільки
попри мінливість ситуацій, які філософу довелось
переживати протягом чверті століття, він залишився
вірним ідеалу єдності навчання і дослідження, тому
що був переконаний, що лише так університет може
здійснити свою духовну місію. Ця думка Чежовського
є особливо значимою в контексті викликів сучасності,
що провокують суперечності довкола модерної ідеї
університету, наполягаючи на необхідності підготовки
критичної маси молодих людей, здатних працювати
на благо суспільства в мінливому світі, оскільки вона
вказує на те, що мінливість світу не може стати на заваді
активності людини, тому що це суперечить її природі,
характерною ознакою якої попри таку ж саму будову і
функції як у рослин і тварин, є мислення.
Схожі завдання університету для реалізації своєї
ідеї визначив також Стефан Свєжавський у праці
«Своєрідність релігійних університетів» (1968).
Набування вищими навчальними закладами ознак
масової культури тобто ««культури у пігулці», культури
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телебачення, радіо, платівок, культури магнітофонів,
часописів, журналів, дайджестів» [7, с. 162], яка
спричинилась до їхньої зосередженості виключно на
потребах професійного виховання, філософ ототожнив
зі зникненням традиційної концепції університету,
але на його думку, у ситуації змін, що їх переживало
суспільство у другій половині ХХ століття, університет
повинен був залишатися за своєю суттю університетом,
а отже, повинен був бути вірним своїм завданням у трьох
сферах: науці, культурі, вихованні.
У розуміння Свєжавського наука не є абсолютом
– кінцевою ціллю усіх зусиль університету, а лише
істинним його буттям, оскільки наука – це один із виявів
людської творчості відносно кінцевої цілі духовного
життя людства. Закид, що лише незначна кількість
студентів присвячує своє життя науці, а більшість із них
потребує практичної підготовки до професії, філософ
відкидав через те, що під професією він розумів не тільки
виконання поставлених завдань, але й творчість. З цього
погляду дидактиці вчений відвів допоміжну стосовно
науки роль в Університеті. Університет Свєжавський
мислив також віссю культури, проте культури не у сенсі
виробництва й споживання матеріальних і духовних
благ, а культури у сенсі розуму і волі людини. Тому
наукову творчість він визначав єдністю найвищих
інтелектуальних і моральних цінностей. Такий підхід
вченого змінив акценти в університетській педагогіці зі
спритності та швидкості на сприйняття і концентрацію,
на пошук істини та критичне мислення, на власний
погляд, захоплення і здивування. Служіння науці та
творення культури розглядалися Свєжавським водночас
такими, що самі по собі сприяють в університеті
індивідуальному та суспільному вихованню, а саме
інтелектуальному й моральному розвитку молоді та
формуванню в неї активної громадянської позиції,
ознаками якої зокрема є відповідальність, толерантність,
солідарність.
Думки польських представників Львівсько–Варшавської школи щодо безвідносності цінності науки
виявляють свою співзвучність з поглядами Ганса–Ґеорґа
Ґадамера, який у промові з нагоди святкування 600–ліття
Гайдельберзького університету «Ідея Університету –
вчора, сьогодні, завтра» (1988) гумбольдтівську реформу
університету назвав взірцевою для ХІХ і ХХ сторіч через
те, що вона позначила перехід від doctrine до дослідження
тобто перехід «до науки, яка ще не зовсім знайдена»:
«Ми називаємо це дослідженням і вважаємо, що участь
у дослідженні свідчить про якнайглибшу спорідненість з
ідеєю Університету. Однак часткова вигода від наукового
дослідження не означає приготування до якоїсь професії,
де наука нарешті знайде своє застосування, а Bildung»
[2, с. 170]. Іншими словами, порятунку для університету,
який опинився внаслідок входження суспільства в еру
індустріалізації у критичному становищі, Ґадамер також
шукав у дистанціюванні його від ідеї корисності та
практичності, оскільки вважав, що їхня спрямованість
просто на освіту не передбачала всебічного плекання
цілісної особистості. Підтверджує цінність поглядів
Чежовського та Свєжавського на тему ідеї університету
також колективна праця їхніх сучасних польських колег
під назвою «Фабрика дипломів чи universitas?» (2013)
[6], які у ситуації інформаційної відкритості та таких
мегатрендів як консюмеризм і постіндустріалізм не
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схвалюють переорієнтації університету з наукової й
культуротворчої інституції на підприємство, спрямоване
на ринкову гру та задоволення мінливих потреб ринку.
Все вищезазначене підводить до висновку, що ідея
єдності дослідження і навчання, яку втілили в ідеалі
університету представники Львівсько–Варшавської
школи, залишається актуальною в контексті сьогодення,
оскільки вона акцентує увагу сучасної академічної
спільноти на понад часовій духовній цінності – науковій
творчості – та водночас попереджає її про те, що відмова
від цієї цінності означатиме занепад культури.

It is found that under the ideal university Chezhovsky means the indivisibility of
research and teaching; only such a university approach can promote the develop
of a creative personality. It is established that in the content of the «creative
individuality» concept Chezhovsky put people’s ability to independent thinking. It is
determined that Svezhavsky under the profession understand not only the execution
of tasks, but also creativity. Therefore, this philosopher determined scientific
creativity as the unity of the highest intellectual and moral values. It is concluded
that the idea of unity of the research and education, which was implemented ideally
by the representatives of the University of Lviv–Warsaw School, remains relevant in
the context of the present. It focuses the modern academic community attention on
the temporal spiritual value – scientific creativity. At the same time, he warns that
rejection of this value will mean a decline in culture.
Keywords: the Idea of the University, the Lviv–Warsaw School, educational
philosophy.
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Paper 2. The unity of research and teaching
This article reviews the Lviv–Warsaw School representatives’ views about one
of the principles of the university organization – the unity of research and teaching.
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Перспективи розвитку співробітництва
територіальних громад України у контексті
європейського досвіду
Виділено та проаналізовано основні типи міжмуніципального
співробітництва, що зустрічаються у країнах Європи: квазірегіональний
орган, форуми з планування, організації з надання послуг, угоди про надання
послуг. Досліджено вплив чинників адміністративно–територіального
устрою держави, законодавчої бази та управлінської культури на
вибір конкретного типу співробітництва громад. Названо чинники, що
сприятимуть розвитку міжмуніципального співробітництва в Україні.
Ключові
слова:
співробітництво,
територіальна
громада,
децентралізація, місцеве самоврядування, адміністративно–територіальний
устрій.

Ще в 2014 році в Україні був прийнятий Закон
«Про співробітництво територіальних громад», що
заклав законодавчу основу для міжмуніципального
співробітництва. Однак громади поки що не поспішають
користуватися цим інструментом політики місцевого
розвитку. На кінець 2017 року було укладено близько 100
договорів про співробітництво, що стосуються: збору
та перероблення твердих побутових відходів; створення
й спільного утримання комунальних підприємств,
організацій (місцевої пожежної охорони, підприємств
житлово–комунального
господарства,
дошкільного
навчального закладу, трудового архіву, закладу
соціального обслуговування); адміністративних послуг
(спільне фінансування центрів надання адміністративних
послуг, надання адміністративних послуг). Водночас
у країнах Європи міжмуніципальне співробітництво
(ММС) широко використовується для раціонального
витрачання місцевих ресурсів, підвищення якості послуг
та задоволення дедалі більших очікувань громадян.
Міжмуніципальне планування та координація дозволяє
включити взаємну залежність та збільшити спроможність
до вирішення проблем, що виходять за межі конкретного
муніципалітету. В деяких країнах, зокрема Нідерландах
і Франції, ММС практикується з ХІХ століття, а його
теперішня популярність відповідає загальній тенденції до
використання горизонтальних управлінських механізмів
у державному секторі [1, р. 55, 59].
З огляду на тривалу практику ММС в Європі
воно досить детально досліджене зарубіжними
вченими, серед яких Р. Беннет, Г. Марку, Дж. Лафлін,
Г. Пітерс, Дж. Райт, К. Шаффнер та іншими. В Україні
проблематикою співробітництва громад займаються

350

Гілея

В. Вакуленко, А. Гук, В. Демчишин, В. Полтавець,
В. Толкованов, однак європейський досвід все ще
недостатньо вивчений. Тому завданням цієї статті є
визначити перспективи розвитку співпраці українських
громад з огляду на досвід європейських країн.
У співробітництві громад виділяються дві ключові
компоненти: змістовна –завдання і послуги, що є
предметом кооперації, та організаційна – спосіб
взаємодії між партнерами.
Що стосується змісту, то слід розрізняти надання
послуг (наприклад, водопостачання, утилізація твердих
відходів, шкільний транспорт тощо) та координацію
діяльності, спільне планування. Останнє включає
спільну реакцію на вплив зовнішніх чинників та розподіл
обмежених ресурсів раціональним чином з точки зору
надлокальної перспективи, наприклад координацію
місцевих планів щодо житлового будівництва, створення
бізнес–парків чи побудови регіональних центрів охорони
здоров’я [2].
Організаційна
компонента
передбачає,
що
співробітництво
може
відбуватися
у
рамках
неформальних відносин, що слугують за інструмент для
взаємних консультацій та координації діяльності. При
цьому ступінь інституціоналізації є досить низьким,
хоча учасники підтримують контакти один з одним на
постійній основі.
Формальні угоди свідчать про більш високий ступінь
співробітництва, оскільки передбачають чітко визначені
процедури прийняття рішень для координації місцевої
політики чи організації надання послуг між партнерами.
Наявність постійно діючого органу є найбільш високо
інституціоналізованою формою ММС, що реалізується
через інтеграцію певних повноважень окремих
муніципалітетів в одному місці, а наступним кроком
є прийняття спільних рішень, обов’язкових для усіх
учасників. Ці постійні організації можна поділити на
два типи: ті, що діють як представники муніципалітетів,
обслуговуючи конкретні органи місцевої влади на їх
вимогу; та ті, що мають законні повноваження приймати
рішення, надані їм муніципалітетами, і які таким чином
вирішують та діють замість них.
Популярність та ефективність використання
можливостей ММС залежить від трьох чинників:
1) адміністративно–територіального устрою держави
в частині кількості рівнів державного управління,
розподілу повноважень і обов’язків між ними, ступеня
автономності органів місцевого самоврядування, а також
розміру муніципалітетів [3];
2) панівної управлінської культури, що складається
із сукупності цінностей, норм, неформальних правил
та традицій, що стосуються держави, її політичної
організації та державного управління. Вважається, що
ці нормативні елементи впливають на відносини та
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взаємодію між державним і приватним секторами та між
органами державної влади як такими [4];
3) законодавчої бази, що визначає політику
центрального уряду щодо ММС, сприяє вибору певних
форм співробітництва.
З огляду на зміст угод про співробітництво громад та
їх організаційне оформлення можна виділити такі чотири
основних типи ММС у Європі: квазірегіональний орган;
форуми з планування; організації з надання послуг;
угоди про надання послуг.
Квазірегіональні органи є постійними організаціями,
що керуються муніципалітетами, залученими до
координації місцевої політики і/або надмуніципального
планування в одному та більше секторах. Вони
наділені повноваженнями приймати рішення та
розпоряджатися певними фінансовими ресурсами.
Загалом квазірегіональні утворення керуються радами та
виконавчим комітетом, що складається із представників
муніципалітетів–партнерів, і підзвітні своїм радам.
Як правило, вони приймають рішення щодо ключових
напрямів політики, зокрема щодо просторового
планування та соціально–економічного розвитку певної
території, а також можуть залучатися до надання послуг.
Форуми з планування є неформальною взаємодією
муніципалітетів та інших приватних чи державних
акторів, що залучаються до координації та розробки
відповідної політики чи здійснення певного виду
діяльності. Ступінь їх інституційної інтеграції досить
низька: учасники підтримують більш–менш стабільні
відносини і взаємодіють на регулярній основі. Ппри
цьому постійна організація, наділена повноваженнями
ухвалювати спільні рішення, відсутня. Такі форуми є
найбільш доцільною формою співробітництва у сфері
просторового планування, соціально–економічного
розвитку, житлово–комунального господарства та
охорони навколишнього середовища.
Натомість організації з надання послуг є постійними
організаціями, залученими до надання місцевих послуг.
Муніципалітети можуть наділяти їх повноваженнями
приймати рішення, або ж вони можуть діяти як агенти
згідно з інструкціями конкретного муніципалітету.
Приклади організацій з надання послуг можна
знайти майже у всіх країнах Європи, але вони дуже
відрізняються за кількістю учасників та обсягом послуг,
які вони надають.
Угоди з надання послуг укладаються зацікавленими
муніципалітетами і не передбачають створення органу,
що діє на постійній основі. У деяких випадках угода
передбачає, що один із партнерів, часто найбільший
муніципалітет, надає послуги решті партнерів. В інших
випадках муніципалітети використовують угоди для
купівлі певного виду послуг у приватних компаній.
Квазірегіональні уряди й форуми з планування
передбачають планування і координацію діяльності
органів місцевої влади. Приклад європейських
країн свідчить, що певні особливі риси державного
устрою сприяють популярності такої форми ММС. До
планування й коородинації заохочують, зокрема, висока
природна, соціальна та економічна взаємозалежність
муніципалітетів, розташованих у певному регіоні.
Така взаємозалежність передбачає, що процес
прийняття рішень на базовому рівні впливає на людей
і території, що перебувають за його межами. Тобто,
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запит на ефективне вирішення певних спільних для
громад проблем узалежнює їх одну від одної, коли
постає питання підготовки та ухвалення необхідних
управлінських рішень.
Зумовлена регіональною взаємозалежністю потреба
в плануванні перспектив життєдіяльності громад саме
на рівні регіону добре досліджена у літературі. Багато
уваги приділено метрополіям, де висока щільність
населення породжує складні проблеми, вирішення
яких неможливе в рамках однієї території [5; 6].
Водночас аналіз конкретних країн свідчить, що сучасні
напівсільські і навіть сільські території стикнулися з
аналогічними проблемами.
Очевидно, що регіональна природна, соціальна
та економічна взаємозалежність може більшою
мірою сприяти ММС у випадках, коли відсутній
проміжний рівень державного управління між
центром і муніципалітетами. управління. Коли ж існує
сильний проміжний рівень державного управління,
що має відповідні повноваження, ресурси та бажання
координувати місцеву політику або ж розробляти та
реалізувати регіональні плани, тоді потреба і потенціал
спільного планування та узгодження діяльності
муніципалітетів є меншими, прикладом чого є Фландрія
та Іспанія.
У Фландрії як регіональний уряд, так і провінція наділенні повноваженнями з розробленя планів
просторового розвитку, обов’язкових для муніципалітетів на відповідній території; тому ММС для
координації їх діяльності майже не використовується
[7, р. 26–27]. В Іспанії право прийняття рішень про
просторове планування та регіональний соціально–
економічний розвиток надано автономним спільнотам,
тому і ММС у цій сфері практикується дуже рідко.
Лише два великих міста – Барселона та Валенсія
– уклали угоди про планування та координацію із
прилеглими муніципалітетами, однак вони були
розроблені відповідними автономіями, а не самими
муніципалітетами [8, р. 180–181].
Водночас у країнах, де проміжний рівень державного
управління не має законодавчих повноважень для
виконання функції планування або ж відмовляється
скористатися цим правом, муніципалітети доволі часто
укладають угоди для спільного планування та координації
діяльності (Англія, Німеччина, Фінляндія). Фінляндія
є прикладом трирівневої системи адміністративно–
територіального устрою, в якій за останні десятиліття
угоди про співробітництво з питань регіонального
планування укладалися регіональними радами.
У Франції, де регіони формують проміжний рівень
управління, сфера їхнього впливу обмежена, і вони не
мають управлінських повноважень щодо місцевого
самоврядування. Тому в цій країні міжмуніципальних
угод про співробітництво в питаннях просторового чи
соціально–економічного планування укладається багато:
станом на середину 2000–х років їх налічувалося понад
2000 [9, р. 81].
Своєрідно ілюструє наслідки готовності регіонів
сприяти співробітництву на базовому рівні випадок
Німеччини. В цій країні землі представляють сильний
проміжний рівень державного управління і мають
значні повноваження щодо розроблення та реалізації
просторових чи соціально–економічних стратегій. Однак
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низка земель (наприклад, Баварія, Баден–Вютенберг,
Бранденбург, Саксонія, Рейнланд–Пфальц) вирішили
відмовитися від втручання у ці сфери, що сприяло
активному укладенню угод про ММС для координації
діяльності та спільного планування [10, р. 102]. Шлезвіг–
Гольштейн створив власний орган з планування, що
підготував стратегії просторового розвитку територій.
Відтак тут випадків укладання угод про ММС щодо
планування та координації не зафіксовано.
Отже, можна зробити висновок, що сприятливими
чинниками для укладення угод про ММС у сфері
планування та координації є: 1) наявність сильної
природної, соціальної та економічної взаємозалежності
муніципалітетів у регіоні; 2) відсутність сильного
проміжного рівня державного управління, наділеного
функцією планування.
Ще один дуже важливий аспект міжмуніципального
співробітництва пов’язаний з рівнем і масштабом
впливу різних інституціональних чинників такого
співробітництва, зокрема, таких, як квазірегіональний
орган або форуми з планування.
Насамперед
слід
зазначити,
що
будь–яке
співробітництво стикається з проблемою узгодження
суперечливих інтересів учасників. Так, прийняття
стратегічних рішень на надлокальному рівні дає змогу
підвищити ефективність та отримати додаткові переваги
за рахунок економії на масштабі. Водночас такий крок
означає обмеження автономності муніципалітетів,
звуження їх можливостей у виборі варіанту політики,
а також ймовірність нерівномірного розподілу
ресурсів та доходів. Наприклад, регіональний план
щодо створення бізнес–парку та координації місцевої
економічної політики значно зменшує конкуренцію між
муніципалітетами за інвесторів, але також обмежує їхні
можливості для маневру та консервує наявний статус–
кво, зміцнюючи позиції панівних центрів. З огляду
на такі негативні обставини муніципалітети неохоче
погоджуються на створення спільних органів з правом
приймати рішення щодо координації місцевої політики.
Тому поява квазірегіональних органів вимагає тривалої
підготовчої роботи і відносно рідко практикується,
оскільки муніципалітети надають перевагу форумам
з планування, на яких рішення приймається на основі
консенсусу, а загрози муніципальній автономії відсутні
[11]. Відмова органів вищих рівнів державного
управління від втручання в планування на місцевому
рівні є ще одним стимулом до створення саме форумів, а
не організацій, що діють на постійній основі.
Міжмуніципальні угоди в сфері планування
заохочується в Англії та Фінляндії. В цих країнах
визначення змісту відповідних угод є виключною
прерогативою муніципалітетів; органи регіональної
влади не мають повноважень впливати на цей аспект
самоврядування.
У Нідерландах та Франції квазірегіональні органи
безпосередньо пов’язані з правом вищих рівнів управління
визначати перелік обов’язків, що покладаються на
муніципалітети, та виділяти спеціальні гранти для
фінансування проектів, розроблених в рамках ММС.
У Франції до 1992 року центральний уряд зазвичай не
втручався у питання співробітництва, що орієнтувалося
насамперед на надання послуг і часто призводило до
конфліктів між учасниками, які могли навіть блокувати
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прийняття необхідних рішень [12]. Ситуація змінилася
після прийняття у 1992 та 1999 роках нових законів, які
передбачали співробітництво на рівні сіл, агломерацій та
міст, визначили перелік функцій, що мали обов’язково
передаватися до органів ММС та передбачали для цього
певні фінансові стимули. У результаті кількість угод про
ММС зросла, що дало підстави говорити про формування
квазірегіональних органів, які мають повноваження
у низці сфер, зокрема щодо соціально–економічного
розвитку, захисту навколишнього середовища та міської
політики [9, р. 72–78].
У Нідерландах упродовж другої половини ХХ ст.
ММС реалізовувалося на добровільній основі,
що часто мало наслідком відкладання вирішення
нагальних інфраструктурних проблем. У 1995 році
уряд запропонував семи містам та прилеглим до них
територіям добровільно сформувати спільні управлінські
органи, які б отримали державні кошти на розвиток
регіональної структури та транспорт, утримання
соціального житла. Ця ініціатива була підтримана
містами, незважаючи на те, що передбачала покладання
на них певних додаткових обов’язків [13, р. 159]. Однак
на решті територій жодних квазірегіональних органів не
було створено.
Тобто, випадок Франції та Нідерландів демонструє
різні підходи до питань міжмуніципального співробітництва. З одного боку, збільшення регіональної
взаємозалежності у двох названих країнах та відсутність у
них передбачених законодавством практик нагляду з боку
вищого управлінського органу за міжмуніципальними
плануванням і координацією, збільшує актуальність
і значущість для громад відповідного інструмента
покращення умов їхньої життєдіяльності. З другого
боку, муніципалітети шукають способів збереження
власної автономії, однак фінансові стимули змушують
їх відмовитися від частини своїх повноважень у
сфері планування на користь нових органів. Іншими
словами, навіть якщо втручання центрального уряду
і має значний вплив на розвиток ММС, особливо коли
йдеться про створення квазірегіональних органів, однак
воно не гарантує, що ці органи будуть діяти як потужні
регіональні актори.
Що стосується ММС у сфері надання послуг, то його
розвитку сприяє економія на масштабі, технологічний
розвиток та зростання очікувань громадян. Однак
варто брати до уваги два чинники, що підштовхують
муніципалітети до співробітництва в означеній сфері:
1) перелік місцевих послуг та 2) розмір територіальних
громад.
Якщо муніципалітети не відповідають за певні
публічні послуги, тоді вони не зацікавлені у співпраці.
В Іспанії, Італії та Франції водопостачанням займаються
органи місцевої влади. В Англії цей обов’язок покладено
на приватні компанії, які мають відповідну ліцензію.
Закономірно, що в Англії не укладено жодної угоди
в рамках ММС у цій сфері. Практична відсутність
ММС на цій терторії Великобританії пояснюється
відносно малим переліком обов’язків та обмеженнями,
з якими стикаються органи місцевого самоврядування у
наданні публічних послуг. Вони за останні десятиліття
позбулися відповідальності і/або контролю за тими
сферами політики, в яких співробітництво є доцільним.
Більше того, доктрина ultra vires передбачає, що органи
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місцевого самоврядування не можуть самостійно
розширити свої повноваження [14], хоча в інших країнах
Європи вони можуть на власний розсуд брати нові
завдання та надавати послуги, якщо вони не закріплені
за іншими органами державної влади. Очевидно,
що широкий перелік повноважень і завдань сприяє
популярності ММС.
Що стосується чисельності громад, які можуть
утворювати органи місцевого самоврядування (у Франції
це 1600 осіб, в Іспанії – 4800, в Італії – 7200), у багатьох
випадках ця чисельність надто мала, щоб самотужки
долати труднощі з наданням базових публічних послуг
за економічно виправданою ціною. Якщо таке має місце,
муніципалітети зацікавлені співробітничати, зокрема
в питаннях збирання, вивезення та утилізації сміття,
водопостачання, каналізації та громадського транспорту.
Водночас варто враховувати саму природу послуг,
що надаються муніципалітетами, оскільки деякі з
них можуть вимагати значних фінансових вкладень і/
або давати значну економію на масштабі, що змушує
муніципалітети до спільного їх виробництва, не
зважаючи на власний розмір. Тобто у країнах, де органи
місцевого самоврядування відповідають за надання
медичних послуг, пожежну охорону чи перероблення
твердих побутових відходів, різні за розміром громади
активно співпрацюють. Певні обмеження на таку
співпрацю було знято навіть в Англії: тут муніципалітети
перейшли до спільного збирання побутових відходів.
Закономірним є висновок, що поєднання таких
чинників, якими є порівняно невелика чисельність
громад і покладання на їхні самоврядні органи
великої відповідальності, заохочує до тіснішого
міжмуніципального співробітництва. Натомість менш
інтенсивне ММС має місце там, де великі муніципалітети
виконують мінімальну кількість завдань.
У контексті організаційної складової ММС
практикуються дві моделі: створення органів з надання
послуг (підпорядковані муніципалітетам утворення, що
надають послуги для всіх партнерів чи громадян), або ж
укладання угод з надання послуг найбільшою громадою,
приватною компанією, спільними зусиллями партнерів.
У деяких випадках природа місцевих послуг
обмежує можливості вибору для органів місцевого
самоврядування: деякі з них вимагають значних
інвестицій та створення спеціальної організації для
контролю за виробництвом та розподілом, наприклад,
коли йдеться про електростанцію та енергопостачання.
Високий ступінь інституціоналізації ММС, що
передбачає створення постійно діючого спеціального
органу, виводить на перший план такі зовнішні чинники
впливу на співробітництво, якими є законодавча база та
управлінська культура.
Що стосується законодавства, то створення
постійних організацій з надання послуг має відповідати
певним критеріям і процедурі. У найбільш загальному
вигляді муніципалітети мають розробити статут громади,
створити органи управління, запровадити певні правила
прийняття рішень та механізми підзвітності. Чим більш
деталізовані вимоги, тим більша вартість створення та
функціонування такої організації. В Італії законодавство
про співробітництво, прийняте в 1990 році, містило
досить жорсткі вимоги і закріплювало за провінціями
значні повноваження щодо створення та керівництва
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організаціями з надання послуг. Цілком закономірно,
що упродовж 1990–1999 років було створено лише 19
постійних організацій з надання послуг (unioni), у той
час як муніципалітети співпрацювали шляхом укладання
угод (convenzioni) набагато частіше. Коли у 1999
році було знято низку обмежень, кількість сервісних
організацій швидко зросла і в 2005 році їх налічувалося
вже 255 [15, р. 126–127].
Іншими словами, жорсткі вимоги та законодавчі
обмеження можуть утримати муніципалітети від
створення постійних організацій та сприяти вибору ними
легших, контрактних форм співробітництва. Покращити
ситуацію можуть фінансові стимули: у деяких випадках
вищі рівні державного управління виділяють кошти
на утримання працівників обслуговуючої організації
чи покриття усіх затрат на її діяльність. Як результат,
неформальні контракти як форма співробітництва
витісняються співпрацею через організації з надання
послуг. Так, у Нідерландах уряд успішно застосував
фінансові стимули для заміни неформального ММС
постійними організаціями: муніципалітетам, в яких
проживало понад 7 тис. осіб, було запропоновано
гранти, що частково покривали затрати на оплату праці
їх працівників. Аналогічно керівництво італійських
регіонів успішно пропонувало гранти для консолідації
в єдині організації різних місцевих органів з надання
послуг.
Адміністративна культура є ще одним впливовим
чинником впливу на вибір форм співробітництва у
сфері надання послуг. Упродовж більшої частини ХХ ст.
державне управління в західних країнах перебувало
під домінуванням веберівського розуміння бюрократії.
Однак у 1980–х роках почала набувати популярності
концепція Нового державного управління (НДУ),
завдяки якій конкуренція та укладання контрактів,
гнучкість в організаційних та горизонтальних відносинах
між державним і приватним секторами та в самому
державному управлінні стали провідним мотивом у ході
реалізації адміністративних реформ.
Ця нова управлінська культура також сприяла
поширенню співробітництва упродовж останніх двох
десятиліть, прикладами чого є Англія та Фінляндія. Під
впливом НДУ управління через горизонтальні мережі та
контрактні відносини стало провідною характеристикою
системи місцевого самоврядування Британії. У
Фінляндії НДУ проявилося у децентралізації, зменшенні
бюрократизму, впровадженні ринкових механізмів і
акцентом на результатах, що стимулювало розвиток
ММС, насамперед у формі контрактів. Зовсім інша
ситуація спостерігається в Іспанії, що значно відстає від
європейських країн у впровадженні принципів НДУ, де
ММС набуло форми створення постійних організацій.
Отже, на європейському континенті можна
виділити такі чотири основні типи міжмуніципального
співробітництва: квазірегіональний орган, форуми з
планування, організації з надання послуг, угоди про
надання послуг. При цьому вибір конкретного типу
та популярність ММС залежить від трьох чинників:
адміністративно–територіального
устрою
держави;
законодавчої бази та управлінської культури. В Україні
до чинників, що сприяють широкому розповсюдженню
співробітництва громад слід віднести відносну
слабкість районного рівня управління та відсутність
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законодавчо визначеного вичерпного переліку функцій,
що здійснюються органами місцевого самоврядування і
при цьому не обмежують кооперацію зусиль. З огляду на
помітні успіхи в проведенні децентралізаційної реформи,
у тому числі укрупнення територіальних громад, можна
розраховувати на дедалі ширше використання інструменту
міжмуніципального співробітництва і в Україні.
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Інституалізація парламентської опозиції в умовах
системного конфлікту як чинник легітимізації
політичної влади

На основі порівняльного аналізу становлення та розвитку основних
концепцій інституціоналізму обґрунтовується прагматизм інституціоналізму
раціонального вибору. Інституалізація парламентської опозиції розглядається
як чинник легітимізації політичної влади або як інституційна легітимність.
Ключові слова: інституціоналізм, історичний інституціоналізм,
інституціоналізм раціонального вибору, соціологічний інституціоналізм,
політична влада, парламентська опозиція, інституційна легітимність.

Інституціоналізм є своєрідним напрямом в економічній науці. Його своєрідність полягає у тому, що
прихильники інституціоналізму аналізують не лише
економічні проблеми, а й пов’язують їх з проблемами
соціальними, політичними, етичними, правовими тощо.
У другій половині XX ст. значного поширення набули
так звані теорії «трансформації» капіталізму.
В межах даних теорій виникла концепція «соціального
партнерства». Зачатки її з’явилися ще в кінці XIX ст.,
коли соціал–реформісти почали розробляти різні системи
«участі робітників в капіталістичних прибутках». З
обґрунтуванням цієї ідеї виступили французький економіст
і соціолог Г. Арон, німецький економіст Е. Гауглер,
американський економіст Дж. Гелбрейт та інші. Вони
намагалися довести, що в сучасному капіталістичному
суспільстві докорінно змінилось становище робітників,
зникли класові суперечності і класові конфлікти. Така зміна
обумовлена посиленням економічної та соціальної ролі
держави, зростанням числа великих корпорацій, наданням
робітникам певного комплексу соціальних гарантій.
Основи концепції «колективного капіталізму» були
закладені ще в 30–ті pp., коли американські економісти
Г. Мінз і А. Берлі висунули ідею про те, що акціонерні
підприємства є вже не приватними, а колективними. Ця
концепція має багато спільного з теорією «народного
капіталізму». Важливою складовою обох концепцій
є теорія «революції управління». Зокрема, Г. Мінз
стверджує, що «власність і контроль відокремились і
перебувають у різних руках».
У концепції «колективного капіталізму» беруться до
уваги тільки кількісні показники (розміри корпорацій)
і ігнорується їх соціально–економічний зміст. Велика
корпорація, де працюють тисячі робітників і службовців,
використовуються мільярди доларів капіталу, на
думку Г. Мінза і А. Берлі, перестала навіть приблизно
відповідати як «старій юридичній моделі власності»,
так і економічній моделі «атомістичної фірми в умовах
конкурентного ринку». Така корпорація у відношенні до
суспільства стала соціальним інститутом, соціальною
силою, що забезпечує розв’язання суспільних проблем.
Теорія «народного капіталізму» виникла у 50–х pp. в
США складається з теорії «демократизації капіталу» або
«дифузії власності»; теорії «управлінської революції»;
теорії «революції доходів». Її обґрунтували: А. Берлі,
М. Надлер, С. Чейз, Дж. М. Кларк, М. Сальвадорі та інші.
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Дифузія власності полягає в тому, що розвиток
капіталізму поступово змінює структуру капіталістичної
власності. Капіталізму доби вільної конкуренції
притаманна індивідуальна приватна власність, сучасному
капіталізмові властива різноманітність форм власності:
індивідуальна, акціонерна, монополістична, державна.
Прихильники «управлінської революції» стверджують, що з розвитком акціонерних товариств влада
капіталістів–власників слабшає або зовсім зникає і
замінюється владою найманих управлінців–менеджерів.
Вони є «довіреними особами народу» і керуються
не мотивами прибутку, а суспільними інтересами. З
обґрунтуванням цієї концепції виступили американські
економісти А. Берлі, Дж. Бернхем, П. Дракер та інші.
Ця теорія відображає реальні процеси в розвитку
капіталізму:
відокремлення
капіталу–власності
від капіталу–функції, розмежування власності й
управлінської діяльності. З ростом обсягів виробництва,
з виникненням акціонерних товариств капіталісти
стали доручати керівництво найманим працівникам.
Наведені концепції «трансформації капіталізму» не
вичерпують усього їх розмаїття. Посилення втручання
держави в економічне життя, зростання її ролі у
вирішенні соціальних проблем привели до появи
майже аналогічних теорій «плюралістичної економіки»,
«держави достатку», «держави загального добробуту»,
«суспільства високого масового споживання» та ін.
Стаття Джеймса Гаррі Марча і Йохана Ольсена «Новий
інституціоналізм: організаційні чинники у політичному
житті» [1, p. 734–749] ознаменувала інституційний
поворот у політичній науці і визначила новий напрямок
дослідження політичних інститутів, до вивчення
відносин між інституціональними характеристиками
і політичною дією. Основні різновиди нового
інституціоналізму – це історичний інституціоналізм,
інституціоналізм раціонального вибору і соціологічний
інституціоналізм, супроводжувані дескриптивною,
порівняльною, організаційною версіями інституційного
підходу. Появу різних видів інституціоналізму пояснюють відмінностями в концептуалізації інституційного
контексту (тобто культури, права, держави і т.д.) і
його походженням (синхронному, діахронічному,
індивідуальному або колективному і т.д.). Інституційний
поворот охопив багато соціальних наук – соціологію,
економіку, політичну науку, юриспруденцію, психологію,
антропологію [2].
Найбільш характерні зміни – це зближення історії,
антропології та культурології, а також рух політичної
науки у бік економіки як математизованої сфери знання.
Як наслідок, багато політологів нині вважають що
математична формула – головна прикмета справжньої
науки. Зростання нового інституціоналізму в політичній
науці стало свого роду аналогом «культурного
повороту» в історії або підйому «нового історизму» в
літературознавстві [3, p. 121–141]. Зокрема, реагуючи
проти переважаючого погляду на демократичні уряди
як посередників між конкуруючими соціальними
інтересами, дослідники почали «вважати державу» як
сукупність інститутів, які структурують політичний
конфлікт. В кінці 1970–х років Теда Скокпол прийшла до
висновку, що революції породжуються не повстаннями
знизу, а зламом структури зверху [4]. Нова школа була
названа «історичним інституціоналізмом».
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В цей же час прихильники теорії раціонального
вибору, зайняті моделюванням політики на основі
припущень про раціональні дії, почали включати
інститути у свій аналіз. Політика стала розглядатися
як набір дилем колективної дії, а політичні інститути,
як інструменти для їх вирішення. Обидва напрямки
інституціоналізму підштовхнули політичну науку ближче
до економіки, причому їх інтеграція йшла при опорі на
теорію ігор і по шляху перетворення Homo politicus в
Homo economicus. Нова «позитивна політична економія»
стала «сферою застосування» методів економіки до
проблем політичного життя. У свою чергу, історичні
інституціоналісти звернулися до вивчення політичної
економії як сфери, структурованої капіталом, працею і
державою, політичні компаративісти перетворилися в
«нових політекономів» [5, p. 117–147].
Незважаючи на різні теоретико–методологічні
акценти, усі напрямки інституціоналізму близькі в
тому, що переваги виражаються не атомізованими, а
агрегованими інститутами. Отже, колективні рішення не
є простою сумою індивідуальних рішень, a формуються
під організаційним тиском; інститути впливають
на напрямок агрегування. Для інституціоналізму
раціонального вибору мова йде про рівновагу переваг,
про консолідацію інституційної легітимності в
мінливому середовищі [6, p. 5–34].
На думку Філіпа Селзника у розвитку історичного інституціоналізму та інституціоналізму раціонального вибору найбільш близьким до вихідного
задумом інституційної політології є соціологічний
інституціоналізм. Марч і Ольсен оновили розуміння
інституту як порівняно стійкого набору правил,
вкорінених у структурах значень і ресурсах, які відносно
інваріантні при зміні конкретних індивідів і порівняно
стійкі до особливих переваг і очікувань індивідів до
мінливих зовнішніх обставин. Конститутивні правила
спрямовують відповідну поведінку для конкретних
суб’єктів у конкретних ситуаціях, вони вкорінені в
ідентичності, – спільні цілі надають напрямок і зміст
поведінки, пояснюють, виправдовують і легітимізують
поведінкові коди, створюють можливості для дій [7].
Марч і Ольсен виступили проти найбільш поширених
чверть століття тому уявлень про політику.
«Нові
інституціоналісти»
відмовилися
від
розуміння політики як лише відображення суспільства
(контекстуалізм)
або
макроагрегованого
результату індивідуальних дій (редукціонізм); від
визначення політичної діяльності тільки як процесу
прийняття політичних рішень і розподілу ресурсів
(інструменталізму) або як розрахунку корисливої
поведінки (утилітаризм), від розгляду політичних
інститутів як результату єдино можливої ситуативної
рівноваги (функціоналізм). Марч і Ольсен особливо
підкреслили ендогенний і соціально–конструктивний
характер політичних інститутів.
Тому увага до соціального конструктивізму при
політико–інституційному аналізі виглядає цілком
природнім, оскільки означає і повернення культури
в політичні дослідження; соціальне конструювання
реальності виникає з традиції феноменологічної
соціології Альфреда Шюца і отримує розвинуте
теоретичного обґрунтування. Жоден інститут не є
унітарним, тому і оцінка не може бути моністичною.
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Щоб пояснити інституційні зміни, необхідно доповнити
новий інституціоналізм, зосереджений на ідеях, з
дискурсивним підходом. Дискурсивний ендогенний
інституціоналізм, пояснює зміни зсередини, показуючи,
як ідеї реальних індивідів дискурсивної взаємодії
будують і реконструюють свій вибір та напрямок дій.
Навпаки, історичний інституціоналізм пояснює зміни
зовнішніми причинами, приймаючи запропоновані
напрямки дії і спостерігаючи, як вони реалізуються
протягом часу.
Неоінституціональна політична філософія зосереджується на принципах, а не на інститутах, вводить
політичну філософію в рамки етичних норм. Критичний
інституціоналізм, як і сучасний неоінституціоналізм,
виник в епоху зміни капіталістичного режиму, в період
економічної дестабілізації і швидких змін. Це легітимний
вид правління в якому органічно вписується структурна
опозиція, формує «електронний уряд»; організаційна
легітимність, на думку деяких дослідників, важливіша
ефективності [8, p. 147–160].
Розвиток інституційної культури через етапи
хабітуалізаціі, об’єктивації і седиментації, що означає
формування легітимності політичної влади, залежить
від конструктивної співпраці опозиції, коли вона
налаштована на створення альтернативних проектів
законодавчих актів з виключенням можливості проявів
корупційної складової. Децентралізація регіонів,
децентралізація наукової та культурної діяльності на
засадах розбудови та модернізації відповідних галузей,
зменшення адміністративної складової, запровадження
новітніх технологій адміністрування – мають стати
умовами функціонування політичної влади. Діяльність
структурної опозиції покликана створювати закони
в межах вищезазначених умов відтворення моделі
політичної влади. Організаційна модель конструктивної
діяльності виявляється важливішою за проблему, як
об’єднати стабільність та інноваційність інституційних
порядків; організаційні чинники, які знімають протиріччя
між правлячою політичною владою і опозицією шляхом
інституалізації опозиції.
Сучасні політичні еліти значною мірою сформувалися і закріпилися на владних позиціях, виробили
сучасні механізми збереження влади і її передачі,
водночас, соціальна невизначеність підвищує роль
персональних мереж у взаємодії еліт і корупції як
специфічного інституту.
Після президентських виборів 1999–2000 рр.,
в українському парламенті була створена пропрезидентська парламентська більшість. У Верховній Раді
були зареєстровані законопроекти про внесення змін до
Конституції України, які вперше передбачали закріплення
в Основному Законі поняття парламентської більшості.
Після цього на розгляд Верховної Ради було внесено
низку законопроектів, спрямованих на врегулювання
статусу парламентської меншості (опозиції), які не були
прийняті. Фактично інститут влади став монітарним, що
створило конфронтацію влади і опозиції. Представники
більшості не визнають існування меншості, як впливової
політичної сили, а меншість не пропонує альтернатив,
популістично продовжує критикувати дії уряду, більшості
та Президента України. Інституалізація опозиції як
паралельної структури управління державою відбулася
під час помаранчевої революції та під час революції
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гідності. Щоб в майбутньому трансформуватися в
правлячу політичну силу. Відповідно опозиція не
інституалізувалася, як і не відбувся конструктивній
діалог між опозицію і правлячою політичною владою.
Ознака демократичної держави правляча коаліція и
конструктивна інституалізована опозиція, яка працює
згідно конституційних норм і чинного законодавства.
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institutionalized rational choice is grounded. The institutionalization of the
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or as institutional legitimacy.
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Главные угрозы направленные на национальную
безопасность в современное время

Понятие безопасности это столь древнее понятие, как и история
человечества. Основная причина, по которой люди живут в обществе это
потребность людей в безопасности. Основной функцией всякого государства
является обеспечение стабильной жизнедеятельности общества подальше
от угроз, опасностей и различных тревог которое составляет основу ее
существования. После «холодной войны» под влиянием глобализации отношение к
компонентам таких понятий, как государство, война и угроза быстро изменилось
и стало темой для дискуссий. Под влиянием глобализации безопасность
превратилась в многостороннее, многоуровневое и сложное понятие.
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(стаття друкується мовою оригіналу)
Понятие безопасности это столь древнее понятие, как
и история человечества. Под понятием «безопасности»
подразумевается «отсутствие опасности, мирное и
благополучное существование». Так же это понятие
отражает в себе такие значения как не понесение
убытка, не бывать в состояние страха. Арнольд Уолферс
разделив на две части такой метод подхода к понятию
безопасности, пытался дать конкретное определение
этого понятия. По Уолферсу безопасность, это отсутствие
угроз против существующих ценностей в объективном
смысле, а в субъективном смысле отсутствие всякой
угрозы агрессии против ценностей [3, с. 17]. Отправляясь
с этого определения можно заметить, что причиной
существования понятия «безопасность» является
наличие «угрозы». Говоря «угроза» имеется в виду
процессы и события которые могут иметь потенциально
негативные последствия к существованию государства,
общества, ценностей и жизни индивида [8, с. 4].
Основная причина, по которой люди живут в
обществе это потребность людей в безопасности.
Но то что эта причина никогда не устранялась, тоже
неизменная истина всех эпох истории. В личностном
уровне задачами безопасности являются потребность
человека в себя и своего имущества от агрессии других
людей, болезней, природных катастроф и также от других
бедствий. Примечательным аспектом этого определения
является то, что в действительности безопасность эта
не цель, а средство обеспечения благополучия и счастья
людей в конечном итоге [2, с. 15].
Основной функцией всякого государства является
обеспечение
стабильной
жизнедеятельности
общества подальше от угроз, опасностей и различных тревог которое составляет основу ее
существования. К примеру, в первой статье закона
Азербайджанской Республики «О национальной
безопасности»
говорится
что,
«Национальная
безопасность Азербайджанской Республики – это
обеспечение защиты самостоятельности, суверенитета,
территориальной
целостности,
конституционного
устройства, национальных интересов народа и страны,
прав и интересов личности, общества и государства
от внутренних и внешних угроз» (1 статья). Из этого
следует понимать что, под национальной безопасностью
Азербайджанской Республики подразумевается защита
ее самостоятельности, суверенитета, национальных
интересов народа и страны, прав и интересов общества
и государства от внутренних и внешних посягательств.
В соответствии с законодательством страны
объектами национальной безопасности являются
человек – его права и свободы, общество – ее
материальные и моральные ценности, государство
– ее независимость, суверенитет, конституционное
устройство и территориальная целостность. Ценность
человеческой
жизни
потребовала
обеспечения
национальной безопасности которое берет за основу
защиту государства, наравне с безопасностью людей и
общества.
Всякие угрозы, страхи и опасности направленные
на безопасность зарождаются или от проблем и причин
во внутренней структуре или от внешних источников.
Понятие максимальной безопасности основывается
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преимущественно на защите государства. Основным
показателем существования безопасной среды обитания
считается сохранение моральной целостности страны.
Отсутствие ситуаций угроз и страха или похожих
чувств, или отсутствие вероятности таких ситуаций, или
понятие безопасности понимающиеся как присутствие
наименьшей опасности моральным ценностям стала
необходимой задачей для практического решения
вопрос продолжения существования государств или
создания будущего общества. Факторы обеспечивающие
безопасность государств делятся на две группы:
Первое естественные факторы возникшие в процессе
создания государств и формирования наций. Наиболее
характерными из них считаются географическое
положение, военная сила страны, способности и
умения, храбрость и отвага, чувства национального
долга, вера в религию у населения. Второе это
союзы
между
государствами,
международные
договора, договоры о разоружении, правовые акты
касавшиеся предотвращения военных нападений, акты
регулирования права войны [7, c. 16].
Но в современное время, когда происходят быстрые
изменения экономических и социальных условий, под
влиянием всеохватывающей глобализации, определения
касающийся
политическим,
экономическим
и
социокультурным отраслям до 90–х годов ХХ века,
потерпели коренные изменения. В контексте этих
положений в подходах к вопросам государственной
безопасности возникли концептуальные различия.
Долгие годы понятие национальной безопасности
идентифицировалось с проблемами защиты и
потенциалом предотвращения внешней вооруженной
угрозы. Но с конца 1970– х годов с увеличением угроз
и опасностей превышающих национальные границы,
формировалось единое мнение по поводу расширения
сферы распространения концепции безопасности [9,
c. 421]. Таким образом, угроза, которая направлена
на безопасность одной страны, сегодня перешагнув
границы этого государства достигла уровня опасности
так же для других стран и народов.
Критические замечания в отношении традиционных
воззрений безопасности и формирование нового взгляда
на этот вопрос отнюдь не просто академическая проблема
поставленная на повестку дня, наоборот естественный
результат реальной действительности. После «холодной
войны» под влиянием глобализации отношение к
компонентам таких понятий, как государство, война и
угроза быстро изменилось и стало темой для дискуссий
[10, c. 18]. Другими словами возрастание угрозы к
национальной безопасности, сделало необходимым
трансформацию самого понятия «национальная безопасность».
Один из основных причин необходимости нового
определения безопасности это выход этого понятия от
одноступенчатости – «от государства к государству»
– и ее достижение многоступенчатого уровня. Такое
положение стало причиной утраты актуальности
традиционных подходов к ликвидации угроз в
современное время.
Под влиянием глобализации безопасность превратилась в многостороннее (охватывающий другие акторы
кроме национальных государств), много-уровневое
(военный, экономический, социальный, экологический
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и др. уровни) и сложное (незнание источника угроз,
путаница встречаемое в методах и других вопросах
их ликвидации) понятие. Влияние глобализации в
области безопасности можно сгруппировать следующим
образом:
– Появление новых угроз в области безопасности:
кибертеррор, опасность нарушения экологического
баланса научными исследованиями (исследования в
одласти генетики), появление новых инфекционных
заболеваний (например: птичий грипп).
– Превращение некоторых вопросов существующих
в прошлых временах, но не имеющих отношения к
контексту безопасности, в предмет этого понятия в
современное время (индивидуальная безопасность,
экологическая безопасность и др.).
– Трансформация традиционных угроз: Террор,
война, организованная преступность и др., появление
угроз в новых формах.
Без сомнения Азербайджан тоже не может остаться на
стороне от глобализации, политических, экономических,
социальных и культурных процессов в мире. Геостратегическая среда, огромные природные ресурсы,
положение войны с Арменией делает необходимым
придать большое значение к вопросам национальной
безопасности. Среда безопасности Азербайджанской
Республики это комплекс факторов влияющих на
суверенитет, территориальную целостность, неприкосновенность границ, продолжительное развитие
страны, национальные интересы и защиту социального
благополучия ее населения [5, c. 330].
Одновременно необходимость предотвращения
таких угроз как международный терроризм, незаконная
миграция, организованная преступность, торговля
людьми, незаконный оборот наркотических средств и
распространение оружий массового поражения в целях
обеспечения безопасности Азербайджанской Республики
ставит конкретные задачи перед государством. Эти задачи
отражены в законе «О Национальной безопасности»
Азербайджанской Республики.
В связи с переходом мира в этап глобализации
образовались три основные переменные для нового
формирования
понятия
безопасности.
Первое
изменение факторов определяющих геостратегическое
значение; Второе быстрое развитие коммуникационных
технологий; Третье изменение понятия управления.
Страны связанные с этими факторами сначала освоили
новые подходы к национальной безопасности, потом с
помощью таких подходов заново классифицировали
угрозы и опасности.
В связи с этими тремя переменными подверглись
изменению мировая политика и межгосударственные
отношения и приняли новую окраску, в соответствии
с этим изменились и методы классификаций угроз
и врагов государства. Всякие будущие опасности
и
опасные
намерения
против
политических,
экономических и основных структур безопасности
сегодня воспринимаются как угроза, в новом этапе эти
угрозы делятся на 3 основные классы [1, c. 5]:
1. Национально–физическая угроза.
2. Угроза национальным интересам.
3. Угроза моральным ценностям.
В новом этапе угрозы направленные на безопасность
стран в зависимости от характера субъекта подверглись
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новой классификации и их источники сгруппированы в
семи классах:
– Угрозы от государства и региона.
– Угрозы от надгосударственных групп.
– Угрозы от опасных применений технологий.
– Угрозы, возникшие в результате ослабления власти
в некоторых государствах.
– Угрозы, созданные агрессивными государствами.
– Угрозы причины, которых заключается в совместных разведывательных и военных действиях.
– Угрозы экологии и здоровью людей.
Такая классификация имеет значение с точки зрения
отражения изменений в понятии угрозы. В новом этапе
понятие угрозы имеет большое значение чем понятие
врага. Этот аспект показывает потери актуальности
врага в классическом смысле слова. Перед огромными
изменениями в мире понятие безопасности и подход к
этому государств подвергся коренному пересмотру, и для
стран и для теорий безопасности возникла потребность
«новой политики безопасности» [12, c. 55].
В новом этапе во главе угроз направленных на
национальную безопасность государств стоит отнюдь
не крупные, дисциплинированные армии, а этнические
конфликты, международный и глобальный терроризм,
оружия массового поражения, переход этих оружий в
руки террористов и т.п. риски и опасности, которые
представляют огромную гуманитарную угрозу. В
результате названных опасностей и угроз, уровень
опасности, превышая понятие «безопасности страны»
дошла до уровня региональной и «глобальной
безопасности».
Взглянув на вопрос с точки зрения долгого времени
в ХХI веке ожидается пересекание интересов крупных
держав в Ближнем Востоке, Балканах, Южном
Кавказе и Центральной Азии и поэтому повышение
значения сохранения региональной и международной
стабильности для Азербайджанской Республики.
Мысль о невозможности защиты национальной
безопасности одного государства и необходимость
международного сотрудничества в области безопасности,
мысль о балансе сил в ХХI веке оправдало себя на
фоне образования еще в ХХ веке таких организаций
международной безопасности как Лига Наций и ООН,
таких организаций коллективной обороны как НАТО [2,
c. 449]. А военные угрозы как главные формы опасности
против национальной безопасности в последнее время
в значительной мере себя изжили. Но расширение
международных связей и значительное снижение
значения межгосударственных границ в результате
глобализации стали причиной направления новых форм
угроз на национальную безопасность стран [9, c. 421].
На фоне этих угроз повышение числа преступности
и ее прямая взаимосвязь с жизнью и правами людей
стала причиной всестороннего изучения этих проблем
со стороны многих государств. Таким образом, в
результате появления новых видов угроз в последние
годы, проблемы безопасности в Азербайджане, как и
в других странах мира, стали решаться с применением
новых форм и методов борьбы за национальную
безопасность. Конечно, в этом направлении чувствуется
необходимость существования концепции обороны
внутренней и внешней безопасности Азербайджана. По
этой причине до изложения определений терроризма,
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стадий его развития и об угрозах созданных для
Азербайджана, имеет огромное значение правильное
определение концептуальных основ нужного подхода к
проблеме.
Необходимость распространения понятия безопасности на новые вопросы, кроме формулировки
этой проблемы вокруг национальной безопасности
составляет тему многих исследований. Таким образом,
появились некоторые формы угроз с новыми акторами,
которые или не учитывались или не воспринимались
всерьез государствами которые формировали свою
стратегию безопасности на основе угроз со стороны так
называемых враждебных стран. Формы деятельности
проведенные в жизнь внешними акторами, во главе
с терроризмом и организованной преступностью на
фоне интересов некоторых стран росли до уровня
приоритетных проблем международной безопасности во
время периода глобализации [7, c. 18].
Возникшие параллельно с новой трактовкой
понятия безопасности такие формы угроз как, бедность,
несправедливое распределение национального дохода,
терроризм, организованная преступность, неконтролируемые незаконные миграции, этнический
шовинизм, незаконная торговля оружием и людьми,
религиозный
радикализм,
незаконный
оборот
наркотических средств, коррупция, фанатизм, расизм,
ксенофобия, культурная депрессия и загрязнение
окружающей среды стали главными угрозами
направленные против глобальной безопасности. Такие
угрозы имевшие более индивидуальный характер,
чем военный, имеют значение для государств которые
решили проблему военного противостояния в силу своего
экономического развития, в которых уже устранены
традиционные виды угроз и которые обеспокоены просто
от присутствия других стран. Нужно заметить что, такие
угрозы имеют одновременно наднациональный характер.
Также глобализация всех форм обмена и оборота
значительно облегчили эти процессы [9, c. 423].
Новые формы терроризма с его угрожающими
результатами и огромным влиянием оказываемым людям
стали больше напоминать о себе, опережая другие виды
угроз по своей специфике [7, c. 19].
Для Азербайджанского общества, как и для других
развитых обществ, понятие и политика национальной
безопасности формировалась и развивается на фоне
определенных
историко–геополитических
реалий.
Основа концепции национальной безопасности страны
была заложена со стороны общенационального лидера
страны Гейдара Алиева. Как правильно заметил
проф. Р. Мехтиев: «Внутренняя и внешняя политика
проведенная в стране с 1993 года создала основу для
определения передовых черт стратегии национальной
безопасности».
Азербайджан является страной, где безопасность
в широком смысле этого слова играет важную роль
в ее общественно политическом развитии. Для
Азербайджанского общества фактор национальной
безопасности имеет большое значение в сравнении
с другими факторами. В этом смысле в государстве
Азербайджан и ее народе развивалась понятие
внутренней и внешней безопасности основанное
на историческом опыте и на современных геостратегических условиях. Для всех государств геограЗбірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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фический фактор меняющиеся в течении долгого
времени считается основополагающим фактором
развития исторических процессов и в формировании
и развитии специфической культуры безопасности
Азербайджанской государственности этот фактор имеет
ведущую роль, как и огромный исторический опыт.
Азербайджанская Республика особенно сильно чувствует
свое специфическое географическое положение,
которое способствует расширению геостратегических
возможностей, но одновременно создает некоторые
проблемы безопасности. Таким образом, фактор
безопасности и компоненты составляющие его основу,
которые являются фундаментальным фактором политики
внутренней и внешней безопасности Азербайджана
делятся на две группы: Исторический контекст и
географический аспект.
В определении внешней политики и геостратегических целей Азербайджана вопросы национальной
безопасности занимают ведущее место и составляют
ее основные приоритеты. Выступая с этого положения
можно утверждать, что обеспечение национальной
безопасности, суверенитета, территориальной целостности, укрепление влияния нашей страны в
мировом сообществе составляет одну из приоритетных
целей и направлений ее внешней политики и вопросов
национальной безопасности.
Азербайджанская Республика всегда занимала
бескомпромиссную позицию в отношении всех форм
и проявлений угроз, независимо от экономических,
религиозных и др. мотивов, одновременно оказывая
поддержку международному сообществу в обеспечении
международной безопасности. Азербайджан объявила открытым свое воздушное пространство и
аэропорты для оказания реальной поддержки борьбе
против терроризма. Одновременно наше государство
присоединилось ко всем международным конвенциям с
целью борьбы против терроризма в глобальном, также в
региональном уровне. Имеет место заметить, что основа
такой стратегии деятельности был заложен Гейдаром
Алиевым, и с этого момента Азербайджан превратилась
в одну из активных участников антитеррористической
коалиции [4].
Нормативно правовую основу национальной безопасности Азербайджанской Республики составляют
Конституция Азербайджанской Республики, законы
и нормативные акты имеющие силу на территории
республики и международные правовые документы
признанные Азербайджанской Республикой. Сделаны
значительные шаги в области политики национальной
безопасности Азербайджанской Республики. Значительным шагом вперед является указ президента
Азербайджанской Республики от 2007 года о «Концепции
Национальной Безопасности» [11].
Выводы. Пути обеспечения государственной независимости, территориальной целостности, конституционного устройства, национальной и гражданской
солидарности общества, мобилизации национальных
ресурсов для этих целей, формирование в этой области
эффективного управленческого механизма составляет
основную цель политики национальной безопасности
Республики Азербайджан [6].
Как каждое государство Азербайджан тоже выполняет такие задачи, как формирования государственного
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управления, выбора пути ее стратегического развития,
обеспечения конституционного устройства, внутренней
жизни, обеспечения благополучия, безопасности
граждан и общества, защиты единства граждан–
народа, общественной–политической стабильности
без внешнего вмешательства. В политике безопасности
Азербайджана обеспечение внутренней стабильности
и безопасности требует увеличения внимания на
защиту миграционных процессов внутри страны,
энергетической и транспортной безопасности, эффективного управления, защиты окружающей среды,
здоровья населения, сохранения информационной безопасности и др. вопросам безопасности страны.
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The main threats to national security in modern times
The concept of security of human history is an ancient understanding. The
main reason for pushing people to live in society is the need for security. One of the
main functions of each state is the basis of its existence, the society to do so. After
the Cold War, the impact of the globalization process on the key concepts of security,
such as state, war and threat, has changed and turned into a topic of controversy.
With the impact of the globalization process, security has become a multilateral,
multilevel and complex concept.
Keywords: national interest, national security, threatening, terrorism,
globalization.
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(Азербайджан), rbabayev@pashaconstruction
Головні загрози спрямовані на національну безпеку
в сучасний час
Поняття безпеки це настільки древнє поняття, як і історія людства.
Основна причина, по якій люди живуть в суспільстві це потреба людей в
безпеці. Основною функцією будь–якої держави є забезпечення стабільної
життєдіяльності суспільства подалі від загроз, небезпек і різних тривог яке
становить основу її існування. Після «холодної війни» під впливом глобалізації
ставлення до компонентів таких понять, як держава, війна і загроза швидко
змінилося і стало темою для дискусій. Під впливом глобалізації безпека
перетворилася в багатостороннє, багаторівневе і складне поняття.
Ключові слова: національний інтерес, національна безпека, загрозливий,
тероризм, глобалізація.
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Соціальна політика і соціальна безпека в умовах
формування інформаційного суспільства

Формування сучасного інформаційного суспільства потребує
дослідження наукових категорій соціальної політики і соціальної безпеки в
контексті філософії та ідеології інформаційного суспільства, використання
нових інформаційно–комунікаційних технологій та соціальних мереж.
Інформаційне суспільство існує у вигляді кількох моделей: ліберальної,
соціально–орієнтованої, інтегрованої, керованої і формальної. Ці моделі
характеризуються різними соціальними стандартами і рівнями соціальної
безпеки громадян.
Інформаційне суспільство впливає на політичну, економічну та соціальну
сферу суспільства через використання сучасних інформаційно–комунікаційних
технологій, соціальних мереж та формування нових соціальних стандартів
та нової соціальної свідомості.
Ключові слова: інформаційне суспільство, моделі інформаційного
суспільства, соціальна політика, соціальна безпека, інформаційно–
комунікаційні технології, соціо–глобалістика.

Процеси глобалізації, які набули революційних
темпів розвитку наприкінці ХХ – початку ХХІ
століть, ґрунтуються переважно на основі масового
використання сучасної інформаційно–обчислювальної
техніки, інформаційно–комунікаційних технологій,
професійних та соціальних комп’ютерних мереж, що
вважають основними ознаками формування глобального
інформаційного суспільства [4; 5].
Формування глобального інформаційного суспільства відбувається на організаційно–функціональній
основі цивілізаційно–територіальних, регіональних
та національних моделей інформаційного суспільства,
які тісно пов’язані між собою, але формуються і
розвиваються не синхронно, з різною швидкістю свого
становлення та еволюції. Глобальне інформаційне
суспільство, з одного боку, є інформаційно–технологічною та соціально–комунікаційною основою для
формування глобального економічного, політичного,
соціального і гуманітарного суспільств, з іншого боку,
знаходиться у прямій залежності від характеру та
особливостей розвитку вказаних суспільств [5; 7].
В умовах формування інформаційного суспільства
влада (політична, економічна, соціальна, духовна)
набуває ознак інформаційної влади, сутність якої,
характеризується здатністю суб’єктів інформаційно–
комунікаційної діяльності інтегрувати та впливати на
громадську думку, підкоряти волю людей і спрямовувати
їх суспільну діяльність через систему суспільних
інститутів (державних і недержавних), суспільних
технологій (влади та маніпуляції), засобів масової
комунікації та лідерів громадської думки [1; 7].
Вказані вище особливості здійснення інформаційно–
комунікаційної діяльності в умовах формування
інформаційного суспільства дають підстави говорити про
феномени електронного соціального інституціоналізму
(діяльність електронних соціальних інститутів) та
електронної соціальної демократії (соціальну діяльність
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

електронного парламенту, електронного уряду, електронного суду).
Досвід формування глобального інформаційного
суспільства свідчить, що в сучасних умовах соціальна
практика переноситься з організації діяльності
електронного уряду (відкритості урядової інформації та
надання публічних on–line послуг) на створення системи
електронного урядування (з використанням процедур
електронної демократії) [3; 7].
В цьому зв’язку ми можемо говорити про формування
соціо–глобалістики – науки, яка системно досліджує
глобальні соціальні структури, глобальні соціальні
відносини, глобальну соціальну свідомість та глобальну
соціальну діяльність, які знаходяться в інтегрально–
функціональній єдності та взаємодії.
Функціонування глобальної соціальної сфери
потребує наявності відповідної системи соціальної
комунікації між суб’єктами глобального соціального
суспільства: глобальними, цивілізаційно–регіональними,
національно–державними і локальними соціальними
структурами влади та громадянського суспільства
(соціальними групами та громадянами).
Формування глобального соціального суспільства
відбувається на основі і в тісному зв’язку з формуванням
глобального інформаційного суспільства, яке має свої
унікальні параметри та специфіку, характерні для даного
етапу цивілізаційного суспільного розвитку.
Відповідно до критеріїв функціональності інформаційного суспільства виокремлюють наступні моделі
національного інформаційного суспільства: ліберальну,
соціально–орієнтовану, інтегровану, керовану і формальну [3; 5].
Ліберальна модель національного інформаційного
суспільства характеризується мінімальним втручанням
держави в регулюванні інформаційного сектору
суспільства, де провідну роль відіграють приватні
підприємства і мас–медіа, для яких головним є
отримання прибутку, а не здійснення соціальної
політики держави.
Соціально–орієнтована модель національного інформаційного суспільства характеризується провідною
роллю держави у регулюванні інформаційного
сектора суспільства, збалансованому забезпеченні
національних та соціальних інтересів в інформаційній
сфері, переважанні в інформаційній політиці стратегій
соціального захисту населення.
Інтегрована модель національного інформаційного
суспільства характеризується системною співпрацею
державного, приватного та громадянського секторів
у процесі формування інформаційного суспільства та
забезпеченню соціальних інтересів громадян.
Керована модель національного інформаційного
суспільства характеризується достатньо жорстким
державним регулюванням інформаційної сфери
суспільства та домінуванням в ній державних
підприємств і мас–медіа, діяльність яких за своєю
соціальною сутністю наближаються до соціально–
орієнтованих моделей інформаційного суспільства.
Формальна модель національного інформаційного
суспільства характеризується декларативною підтримкою
розвитку інформаційної сфери суспільства за відсутністю
реальної соціально–економічної та техніко–технологічної
бази для такого розвитку.
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Національні стратегії формування інформаційного
суспільства, особливості формування глобального
інформаційного суспільства, цивілізаційно–територіального та регіонального розвитку певних країн
теж суттєво впливають на формування національних
моделей інформаційного суспільства [7].
Наприклад, американська модель інформаційного
суспільства грунтується на ліберальній ідеології, яка
характеризується підтримкою з боку держави діяльності
приватного бізнесу в інформаційній сфері, зниженням
податків, гарантуванням широкої свободи суб’єктів
інформаційного ринку, мінімальним забезпеченням
«соціальності» американського суспільства.
Водночас роль американської держави в експорті
ідеології
американської
моделі
інформаційного
суспільства близька за принципами і методами
діяльності до керованої моделі інформаційного
суспільства, спрямованої на забезпечення глобального
інформаційного лідерства США як інформаційної
імперії.
Японська модель інформаційного суспільства, на
відміну від експортно–орієнтованої американської
моделі інформаційного суспільства, є більш соціальною
і характеризується стратегією розвитку системи
корпоративного управління на засадах владної
ієрархічної піраміди.
Європейська модель інформаційного суспільства
також є соціально–центричною (у порівнянні з моделлю
США) і розглядає інформаційне суспільство з точки зору
отримання знань як основної умови добробуту людини і
держави, безбар’єрного доступу до інформації та вміння
нею користуватися, взаємного проникненню культур
і відкриває кожному суспільству нові можливості для
ідентичного розвитку.
З точки зору здійснення соціальної політики держави
в умовах формування інформаційного суспільства в
Європі виокремилося кілька підходів. У Франції –
роблять акцент на програмно–технічне забезпечення
взаємодії держави і громадян через розбудову мереж
соціальної комунікації. У Швеції робота електронного
уряду базується на наданні урядових послуг громадянам,
орієнтуючись на соціальні аспекти. У Великій Британії в
режимі оn–line британці можуть отримати консультації,
соціальні послуги і пільги, повідомити про зміну місця
проживання, замовити документи (паспорт, свідоцтво
про народження, права водія), подати заяву до поліції,
вступити до ВНЗ, зробити соціальні нарахування,
сплатити податки.
Одним з важливих аспектів формування глобального
інформаційного суспільства та національних моделей
інформаційного суспільства є ідеологічна та соціально–
структурна
відмінність
базису
інформаційного
суспільства від базису індустріального суспільства.
Соціальною основою індустріального суспільства
був «середній клас», який складався переважно з
кваліфікованих робітників і службовців, зорієнтованих
на соціально–економічні цілі суспільства, своєї
соціальної групи, конкретного індивіда.
Принципово іншою соціальною основою інформаційного суспільства є соціально–віртуальний «інтелектуально–інформаційний клас» – працівники мас–
медіа та інформаційного програмно–технологічного
бізнесу, фрілансери, учасники соціальних мереж, які
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переважно не мають спільних соціально–економічних
цілей, контролюються крупним олігархічним бізнесом,
спецслужбами і латентними соціальними групами,
відрізняються
ідейно–політичними
поглядами
і
культурно–цивілізаційними цінностями.
Формування соціально–віртуального «середнього
класу» інформаційного суспільства руйнує традиційний
«середній клас» індустріального суспільства, що
приводить до більш жорсткого по своїй суті соціального
протистояння.
Традиційне соціальне протистояння буржуазії і
найманих працівників, яке переважно обмежувалося
соціально–економічною сферою суспільства і наповнювалося імперським геополітичним змістом, доповнюється
протистоянням цивілізаційно–культурним, національно–
релігійним, соціально–інтелектуальним та соціально–
психологічним. яке підсилюється і маніпулюється
глобальними засобами масової комунікації.
Формування інформаційного суспільства несе в собі
не тільки позитивні моменти, пов’язані з покращенням
доступу до інформації, підвищенням ефективності та
продуктивнсті праці на основі сучасних інформаційно–
комунікаційних технологій. Водночас, зростають і
можливості маніпулювання суспільною свідомістю,
ведення інформаційних війн, бюрократичного і
олігархічного регулювання доступу до інформації не
тільки на техніко–технологічному, але й на політичному
та соціально–комунікаційному рівні.
Дослідження особливостей формування і реалізації
соціальної політики та безпеки в умовах формування
інформаційного суспільства вимагають перегляду
основ формулювання ідейно–теоретичних та соціо–
технологічних основ здійснення соціальної політики
держави, коли питання інформаційної безпеки громадян,
соціальних груп та держав ми повинні розглядати в
контексті гарантування соціальної безпеки вказаних
вище індивідів, соціальних груп та держав.
До найважливіших соціальних функцій держави
належать: формулювання завдань соціального розвитку
суспільства, здійснення законотворчої діяльності у
соціальній сфері суспільства, забезпечення соціальної
політики та соціальної безпеки громадян, які в умовах
формування і становлення інформаційного суспільства
забезпечуються регулюванням соціально–політичних та
інформаційно–комунікаційних відносин між індивідами
та соціальними групами.
Розвиток системи соціальних структур, соціальних
мереж та інформаційно–комунікаційних технологій
суттєво розширив перелік суб’єктів соціальної політики
за рахунок недержавних, неурядових організацій,
які спроможні ефективно здійснювати функції реалізації соціальної політики в умовах становлення
інформаційного суспільства.
Соціальна політика реалізується шляхом розробки
і ухвалення законодавчих актів (законів, указів
президента, постанов уряду) і затвердження цільових
соціальних програм, які мають розроблялися органами
державної влади за участі громадян, що передбачає
існування симетричної комунікації між урядовими
структурами, соціальними групами і громадянами.
Ефективна соціальна політика, разом з продуманою
і виваженою інформаційною політикою держави, є
основою стабільного стану та розвитку політичної
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системи суспільства. А сама соціальна політика є
основою і важливим елементом будівництва соціальної
держави в умовах формування інформаційного
суспільства.
Соціально–правова держава, яка по своїй сутнісній
природі характеризується особливим наголосом
на забезпеченні соціальної політики та соціальної
безпеки, в умовах становлення інформаційного
суспільства повинна забезпечити: участь індивіда у
політиці та економіці; діяльність державних інститутів,
які охороняють право на життя, свободу, власність;
стабільність роботи соціальних систем: економічної,
культурно–освітньої, соціального забезпечення [3].
В цьому зв’язку потрібно зробити особливий
наголос на справедливості розподілу державою між
всіма громадянами та соціальними групами ресурсів
інформаційного суспільства. Враховуючи, що в умовах
формування інформаційного суспільства інформація
та знання виходять на провідні позиції, забезпечення
соціальної справедливості та соціальної безпеки є
важливою основою для соціального партнерства між
державою і громадянами, суб’єктами і об’єктами ринку.
В такому контексті, соціальна політика в умовах
формування інформаційного суспільства повинна
визначати зміст і рівень соціальності держави,
формулювати соціально–правові відносини у суспільстві.
гарантувати симетричну соціальну комунікацію держави
і громадянського суспільства.
А соціальну політику і соціальну безпеку держави
в умовах формування інформаційного суспільства
правомірно розглядати як політику, спрямовану на
скоординоване через інформаційну сферу суспільства
функціонування економічної, політичної та соціальної
сфер суспільства, на основі забезпечення гідного рівня
життя, соціального захисту, соціальної та інформаційної
безпеки громадян, соціальних груп та суспільства в
цілому.
За умови формування глобального інформаційного
суспільства та національних моделей інформаційного
суспільства проблеми соціального захисту та соціальної
безпеки громадян, соціальних груп та держав ми
можемо розглядати також і в інформаційному аспекті
забезпечення соціального захисту і соціальної безпеки
вказаних вище індивідів, соціальних та етнічних груп,
держав і груп держав.
Серед основних функцій соціальної політики в
соціально відповідальній державі, яка розвивається
в умовах формування інформаційного суспільства
виокремлюють наступні функції: формулювання
завдань соціального розвитку суспільства, забезпечення
реалізації політики соціального захисту та соціальної
безпеки на основі використання сучасних соціальних
інформаційно–комунікаційних
технологій,
технік
і засобів соціально–політичного менеджменту та
маркетингу, використання сучасних інформаційно–
комунікаційних технологій в діяльності соціальних
структур влади та громадянського суспільства.
Таким чином ми можемо стверджувати, що
головною метою соціальної політики держави в
умовах формування інформаційного суспільства є
встановлення та регулювання відповідних політико–
правових та інформаційно–комунікаційних відносин
між суспільством та індивідами шляхом здійснення
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та регулювання вказаних відносин між індивідами та
соціальними групами, до яких належать дані індивіди.
Традиційні підходи аналізу соціальної політики
передбачали, що суб’єктами соціальної політики і
соціальної безпеки виступають переважно державні
структури [1]. Але перетворення традиційної держави
в соціально–правову державу, запровадження інформаційно–комунікаційних технологій в соціальній сфері
сприяли тому, що питання соціальної політики та
соціальної безпеки почали реалізовуватися соціальними
структурами громадянського суспільства.
Соціальна політика технологічно здійснюється
шляхом розробки і ухвалення законотворчих (законів)
та нормотворчих (указів президента, постанов уряду)
державних актів та затвердження цільових соціальних
програм, що мають (в ідеалі) розроблялися органами
представницької та виконавчої влади за активної участі
громадян.
Ефективна соціальна політика держави має
бути спрямована на забезпечення гідних соціальних
стандартів життя громадян, гарантування їх соціальної
безпеки і стабільності політичної системи суспільства,
яка в умовах формування інформаційного суспільства
має реалізовуватися на основі принципу соціальної
справедливості, зокрема, і в інформаційній сфері
суспільства [2; 7].
Основні завдання соціальної політики держави
повинні реалізовуватися на основі принципів:
соціального партнерства, соціальної солідарності,
субсидіарності,
справедливого
розподілу
благ,
соціального страхування, соціального забезпечення
зайнятості, забезпечення безпеки і достойних умов
оплати праці [1].
Реалізація принципів соціальної політики повинна
здійснюватися на основі забезпечення прав громадян
на отримання частини суспільного добробуту,
зменшення соціально–ринкової нерівномірності в
доходах, забезпечення свободи, справедливості, гідності
особистості, активної участі громадян у суспільному
житті, вдосконалення соціально–правових механізмів
забезпечення основних соціальних прав та соціальної
безпеки громадян [1; 2].
Соціальна політика держави здійснюється через
організацію і функціонування інститутів соціально–
правової держави та громадянського суспільства і
реалізується через наступні чинники: соціально–
економічне
регулювання
(економічна
сфера),
гарантування політичних прав (політична сфера),
забезпечення соціальних стандартів (соціальна сфера);
забезпечення свободи слова та інформаційної безпеки
громадян, соціальних груп та держави (інформаційно–
комунікаційна сфера) [3].
В умовах формування глобального інформаційного
суспільства та національних моделей інформаційного
суспільства принцип соціальної справедливості по
відношенню до рівного і вільного забезпечення доступу
громадян до інформації, знань, науки, ресурсів освіти
і культури набуває особливо важливого суспільного
значення [5; 6].
При такому розумінні соціальної політики і
соціальної безпеки в умовах формування інформаційного
суспільства, на нашу думку, потрібно змінювати підходи
до розуміння змісту і рівня розвитку соціальності держави,
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формулювання
осучаснених
соціально–правових
відносин у суспільстві, гарантування симетричної
соціальної комунікації і взаємодії соціально–політичних
структур держави і структур громадянського суспільства
при розробці і здійсненні соціальної політики держави.
Отже, соціальна політика та соціальна безпека
в умовах формування сучасного інформаційного
суспільства має розглядатися як суспільний феномен,
який системно інтегрує соціальні відносини, соціальні
процеси, соціальні цінностості, соціальні стандарти,
задоволення соціальних та освітньо–культурних потреб
та інтересів громадян, соціальних та етнічних груп, нації
та держави.
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ideology of the information society, the use of new information and communication
technologies and social networks.
The information society exists in the form of several models: liberal, socially
oriented, integrated, managed and formal. These models are characterized by
different social standards and levels of social security of citizens.
The information society affects the political, economic and social spheres of
society through the use of modern information and communication technologies,
social networks and the formation of new social standards and new social
consciousness.
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social security, information and communication technologies, socio–globalistics.
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Національне законодавство та уявлення
про здоров’я та хворобу
Проаналізовано феномен здоров’я та хвороби. Розглянуто нормативно–
правове забезпечення прав людини у сфері медичної діяльності.
Стаття має на меті теоретичний аналіз сутності понять здоров’я та
хвороби, дослідження сучасної законодавчої бази, що регламентує діяльність
національної системи охорони здоров’я України.
Основні висновки: здоров’я людини є найважливішим чинником
соціокультурного розвитку і в той же час само залежить від соціальних умов,
в яких опредмечена його родова сутність. Без здоров’я неможливе відчуття
повноти людського життя, оптимальне задоволення психофізіологічних,
економічних і духовних потреб. Проблема збереження здоров’я є складною,
важливою і актуальною в сучасних умовах.
В умовах формування правової соціальної держави реалізація політики,
що спрямована на охорону здоров’я населення і реформування системи
охорони здоров’я, можлива лише шляхом прийняття належної нормативно–
правової бази.
Ключові слова: здоров’я, хвороба, охорона здоров’я, національне
законодавство, медицина, медичне право.

В останні десятиліття світова наука розглядає
проблему здоров’я в широкому розумінні як одну з
глобальних проблем, вирішення якої обумовлює не
тільки кількісні і якісні характеристики майбутнього
розвитку людини, а й навіть сам факт її подальшого
існування як біосоціального виду.
Хоча права людини в галузі охорони здоров’я в Україні
захищені цілою низкою ратифікованих міжнародних
документів, зокрема, такими як: Міжнародний пакт про
економічні, соціальні і культурні права, Конвенція про
права інвалідів, Конвенція про права дитини, Конвенція
про захист прав людини і основоположних свобод,
Європейська соціальна Хартія, а також Національним
законодавством, яке базується передусім на Конституції
України, Законах України, серед яких провідну роль
відіграє Закон України «Основи законодавства України
про охорону здоров’я», постановах Кабінету Міністрів
України, відомчих нормативно–правових актах [2],
національна система охорони здоров’я потребує
докорінних та виважених змін, які необхідно спрямувати
на збереження і зміцнення життя й здоров’я населення і
створення належних умов для реалізації вищезазначених
прав на охорону здоров’я в нашій державі.
Метою статті є теоретичний аналіз сутності понять
здоров’я та хвороби, дослідження сучасної законодавчої
бази, що регламентує діяльність національної системи
охорони здоров’я України.
Феномен здоров’я людини протягом всієї історії
розвитку людства привертав увагу багатьох дослідників
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[1; 5; 6; та ін.], які напрацювали велику кількість
різноманітних характеристик цього явища.
Ще в античну епоху здоров’я розглядалось в контексті
найвищого блага античного світорозуміння – краси та
гармонії. Гіппократ, Платон, Аристотель дотримувались
думки про те, що здоров’я, це – гармонія тілесних і
душевних якостей, а хвороба вважалася порушенням
цієї гармонії та балансу тілесно–душевних сил. Зокрема,
Аристотель пояснював, що: «здоров’я людини – щастя.
Найбільше щастя полягає у пречудовій мудрості.
Людське щастя розкривається у розсудливості та
цнотливості. Насолода людини – у діяльності, а фізичний
стан має поєднуватися з душевною активністю». Платон
порушенням гармонії та помірності пояснював не
лише тілесні, а й душевні хвороби, з яких найважчі ті,
що виникли з порушення рівноваги між стражданням і
задоволенням.
Грецький лікар, хірург і філософ римської доби
Клавдій Гален, який своїми трактатами з анатомії,
фізіології, гігієни та патології, зробив значний внесок
у розвиток медицини вважав, що: «здоров’я це стан,
в якому ми не відчуваємо болю і який не заважає
виконувати функції нашого щоденного життя: брати
участь у керівництві, митися, пити та їсти і робити усе
інше, що ми хочемо».
У своїх працях видатний давньоримський науковець,
теоретик медицини часів імператорів Августа та Тіберія
Авл Корнелій Цельс, пов’язував здоров’я з кліматом;
також в його вченні наявна ідея перед хвороби – стану,
коли тіло вже нездорове, однак ще не хворе, до хвороби
з’являються певні ознаки. Про те, що поняттям здоров’я
та хвороби Корнелій Цельс приділяв велику увагу
свідчать його афоризми: «Надзвичайне наповнення
шлунка шкідливо для здоров’я», «Не важливо, що
викликає хворобу, важливо, що її усуває» та «Хвороби
не красномовством, а ліками виліковуються» [8].
У епоху Відродження лікар Парацельс (Філіп Ауреол
Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм), вивчав лікувальну
дію різних хімічних елементів і сполук, зблизивши
хімію з медициною, сформулював погляд на певні
начала людського організму: ртуть – дух, сіль – тіло,
сірка – душа. Відповідно, здоров’я – це гармонійне
співвідношення цих начал.
Представники філософії та медицини Нового Часу
(Ф. Бекон, Т. Гоббс, Д. Локк, Д. Юм та ін.) пов’язували
здоров’я саме з тілесним здоров’ям. Звідси й розуміння
здоров’я як найвищого блага та головної цінності
людського життя. Завданням медицини в цьому смислі
виступає продовження життя та збереження здоров’я.
Науковці використовують багато визначень і
показників різного змісту, які висвітлюють різні аспекти
феномена здоров’я (профілі здоров’я, його рівні, складові
тощо). На сьогодні існують близько 300 визначень цього
поняття.
Е. Г. Булич та І. В. Муравьов наводять 99 визначень
терміна «здоров’я», стверджуючи, що різноманітність
уявлень про нього була й залишається природним
результатом недостачі знань про сутність здоров’я [3,
с. 35–52]. Самостійним питанням проблеми здоров’я є
класифікація та аналіз вже запропонованих визначень.
У зв’язку з цим привертає увагу робота П .І. Калью,
в якій представлено понад 80 дефініцій здоров’я,
запропонованих представниками різних наукових шкіл
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і напрямів. Зібраний П. І. Калью перелік є далеко не
повним, але навіть він вказує на різноманіття трактувань
і різнорідність ознак, використаних при виявленні
сутнісних характеристик цього поняття. Серед визначень
здоров’я домінують такі, які вказують на: 1) нормальну
функцію організму на усіх рівнях його організації (від
генетичних до організменних структур); нормальне
протікання фізіологічних і біохімічних процесів, які
сприяють індивідуальному виживанню і відтворенню;
2) динамічну рівновагу організму і його функцій з
довкіллям; 3) здібність до повноцінного виконання
основних соціальних функцій, участь в соціальній
діяльності і суспільно корисній праці; 4) здатність
організму пристосовуватися до постійно змінних умов
існування в довкіллі, здатність підтримувати постійність
внутрішнього середовища організму, забезпечуючи
нормальну життєдіяльність; 5) відсутність хвороби і
хворобливих змін; 6) повне фізичне, духовне, розумове і
соціальне благополуччя, гармонійний розвиток фізичних
і духовних сил [7].
За сучасними уявленнями здоров’я вже не
розглядається як суто медична проблема. Більше того,
комплекс медичних питань становить лише малу
частину феномена здоров’я. Так, узагальнені підсумки
досліджень залежності здоров’я людини від різних
чинників переконують, що стан системи охорони
здоров’я обумовлює в середньому лише близько 10%
всього комплексу впливів. Решта 90% припадає на
екологію (20%), спадковість (20%) і найбільше – на
умови і спосіб життя (50%). Тобто, суто медичний
аспект не є головним серед різноманітності впливів на
здоров’я людини, а отже, медичне визначення здоров’я
як відсутність хвороби не відповідає життєвим реаліям.
Сучасна наука свідчить, що здоров’я людини є
складним феноменом глобального значення, котрий може
розглядатися як філософська, соціальна, економічна,
біологічна, медична категорії, як об’єкт споживання,
внесення капіталу, як індивідуальна і суспільна цінність,
явище системного характеру, динамічне, постійно
взаємодіюче з оточуючим середовищем, що, у свою
чергу, постійно змінюється. Виходячи з цього, зрозуміло,
як складно визначити здоров’я у повному обсязі,
якщо це взагалі можливо – історія розвитку науки про
здоров’я налічує близько восьми десятків різноманітних
визначень.
Загальноприйнятим у міжнародному обігу є визначення здоров’я, викладене у преамбулі Статуту ВООЗ
(1948 р.): «Здоров’я – це стан повного фізичного,
духовного і соціального благополуччя, а не лише
відсутність хвороб або фізичних вад». Це досить
узагальнене визначення скоріше характеризує те, до
чого слід прагнути, бачити бажане дійсним.
Здоров’я – це, насамперед, стан організму, в якому
поєднується відповідність структури і функції, а
також властивість регулюючих систем підтримувати
постійність внутрішнього середовища (гомеостаз), а
хвороба – це порушення нормальної життєдіяльності
організму внаслідок дії на нього пошкоджуючи
факторів, в результаті чого знижуються пристосувальні
можливості [4].
Загалом же медична наука ХХ століття відмовилась
від жорсткої опозиції «здоров’я/хвороба», яка
абсолютизувала першу та відкидала другу. На сьогодні
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вважається взаємопов’язаним та взаємообумовленими
явища здоров’я та хвороби; будь–який патологічний факт
виступає не як «абсолютне зло», а як компенсаційно–
пристосувальницький, як варіант адаптаційної активності організму.
Хвороба, або захворювання – патологічний процес,
який проявляється порушеннями морфології (анатомічної, гістологічної будови), обміну речовин чи /
та функціонування організму (його частин) у людини /
тварини [8].
Інше визначення: хвороба – це порушення нормальної
життєдіяльності організму внаслідок дії на нього
пошкоджуючи факторів, в результаті чого знижуються
пристосувальні можливості. У хворобі співіснують два
протилежні процеси: перший – це фізіологічний опір
хворобі, другий, власне патологічний, – злам. Боротьба
між цими процесами і творить хворобу [9].
Існує поняття «тягар хвороби», введене Всесвітньою
організацією охорони здоров’я, що слугує економіко–
соціальне вираженням наслідків і проблем, спричинених
хворобою.
Розвиток загальних уявлень про хворобу змінювався впродовж історії розвитку самої медицини.
Давньогрецький лікар Гіппократ причиною хвороби
вважав неправильне змішання чотирьох основних
рідин організму: крові, слизу, жовчіжовтої та чорної
(венозна кров). Приблизно в той самий час на основі
атомістичного вчення Демокріта виникло уявлення, що
хвороба розвивається внаслідок зміни форми атомів і
їхнього неправильного розташування.
Наприкінці старої і на початку нової ери і особливо у
Середньовіччі з’явилися ідеалістичні погляди на вчення
про хворобу, згідно з якими душа, або особливий вид
життєвої сили («архе»), визначає боротьбу організму
зі змінами, викликаними хворобою. Матеріалістичні
погляди на хворобу у Середньовіччі розвивав Ібн Сіна
(виникнення хвороби під впливом невидимих істот, роль
конституції організму).
У 17–19 століттях великий внесок у вчення про
хворобу внесли Джованні Баттиста Морганьї (думка про
зв’язок хвороби з анатомічними змінами в органах), Марі
Франсуа Ксав’є Біша (опис патологоанатомічної картини
ряду хвороб), Рудольф Вірхов (теорія целлюлярної
патології), Клод Бернар (хвороба – порушення фізіологічної рівноваги організму з середовищем). С. П. Боткін,
В. В. Пашутін, І. П. Павлов, О. О. Остроумов пов’язували
хворобу із порушенням умов існування людини й
розвивали уявлення про хворобу на основі ідеї нервизму.
Незважаючи на велику кількість робіт з проблеми
хвороби, це поняття досі не є точно визначеним.
Деякі автори заперечують якісні особливості хвороби
у порівнянні зі здоров’ям. Так, О. О. Богомолець
висловлював думку, що хвороба не створює в
організмі нічого істотно нового. Інші включають у
поняття «хвороба» лише біологічні закономірності.
За П. Д. Горизонтовим, хвороба являє собою загальну
складну реакцію, що виникає в результаті порушення
взаємовідносин організму і середовища. Хвороба
супроводжується розвитком патологічних процесів,
що представляють місцеві прояви загальної реакції
організму. У працях І. В. Давидовського відстоюється
положення, згідно з яким, не існує принципових
відмінностей між фізіологією і патологією. Патологічні
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процеси і хвороба, на його думку, – всього лише
особливості пристосувальних процесів, пов’язаних зі
суб’єктивним стражданням. Відповідно до концепції
Ганса Сельє про загальний адаптаційний синдром,
хвороба являє собою напругу («стрес»), який виникає
в організмі під впливом на нього надзвичайного
подразника [8].
Поширення психосоматичного та соціально–
біологічного підходу дозволяє сьогодні говорити не
лише про медичну, а й про соціокультурну, філософську
площину поняття хвороби, причому дані площини
взаємоперетинаються, утворюючи складний, внутрішньо
суперечливий феномен. Передусім, в соціальному
контексті, хворий – це інша людина. Інший відіграє в
суспільстві декілька ролей, завжди будучи елементом,
що виганяється з нормального середовища – це може
бути «цап–відбувайло» усіх бід та гріхів, це може бути
контролююча інстанція (Інший показує нам обмеженість
нашого існування та необхідність розуміння інаковості
– національні, сексуальні меншини тощо); це може бути
маргінальний елемент (БОМЖі, наркомани, алкоголіки
тощо). Хворий – завжди ізольований елемент, адже
вимагає від здорових людей догляду та співчуття, на що
здорова людина не завжди спроможна, адже в здоров’ї
нечутливість до болю та страждань є нормою. Через це
хворий набуває негативних характеристик з точки зору
суспільної корисності та значення.
Дана негативність проявляється й в загостреному
нарцисизмі хворого. Він може розглядатись з двох
сторін. З одного боку, біль, який переживає хворий, є
повністю та абсолютного його власним болем; в цьому
смислі хвороба – унікальна інтимна пригода хворого
індивіда. За допомогою хвороби людина остаточно
відокремлюється від світу і замикається у своєму
індивідуальному вимірі існування.
З іншого боку, будучи абсолютно унікальним явищем,
що зачіпає тільки цього, а не іншого індивіда, хворий,
прагнучи полегшити страждання, прагне до того, щоб
хворіли усі, проектує свої негаразди на весь світ та
людей. Це ще одна причина, чому хворий небажаний у
суспільстві здорових.
Хвороба має й метафізичний вимір, філософський
– з цієї точки зору вона порушує віру у всесильність та
всемогутність людини, віру в здатність контролювати всі
сфери свого буття, і передусім тіло. Хвороба – це «зрада
органів», це бунт частинки «Я» проти нашої особистості,
яка відкриває нам нашу недосконалість та водночас
показує відкритість та незавершеність нашого єства.
Порушуючи рівновагу, хвороба спонукає до активності,
примушує життя вирватись із «сну розуму» та ставить
його на межу, в якій і здобувається справжність життя,
відчувається напруга та конфлікт, з’являється цінність
життя. Саме в хворобі нам відкривається очевидність
можливості смерті, поле хвороби – життя як конечна і
неминуча даність.
Проаналізувавши поняття здоров’я та хвороби, слід
звернути увагу на нормативно–правове забезпечення
прав людини у сфері медичної діяльності. Від того,
наскільки якісною є юридична база щодо прав людини
у сфері охорони здоров’я, наскільки кожна окремо взята
людина може скористатися наданими їй правами, багато
в чому залежить успішний динамічний розвиток як
медичного права зокрема, так і держави в цілому.
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Практика багатьох сучасних країн, та й України
також, показує, що можна мати досить ґрунтовне і
показове законодавство в галузі прав людини у сфері
охорони здоров’я, але це ніяк не відображається на
конкретному правовому статусі окремо взятої особи.
Причин тут може бути безліч, але одна з ключових –
невирішені проблеми забезпечення прав людини у сфері
медичної діяльності.
Основним джерелом права у сфері охорони здоров’я
України є законодавство як система взаємоузгоджених
законодавчих і підзаконних нормативно–правових актів.
До сучасної законодавчої бази, що регламентує
діяльність у сфері медичних послуг, належать:
– Конституція України (КУ);
– Цивільний кодекс України (ЦК);
– Кодекс України про адміністративні правопорушення (КПАП);
– Кримінальний кодекс України (КК);
– низка законів та підзаконних актів;
– накази Президента України;
– постанови Кабінету Міністрів України;
– накази, постанови, інструкції та листи Міністерства
охорони здоров’я України; а також ратифіковані
Верховною Радою України міжнародні нормативно–
правові акти, що видаються Всесвітніми організаціями,
які спеціалізуються в галузі охорони здоров’я (ВООЗ,
Всесвітня асоціація медичного права (ВАМП), Всесвітня
медична асоціація (ВМА), Всесвітня психіатрична
асоціація (ВПА)).
Проаналізувавши закони, норми яких закріплюють,
регулюють і захищають право людини на охорону
здоров’я слід зазначити, що ситуація, яка склалась в
Україні з охороною здоров’я, є однією з найактуальніших
і найгостріших. На сьогодні не всі громадяни мають
можливість отримувати безоплатну медичну допомогу,
яку їм гарантує Конституція України.
Загальний обсяг витрат на охорону здоров’я в
Україні – пацієнтів і держави разом – відповідає
середньому показнику в багатьох країнах Європи.
Однак, на відміну від європейців, більше половини
всього бюджету системи охорони здоров’я становлять
внески пацієнтів, які ті роблять, витрачаючи власні
кошти. Медичне обслуговування є безоплатним тільки
на папері. Більшість українців «дякують» за лікування в
кишеню лікареві чи у вигляді так званого «благодійного
внеску» (насправді – обов’язкового).
Крім того, кошти, що є в системі, використовують
неефективно. Попри те, що українці роблять внесок на
медицину щороку у розмірі близько 3 млрд. грн. через
податки, 640 тисяч українських сімей зазнають фінансової
катастрофи внаслідок хвороби через необхідність
самостійно оплачувати вартісне лікування [8].
Враховуючи ці обставини, науковці і практики
намагаються знайти вихід, який би задовольнив потреби
всіх верств населення, а особливо малозабезпечених.
Тому, на сучасному етапі реформування медичної галузі,
її метою є забезпечення всіх громадян України рівним
доступом до якісних медичних послуг та перебудова
системи охорони здоров’я так, щоб у її центрі був
пацієнт.
Основними змінами, що передбачені реформою
є: впровадження державного гарантованого пакета
медичної допомоги, запровадження принципу «гроші
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ходять за пацієнтом», автономізація постачальників
медичної допомоги, запровадження системи e–Health,
програма «Доступні ліки», прозора та ефективна
закупівля ліків, створення нових можливостей для
здійснення місцевою владою повноважень у сфері
охорони здоров’я.
Етапи впровадження реформи:
Етап 1. Ухвалення законодавчих основ та консультації
з громадськістю – 2017 рік.
Етап 2. Впровадження реформи – 2018–2019 рік.
Висновки. Здоров’я людей є одним із найважливіших
показників успішності розвитку суспільства. Проблема здоров’я в широкому його розумінні як в
особистому, так і в суспільному вимірі набула в наш час
загальнопланетарного значення і розглядається як така,
що становить небезпеку подальшому розвитку людства.
В умовах формування правової соціальної держави
реалізація політики, що спрямована на охорону здоров’я
населення і реформування системи охорони здоров’я,
можлива лише шляхом прийняття належної нормативно–
правової бази. Без відповідного правового забезпечення,
без розробки фундаментальних законів, що визначають
принципи діяльності національної системи охорони
здоров’я, будь–яка реформа залишиться лише благим
наміром.
Саме правові механізми реалізації державної політики реформування системи охорони здоров’я сьогодні
можуть стати визначальними чинниками подальшого
перебігу процесів реформування медичної галузі і
в перспективі – основою функціонування системи
охорони здоров’я в Україні як європейській соціальній
правовій державі.
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National legislation and perception of health and disease
The article analyzes the phenomena of health and disease. The normative
and legal provision of human rights in the field of medical profession has been
considered.
The article is aimed at theoretical analysis of the essence of the concepts of
health and disease, research of the modern legislative framework that regulates the
activity of national healthcare system of Ukraine.
The major conclusions: human health is the most important factor in socio–
cultural development and at the same time, it depends on the social conditions in
which its generic nature is objectified. Without health, it is impossible to feel the
fullness of human life, to achieve the optimal satisfaction of psycho–physiological
and economic needs. Health is a rather complicated subject for scientific analysis.
In conditions of developing a law–governed social state, the implementation
of the state policy aimed at protecting health of the population and reforming the
health care system is possible only through the adoption of an appropriate legal and
regulatory framework.
Keyword: Health, disease, healthcare, national legislation, medicine, medical law.
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Локальна демократія в сучасній Україні:
передумови побудови національної моделі
Розглядаються особливості побудови національної моделі локальної
демократії в Україні. Вивчаються перешкоди на шляху інституалізації
громадського врядування у місцевих спільнотах, досліджуються
нормативно–правова база локальної демократії та її відповідність для
українських реалій. Розкриваються ознаки інерції пострадянського соціуму,
який не є пристосованим до вільного волевиявлення на локальному рівні.
Встановлюються елементи формальних і неформальних правилах гри в
рамках локальної політики, які дозволяють політичним суб’єктам вільно
та неупереджено реалізовувати власні інтереси. Вивчаються вимоги до
спроможності національних інститутів локальної демократії, з’ясовуються
параметри реалізації прав і свобод людини в контексті локальної демократії.
Досліджуються способи формування публічної влади як чинника розбудови
демократичних практик на мікрорівні.
Ключові слова: локальна демократія, політична трансформація,
громадянське суспільство, інститути представництва, плебісцитарна
демократія.

У контексті політичних трансформацій в українській
державі, розбудова локальної демократії посідає важливе
місце з огляду на її значення для системних першооснов
демократичної політичної системи. Ними є: розбудова
громадянського суспільства, якомога широке залучення
громадян до політичної участі, формування громадянської
політичної культури тощо. Від дієвості та ефективності
національної моделі локальної демократії залежить
успіх реформ в Україні та їх повноцінне функціонування
у європейській спільноті. Країни Центральної та Східної
Європи, які вже реалізували свої адміністративно–
територіальні реформи, спромоглися досягти значних
результатів у розбудові локальних демократії за
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досить короткий проміжок часу. Локальна демократія
змінила політичний зміст місцевого самоврядування,
забезпечила формування місцевого порядку денного
на основі потреб і вимог локальних спільнот. На
основі локальної демократії відбулася інтерналізація
демократичних процедур та плебісцитарного волевиявлення у місцевих громадах. Це, в цілому, дозволило
швидко
подолати
залишки
посткомуністичної
політичної дійсності. Для сучасної України пошук
національної моделі локальної демократії актуалізується
через процеси децентралізації та необхідність розбудови
спроможних та дієздатних громад після подій 2014 року.
Локальна демократія здатна пришвидшити не лише
політичні, економічні, але й соціокультурні процеси
національного державотворення. Локальні спільноти,
сформовані на основі адаптивної моделі, здатні вступати
у горизонтальну взаємодію з подібними спільнотами
та політичними інститутами на міжнародному рівні.
Локальна демократія також є базисом формування для
внутрішньої спроможності місцевих спільнот, яка зможе
адекватно забезпечити представництво інтересів на
національному рівні. Зазначене, своєю чергою, зможе
забезпечити сталість функціонування інституційних
механізмів перехідної демократії.
Стан та перебіг становлення моделі локальної
демократії вивчала низка зарубіжних науковців. Зокрема,
Д. Бітхем [5] звернувся до теоретичних засад локальної
демократії, Дж. Фокс [7] надає увагу політичній
участі громадян у локальному урядуванні, М. Кулз та
Д. Чіртоака [6] розглядають локальну та регіональну
демократію у Швейцарії, С. Паркер [8] долучився
до дослідження процесу наділення місцевих громад
владними повноваженнями. Попри ці зусилля, наукове
обґрунтування розбудови локальної демократії в Україні
потребує аналізу з точки зору виявлення специфіки її
національної моделі після реформ децентралізації.
Метою статті є встановлення особливостей
формування національної моделі локальної демократії
в Україні в умовах демократичного транзиту. Завданням
статті є визначення специфічних рис вітчизняної моделі
локальної демократії як політичного проекту.
Зміст національної моделі локальної демократії
формується на основі конкретних умов суспільно–
політичних трансформацій. В Україні перехід до
демократії на загальнодержавному рівні зустрічає
перешкоди як інституційного, так і ціннісного характеру.
На локальному рівні ситуація ще більш складна,
оскільки за радянського періоду практики локальних
політичних взаємодій на основі політичного плюралізму
були зруйновані повністю. Досі дається в знаки інерція
пострадянського соціуму, який не є пристосованим
до вільного волевиявлення. Прикметно, що ситуація
консервується на перехідному етапі протягом тривалого
часу. Зокрема, дані вітчизняних аналітиків фіксують
незмінність системних проблем протягом останнього
десятиліття. Згідно з моніторингом діяльності місцевого
самоврядування, «в Україні, що пройшла через терні
радянського режиму, на розвиток громадянського
суспільства негативно впливають деякі культурні та
суспільні традиції. Продовжуються намагання з боку
держави регулювати третій сектор «зверху» поставити
його в залежність. Високий рівень бюрократизації,
централізації влади, корупції та клановості в державних
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структурах, низький рівень відповідальності середнього
прошарку чиновників також відіграють негативну роль»
[4, с. 8].
Формування
національної
моделі
локальної
демократії тісно пов’язане з формуванням автономної
локальної політики. Зміст та значення цього поняття
передбачає спроможність інститутів до легальної та
результативної політичної співпраці. Також локальна
політика має втілюватися у формальних і неформальних
правилах гри, які дозволяють політичним суб’єктам
вільно та неупереджено реалізовувати власні інтереси.
Також великого значення набуває здатність громадських
структур місцевого рівня діяти самостійно на основі
локального порядку денного. Проблемою сучасної
України є ангажованість інститутів громадянського
суспільства інтересами центрального рівня та
афільованість до політичних партій і груп інтересів.
Згідно з даними моніторингу діяльності місцевого
самоврядування від 2008 року, «у всій своїй сукупності
НУО слабко впливають на ухвалення рішень та політичні
процеси національного значення. Однією з причин цього
є закритість влади та її відмежованість від зовнішніх
рекомендацій. Єдине, на що на сьогодні точно можуть
впливати громадські організації, – це на створення
відповідної громадської думки та спроби змінити
ставлення громадськості до негативних соціальних явищ
у суспільстві» [4, с. 9]. Спроможність локальних НУО
як суб’єктів реалізації ключової функції представництва
інтересів різних сегментів локальної спільноти
визначається в Україні специфікою нормативно–правових
умов. Згідно з даними неурядових організацій, станом на
2017 рік у новостворених об’єднаних територіальних
громадах все ще відсутні механізми участі громадян в
місцевому самоврядуванні [1].
Творення інклюзивної системи прийняття рішень в
Україні дотепер регулюється законодавством середини –
кінця 1990–х років. Воно накладає обмеження на коло
суб’єктів волевиявлення, агрегування й артикуляції
вимог та інтересів. При цьому потреба у залученні
громадян до місцевого управління існує, так само
і в розвинених демократичних країнах. Як слушно
стверджує новозеландський дослідник локальної
політики М. Рейд, «якщо <місцева> рада залучає
талановитих та ентузіастів місцевих лідерів, то нам
потрібно вміти запропонувати їм щось суттєве, тобто
можливість реально відрізнити свої громади» [12, p. 21].
Додатковими вимогами до національної української
моделі локальної демократії є відповідність європейським
і світовим стандартам. Значення локальної демократії
для країн ЄС значно посилюється з початку – середини
1990–х років – періоду інтенсифікації євроінтеграції на
основі Маастріхтських угод. Тому мова йде не лише про
політичну спроможність інституцій всередині спільнот,
але й про високий рівень їх функціонування, який
забезпечуватиме рівноправну горизонтальну співпрацю
між громадами. Як вважає О. Бурін, «локальна демократія
є підґрунтям для ефективного функціонування
демократії на національному рівні. Про це, зокрема,
йдеться у преамбулі до «Європейської хартії місцевого
самоврядування», де зазначено, що саме місцеве
самоврядування закладає підвалини демократичного
режиму, найбільш повною мірою дозволяє реалізовувати
право громадян на участь в управлінні державними
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справами» [3]. Здатність локальної демократії не
лише реалізовувати волевиявлення громадян місцевої
спільноти, але й сприяти підвищенню рівня життя й
забезпечення сталого розвитку, визначається рівнем
відповідності європейському законодавству.
Реформи децентралізації, які тривають у нашій
країні з 2014 року, дають змогу реалізувати інноваційний
потенціал, закладений у нормативно–правових актах
середини 1990–х років. Якби вони були реалізовані в
Україні своєчасно, рівень розвитку локальних спільнот
мав би іншу якість. Натомість Україна все ще потребує
реалізації реформ, які давно є минулим для низки країн
ЦСЄ. Саме ці завдання мають бути закладені до порядку
денного розбудови локальної демократії в Україні.
О. Бурін зауважує, що «сучасна система міжнародних
стандартів локальної демократії складається з наступних
політико – правових декларацій:
– Європейська рамкова конвенція про транскордонне
співробітництво територіальних громадам або влад
1980 р.
– Європейська хартія місцевого самоврядування
1985 р.
– Європейська хартія регіональних мов або мов
меншин 1992 р.
– Європейська конвенція про участь іноземців у
суспільному житті на місцевому рівні 1992 р.
– Європейська Декларація міських прав 1992 р.
– Європейська Хартія урбанізму 1993 р.
– Європейської Хартії про участь молоді в
муніципальному та регіональному житті, 1994 р.
– Європейська конвенція про регіональне самоврядування 1999 р.
– Європейська конвенція про ландшафти 2000 р.
– Європейська стратегія інновацій та доброго врядування на місцевому рівні 2008 р.» [3]. До цього переліку
слід також додати «Акт на підтримку регіонального
розвитку» Європейського соціального фонду 2009 року,
а також План дій для України Ради Європи на період
2015–2017 рр. та багато інших нормативних документів.
Політичні перетворення на місцевому рівні в Україні
у період з початку 2014 року забезпечили формування
місцевої політики як реального явища, а не декларації.
На цій основі необхідним є стимулювання політичних
інститутів місцевого рівня до різноманітних ініціатив,
спрямованих на закріплення такої ситуації: ними мають
стати підвищення самостійності у формуванні лояльного
порядку денного, що дозволить зосередити увагу органів
публічного врядування на потребах громади. Також
потребує уваги підвищення інституційної спроможності
– здатності локальних НУО та інших політичних
організацій здійснювати реалізацію вимог та потреб
громадян міст та інших населених пунктів. Зазначене,
на нашу думку, посилить стійкість моделі. «Сьогодні
в Україні склалася ситуація нагальної необхідності
створення власної моделі локальної демократії, що
викликано, з одного боку, об’єктивними зовнішніми
чинниками, які політично мотивують державну
владу, з іншого – повним вичерпанням місцевим
самоврядуванням своїх внутрішніх ресурсів», – вважає
О. Бурін [3].
Компонентами національної моделі локальної
демократії в Україні мають стати механізми зв’язку
інституційної структури громади з основними
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соціально–демографічними групами. Ця ланка є досить
слабкою у контексті загальної тенденції елітаризації
політики в Україні. Укріплення взаємозв’язку між
соціально–представницькими та власне політичними
установами й організаціями покликане забезпечити
внутрішню стійкість і стабільність локального
політикуму, зосередити його на внутрішніх, а не на
зовнішніх завданнях. Інтеграція локальних спільнот
в Україні не «згори», а «знизу» має надати локальній
демократії більшу репрезентативність, що врешті
забезпечить і кращу якість місцевого управління.
На думку С. Були та В. Гнатюка, «локальний рівень
демократії – та фундаментальна просторова сфера, де
безпосередньо й ефективно реалізуються принципи та
механізми організації політичного життя суспільства
в демократичній формі загального зразка. Це, на наш
погляд, мініатюрно–тривіальна копія світової демократії
на місцевому рівні у своїй специфіці» [2].
У контексті стрімких політичних змін, які переживає
сучасна Україна, модель локальної демократії
має набувати рис адаптивності, інноваційності
й креативності. Вона має забезпечити не лише
відповідність класичним зразкам, але й врахування
місцевих умов. Такі риси можливо розвинути за
умови наявності дієздатної експертно–аналітичної
інфраструктури в усіх регіонах та поселеннях України.
Практика залучення до планування й організації
локального політичного життя за допомогою зовнішніх
фахівців–технологів політичного процесу має бути
залучена на формування експертних центрів локального
рівня, зацікавлених у добробуті громад. Лише за умови
прозорості та фаховості процесів ухвалення рішень є
можливим дієздатність місцевих владних інституцій.
Важко не погодитися з С. Булою та В. Гнатюком, що
«шлях становлення і розвитку локальної демократії та
її інституціонального вияву в місцевому самоврядуванні
безпосередньо корелюється з проблематикою прав
і свобод людини, в тому числі і на місцевому рівні.
Реалізація демократичного суспільного життя на
мікрорівні держави актуалізує відповідно інтенціональні
та стумулюючі форми поведінки стосовно моделі такої
поведінки на макрорівні» [2].
Система локальної демократії в Україні потребує
певного періоду впровадження та інтерналізації з
огляду на складність процесів соціально–політичного
та економічного реформування. Разом з тим, провідним
чинником розбудови національної моделі локальної
демократії є формування суспільної затребуваності
або суспільного вибору на користь такого устрою
(public choice). Це не лише забезпечить високий
рівень легітимності пропонованої системи, але й
сприятиме підвищенню рівня громадської ініціативи
на основі усвідомлення нових можливостей. Такими
можливостями є забезпечення прав і свобод, соціетальних
потреб, ресурсів та альтернатив розвитку громади.
Суспільний запит на локальну демократію в Україні
має корелюватися із відповідним станом громадської
думки, колективної публічної активності, забезпеченості
медійною інфраструктурою. Як вважають вітчизняні
фахівці, «оформлення особливої системи людських прав
та свобод на місцевому рівні є об’єктивним процесом
і, на нашу думку, потребує аналізу на теоретико–
методологічному рівні й безпосередньому втіленні у
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практичному житті. Адже специфіка локального рівня
політичного життя спільноти наглядно демонструє, що,
попри загальність правового статусу та модусу, тут існує
власна унікальність і своя онтологізація функціонування
у просторі» [2].
Отже, національна модель локальної демократії
потребує імплементації як світових стандартів, так
і врахування національної специфіки. Чинником,
який має сприяти виконанню цих умов, є відсутність
політико–правової колізійності. Мова йде про
відсутність протиріч у правових традиціях та політичній
волі місцевих суб’єктів публічного врядування.
Репрезентуючи волю і прагнення локальної громади,
її інституції мають остаточно позбутися таких рис
пострадянського політичного життя, як домінування
політичної доцільності над принципами верховенства
права. Також колізійність не повинна виникати на ґрунті
конфлікту корупційних інтересів та нечесної політичної
конкуренції. Теж саме стосується протиріччя між
приватними і публічними інтересами.
Таким чином, процеси легалізації вітчизняної моделі
локальної демократії перебувають у фазі подвійного
впливу викликів та можливостей. Серед перших
домінують обставини загальної соціально–політичної
нестабільності, серед других – багатообіцяючі
перспективи виходу країни на світовий рівень
розвитку. Ключовим аспектом, який дозволяє судити
про імовірність формування сталих демократичних
інституцій на локальному рівні в Україні, є швидкість
проходження проміжного стану «електоральної», або
«мінімальної» демократії. Цей результат є можливим за
умови чіткого усвідомлення цінностей демократизації
як модернізації не у теоретичному, а в прагматичному
значенні.
Висновки. Підсумовуючи, слід зауважити, що
специфіка української моделі локальної демократії
залежить від різнорідних чинників. Серед них чільне
місце посідають спроможність політичних інститутів,
відповідність
нормативно–правової
бази,
рівень
політичної участі та політичної культури громадян. Якщо
розглядати розбудову локальної демократії в Україні як
певний проект, то слід брати до уваги необхідність не
лише повноти реалізації децентралізаційних процесів, але
й комплексний характер адміністративно–територіальної
реформи. Також необхідно враховувати управлінську та
політико–комунікаційну стратегію поширення цінностей
свободи та громадського представництва на локальному
рівні. Ці ланки загальної структури локальної демократії
мають розбудовуватися одночасно та протягом короткого
часу. Разом з тим, в Україні мають бути подолані
залишки пострадянських практик політичної взаємодії
на локальному рівні, якими є: непрозорість ухвалення
рішень, невстановленість правил внутрішньополітичної
гри, патрон–клієнталістські взаємини тощо. Особливістю
національної моделі локальної демократії є її функція
забезпечення внутрішньої політичної стабільності в
державі в умовах зовнішніх загроз та конфлікту на
Сході України. Локальна демократія також має функцію
забезпечення інноваційних реформ та пошуку варіантів
забезпечення варіантів сталого розвитку, з урахуванням
місцевих ресурсів і технологій на основі зарубіжного
досвіду (див. [11]). Все це потребує політичної
інституалізації і виразу у межах динамічної структури
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представництва локальних інтересів із залученням
практик і стратегій сталих демократій (див. [10]).
Передумовами розбудови дієвої та спроможної системи
локальної демократії в Україні є реалізація мережного
підходу, ініціативність громадських об’єднань та
інститутів місцевого самоврядування, всебічна підтримка
держави у процесах становлення локальної демократії.
Перспективами подальшого розвитку теми, порушеної
в даній статті, є з’ясування аспектів політико–правової
колізійності у контексті трансформаційних процесів
становлення локальної демократії в Україні і в світі.
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Local democracy in modern Ukraine prevention
of national model buildings
Features of building a national model of local democracy in Ukraine are
considered. Obstacles to the institutionalization of public governance in local
communities are being studied, the normative and legal basis of local democracy
and its relevance for Ukrainian realities are explored. The signs of inertia of the
post–Soviet society, which are not adapted to the free expression of will at the
local level, are revealed. Elements of formal and informal rules of the game are
established within the framework of local politics that allow political actors to
exercise their interests freely and impartially. The requirements for the capacity of
national institutes of local democracy are studied, the parameters of realization of
human rights and freedoms in the context of local democracy are clarified. The ways
of formation of public power as a factor of development of democratic practices at
the micro level are explored.
Keywords: local democracy, political transformation, civil society, institutions
of representation, plebiscite democracy.
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Стратегічні пріоритети трансформації системи
політичного управління на сучасному етапі
розвитку України

Розглянуто основні риси чинної моделі політичного управління
і сформульовано власну концептуальну позицію щодо стратегічних
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пріоритетів її трансформації. Основна увага акцентується на законодавчому
закріпленні збалансованої моделі політичної влади і створенню сприятливих
інституційних умов для формування нової політичної еліти.
Ключові слова: збалансований механізм стримувань і противаг,
парламентська модель політичного управління, бікамералізм, авторитарно–
олігархічна модель політичного управління, політико–управлінська еліта.

В кризових умовах найбільш очевидний той
факт, що чинна система політичного управління не
може забезпечити ефективні антикризові заходи. Це
цілком зрозуміло, оскільки подібні моделі політичного
правління мають застарілу інституційну основу,
управлінські параметри якої не відповідають сучасним
вимогам глобального розвитку. Тому розробка
концепцій, орієнтованих на пошук ефективної моделі
політичного управління, має теоретичне і практичне
значення. В проаналізованій літературі з даної
проблематики знайшли висвітлення питання, які
стосуються: порівняльного аналізу моделей політичного
управління країн Західної, Центральної Європи та
пострадянського простору [24; 9; 1; 17]; визначення
стратегічних пріоритетів щодо розбудови демократичної
моделі політичного управління України [23; 24; 25;
26]; системи факторів формування нової політико–
управлінської еліти [11; 13; 16]. Однак, ця проблема
і надалі залишається нерозв’язаною, оскільки існує
нагальна потреба у глибокому аналізі системних рис
чинної моделі політичного управління та обґрунтування
концептуальної позиції щодо стратегічних пріоритетів її
трансформації.
Метою нашого дослідження є з’ясування основних
атрибутів чинної моделі політичного управління України
й формулювання власної концептуальної позиції щодо
окреслення стратегічних пріоритетів її трансформації.
Для того, щоб дати відповідь на поставлені теоретичні
питання необхідно з’ясувати суть та структуру
політичного управління. На нашу думку, політичне
управління слід розглядати як цілеспрямований вплив
політичної еліти в рамках інститутів політичної влади,
здебільш виконавчої на суспільство та його складові
з метою забезпечення організаційно–правових умов
для його функціонування та розвитку. З цієї дефініції
випливає, що ефективне політичне управління має
сучасну інституційну систему, максимально наближену
до параметрів свободи та сучасну політичну еліту, яка
приймати рішення відповідно до глобальних викликів.
Інституційна система політичного управління на
державному рівні включає інститути глави держави,
уряду, представників держави на регіональному рівні
(комісари, префекти, воєводи тощо), а також інститути,
які здійснюють керівництво парламентом – голови
та заступники парламенту, окремих палат, партійних
фракцій, парламентських комісій або комітетів.
Політична управлінська еліта в рамках згаданих
інститутів формує стратегії суспільного розвитку,
приймає політичні рішення і забезпечує їх виконання. До
її складу належать всі вищі посадові особи держави, які
мають повноваження ухвалювати стратегічні політичні
рішення.
У трансформаційних суспільствах (в даному
випадку йдеться про посткомуністичні суспільства)
в залежності від типу транзиту можуть формуватися
різні моделі політичного управління [12; 22; 24]. Серед
посткомуністичних країн можна виділити декілька типів:
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ліберально–демократичне – в країнах, в яких політичні
еліти успішно проводили трансформацію; авторитарно–
олігархічне – в країнах із поступовими, половинчастими
й частковими трансформаційними заходами; авторитарне
просоціалістичне – в країнах, в яких відбувся зворотній
транзит. В Україні сформована авторитарно–олігархічна
модель політичного управління. Основними рисами
моделі капіталізму є: конституційно закріплена
монополія президентської влади у вигляді надто широких
повноважень глави держави, які дозволяють йому
здійснювати контроль над урядом, військово–силовими
структурами, правоохоронними органами й судами;
домінування пропрезидентської партії в парламенті або
створення ситуативної пропрезидентської більшості
для ухвалення рішень, вигідних наближеним до глави
держави політико–бізнесовим групам; приватизація
політико–владних функцій, яка виражається у
використання владних ресурсів політичною верхівкою
з метою власної наживи; зрощення влади та бізнесу,
політики та адміністративної діяльності, політики та
церкви; залежність військово–силових структур від
політичних органів; олігархічна природа партій і слабкі
громадські організації; утвердження форм кланово–
мафіозної взаємодії у всіх сферах суспільного життя [3,
с. 514–518].
В рамках цієї системи спостерігається кричуща
нерівність, яка вимірюється тим, що доходи найбагатших
верств перевищують доходи найбідніших верств у 30–50
разів. Панівним класом тут виступає політична верхівка,
яка, користуючись владою, масштабним символічним
капіталом, монопольним контролем над інформаційним
простором, володіє казковим багатством шляхом
нещадної експлуатації природних і трудових ресурсів. Ця
система породжує тотальну інтелектуальну та моральну
деградацію суспільства і є ворожою до прогресивних
змін. Однак в умовах глибоких світових економічних
криз ця модель виявляє свою кричущу неспроможність
приймати адекватні рішення, що призводить до
економічного і духовного національного занепаду.
Свідченням цього процесу є низькі показники розвитку
України у світових рейтингах [18]. Тому на сучасному
етапі виникла гостро дилема: або Україна спроможна
збудувати демократичну модель політичного управління
та інтегруватися у євроатлантичні структури або вона і
надалі законсервує олігархічну модель розвитку в межах
євразійського простору.
Для побудови сучасної моделі політичного управління необхідно реалізувати два стратегічних напрями:
законодавчо закріпити збалансовану інституційну
систему політичного управління; створити сприятливі
інституційні умови для формування нової політико–
управлінської еліти. В першому випадку йдеться про
те, що ефективну модель політичного управління в
рамках чинної Конституції, як показує практика, є
неможливим [10, с. 17–34]. Відповідно до цього питання
ухвалення нової редакції Основного Закону можна
вважати стратегічним пріоритетом політико–правової
трансформації.
На наш погляд, відповідно до запровадження
ефективної політичної моделі управління потрібно у
новій редакції Конституції закріпити парламентську
республіку із двопалатним парламентом. Таку думку
поділяють деякі політологи та соціологи, зокрема
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Є. Головаха [7]. На підтвердження цієї думки можна
висунути такі аргументи: по–перше, президентська
форма правління ніде крім США не забезпечила
ефективності політичного управління; по–друге, якщо
в деяких країнах Латинської Америки є вагомі успіхи
у трансформаційних процесах, то вони обумовлені
швидше за все тривалим інституційним розвитком і
високим цивілізаційним рівнем політичних еліт, ніж
інститутами президентської форми правління; по–третє,
президентська форма правління, як показує досвід США,
забезпечує ефективне політичне управління за умови
конституційно закріплених чітких механізмів стримувань
і противаг у системі федеральної держави, коли існує
баланс повноважень між федеральними органами
й органами суб’єктів федерації, притаманна сильна
партійна конкуренція, у розвиненому громадянському
суспільстві: по–четверте, в посткомуністичних країнах
сильна президентська влада як в рамках президентської
форми, так і змішаної форми правління стала ядром
авторитарних режимів, які в кінцевому результаті
призвели до укріплення олігархічної моделі капіталізму:
по–п’яте, посткомуністична модель президентсько–
парламентської форми правління здебільшого має надто
широкі повноваження глави держави, який здійснює
загальне політичне керівництво державою і не відповідає
за результати управлінської діяльності й слабкі
повноваження уряду, який виконує функцію вищого
органу виконавчої влади: по–шосте, парламентська
модель політичного правління забезпечила на багато
успішніше трансформаційні процеси не тільки в
країнах Прибалтики, але навіть в Молдові. До сказаного
слід додати те, що противниками демократичних
змін на всьому пострадянському просторі виступали
президентські команди, апелюючи до неспроможності
парламентів ефективно управляти.
Для побудови конструкції парламентської форми
правління доцільно використати ряд концептуальних
положень, сформульованих у конституційних проектах,
а також досвід країн Центральної Європи – членів ЄС
і Грузії, які закріпили аналогічну модель державного
правління [17; 25; 9; 8]. В рамках такої моделі статус
президента має виражатися у тому що: глава держави буде
виконувати функції гаранта суверенітету, територіальної
цілісності, представницьку й арбітражну, а Прем’єр–
міністр – вищого державного управління; для виконання
своїх функцій володіє правом вето на ухвалення
парламентом законів і розпуск парламенту, якщо він
в конституційні терміни не сформує уряд, затвердить
бюджет, а також отримає недовіру на загальнонародному
референдумі за ініціативою глави держави; доручає лідеру
найбільшої за кількістю мандатів фракції формувати
уряд, який має отримати довіру шляхом абсолютної
кількості голосів депутатів парламенту при затвердженні
урядової програми; призначає судів всіх інстанцій,
Генерального прокурора за поданням Вищої ради
юстиції та згодою верхньої палати; за згодою верхньої
палати президент призначає голів СБУ, Національного
бюро розслідування, НБУ на термін значно довший ніж
президентські повноваження; призначає та звільняє
представників президента на регіональному рівні; на
підставі рішення Вищого адміністративного суду має
право розпустити представницькі регіональні та місцеві
органи, а також здійснити посадову субституцію голів
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регіонального та місцевого самоврядування; президент
призначає дипломатичних представників за поданням
глави уряду; повноваження глави держави можуть бути
достроково припинені в порядку процедури імпічменту і
за результатами всенародного референдуму.
Президент обирається на спільному засіданні
обох палат парламенту в рамках трьох турів. Для
отримання перемоги в першому та другому турах
необхідно набрати 2/3 голосів депутатів. В третьому турі
голосування відбувається тільки за двох кандидатів, які
набрали найбільшу кількість голосів у двох попередніх
турах і перемогу отримує кандидат у президенти, який
набрав абсолютну більшість голосів депутатів. В разі
невдалого здійснення цієї процедури склад парламенту
примножується представниками від регіонів (по 3 від
кожного). Оскільки в нашій концептуальній моделі
президент виконує тільки функцію глави держави, він має
бути позбавлений таких функцій як гаранта додержання
Конституції, прав і свобод громадян, призупиняти чи
скасовувати акти КМУ, уряду АРК і голови РНБО.
Конституювання бікамералізму, має стати вагомим
кроком на шляху вдосконалення українського
парламентаризму загалом і політичного управління
зокрема. Це забезпечить гармонізацію національних
і регіональних інтересів за рахунок рівного
представництва у верхній палаті (від кожного регіону по
три сенатори); підвищення якості депутатського складу
шляхом ротації двох палат, яка відбуватиметься кожних
два роки на половину; удосконалення законодавчого
процесу шляхом погодження спірних законодавчих
проблем серед представників обох палат; створення
збалансованого механізму розподілу повноважень
між двома палатами, згідно якого нижня палата
відповідатиме за формування уряду і державні фінанси,
а верхня – формування суддівського корпусу, вищих
посадових осіб правоохоронних органів і ЗСУ.
В силу того, що в парламентській моделі правління
основним центром політичного управління стає уряд,
необхідно в конституції закласти такі механізми, які
будуть забезпечувати ефективність його управлінських
дій. З огляду на європейську практику реалізації такого
аспекту урядової діяльності необхідно було б значно
розширити повноваження КМУ. Це зокрема стосується
таких повноважень, як право видавати делеговані
закони, закони–декрети, закони крайньої необхідності,
бути суб’єктом конституційного звернення з приводу
розмежування компетенції між державними органами,
державними органами та органами регіонального та
місцевого самоврядування, ставити питання про вотум
довіри, що може мати наслідком прийняття урядового
рішення парламентом або відставку уряду. Майбутня
Конституція України має чітко закріпити, що уряд несе
повністю відповідальність за визначення і реалізацію
внутрішньої та зовнішньої політики. Крім цього треба
чітко окреслити, які акти глави держави підлягають
контрасигнації з боку глави уряду та профільних міністрів.
Ефективність уряду до певної міри залежить від
статусу і повноважень Прем’єр–міністра як топ–
менеджера у парламентській та змішаній формах
державного управління. З цієї точки зору заслуговує
на увагу класифікація голів уряду за масштабом їх
впливу на процес урядової діяльності, запропоновану
Дж. Сарторі [20, с. 98]. Відповідно до цієї класифікації
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найбільш сильні повноваження голови уряду
притаманні Вестмінстерській моделі. Але в українській
версії парламентської моделі правління недоцільно
наділяти голову уряду правом розпуску нижньої палати
за санкцією глави держави, оскільки дана функція є
прерогативою президента. Крім цього в Україні на
найближчу перспективу не сформується така сильна
партія, як здатна самостійно сформувати уряд. Проте,
прем’єр–міністра слід наділити правом призначати та
звільняти міністрів, керівників органів центральної
виконавчої влади, які не входять в КМУ.
Важливим стримувальним фактором для можливих
зловживань з боку виконавчої влади загалом і уряду
зокрема є парламентська опозиція. Вона не тільки опонує
уряд з приводу реалізації власної урядової стратегії, але і
висуває альтернативні варіанти суспільних перетворень.
Крім цього вона забезпечує в основному парламентський
контроль над органами політичного управління. Статус
опозиції може регулюватися окремим законом або
законом про регламент діяльності парламенту або
нижньої палати, а також правовим звичаєм. В Україні
слід законодавчо закріпити статус опозиції, суть якого
полягає в наступному: партія яка не увійшла в урядову
коаліцію і є найбільшою за кількістю мандатів, отримує
право на формування опозиції; опозиція отримує право
контролювати бюджетну комісію та комісії з питань
правоохоронної діяльності й оборони; притягувати
до юридичної відповідальності членів уряду в рамках
тимчасових слідчих комісій, які зможуть самостійно
розслідувати справи та передавати в суд.
Найбільш досконала модель політичного управління
не буде ефективною без відповідного культурного рівня
політичної еліти та лідерів. Політичні еліти на чолі
із політичними лідерами створюють нові інститути й
управляють ними. Слід також додати, що еліти й лідери є
продуктом попередніх інститутів і культурних традицій,
в рамках яких вони були сформовані. В даному випадку
йдеться про трансформаційні еліти, якими називають
ті групи, які здійснюють перетворення в рамках
відповідних моделей транзиту. Трансформаційний
потенціал еліт характеризує їхню здатність проводити
реформи, внаслідок яких відбувається перехід до нової
моделі суспільства політичної та економічної системи.
Цей потенціал включає: трансформаційну парадигму, яка
містить стратегічну трансформаційну мету та основні
стратегічні пріоритети; організаційну сконсолідованість
як певну форму політичної організації; масову
мобілізацію як своєрідну народну підтримку еліт під час
революції або президентських, а також парламентських
виборів. Моделі трансформаційних політичних еліт
треба класифікувати за їхнім вибором трансформаційної
парадигми й трансформаційними результатами.
Відповідно цьому, виділяємо такі еліти: ліберально–
реформаторську; номенклатурно–бюрократичну; олігархічну. Ліберально–демократична еліта консолідує
політиків, які відстоюють неоліберальну парадигму.
Вона сформувалася в середовищі антикомуністичної
опозиції та частково реформованої комуністичної
партії. Основою такої еліти є високоосвічені (частина
яких здобула освіту у престижних навчальних закладах
США і Європи), вольові та моральні політики, які
спроможні свою політичну кар’єру тимчасово принести
у жертву задля досягнення реформаторської мети.
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Номенклатурно–бюрократичні еліти, що відстоюють
етатиські парадигми, формувалися в середовищі не
реформованої комуністичної партії, а також опозиційних
антикомуністичних рухів, які поступово пристосувались
до правил олігархічної суспільної моделі. Ці еліти
забезпечили розбудову двох моделей політичних
систем, які не відповідають параметрам демократичного
транзиту: авторитарної просоціалістичної й гібридної
олігархічної. Олігархічні еліти, які сформувалися
в рамках «м’якого авторитаризму» і зрощування
політичної влади та бізнесу, використовують
популістську парадигму задля забезпечення свого
домінування. Вони, формуються за допомогою кланових
та фінансово–тіньових механізмів підбору кадрів.
Теоретичні моделі та практика масштабних світових
трансформацій дає можливість сформулювати елітарні
та лідерські риси, які необхідні на сучасному етапі
[15; 19]. Сучасній політичній еліті необхідно володіти
високими інтелектуальними, моральними та вольовими
якостями для того, щоб об’єднати суспільство навколо
прогресивних ідей та цінностей, в рамках яких можна
дати відповідь на глобальні виклики.
Вагомим фактором на шляху трансформації
посткомуністичної еліти та лідерства є скасування
номенклатурних привілеїв і пільг успадкованих від
попереднього комуністичного режиму і частково
модифікованих та значно розширених в умовах
олігархічного капіталізму. Йдеться в першу чергу про те,
що необхідно скасувати привілеї та пільги для політиків,
чиновників та працівників правової системи у вигляді:
непомірно високих зарплат у порівнянні з іншими
категоріями населення (перевищують середню зарплату
у 10–20 разів, тоді як в країнах ЄС – 2–4); додаткових
доплат, які включають матеріальну допомогу, премії,
річний оклад після виходу на пенсію, зарплату народних
депутатів після закінчення терміну їх повноважень;
можливості отримати у приватну власність державне
житло і дачу; пільговий режим у порівнянні з іншими
категоріями у сфері пенсійного забезпечення, надання
медичних послуг і оздоровлення; збереженню
номенклатурних розподільників благ (корита) на кшталт
державного управління справами (ДУС); надання вищим
посадовим особам значної кількості державних дач (у
високо розвинутих країнах вища посадова особа може
розпоряджатися однією або двома державними дачами);
збереження тоталітарної спадщини у сфері присвоєння
державних нагород наукових ступенів та звань, яка
використовується політичною та адміністративною
верхівкою часто–густо з метою підвищення свого
статусу, збагачення та маніпулювання громадською
думкою [4, с. 22–25].
Крім того, скасовуючи привілеї та пільги необхідно
забезпечити правові механізми відокремлення бізнесу
і політики. Дана проблема вперше була обґрунтована
у теоретичному плані М. Вебером, який доводив, що в
країнах, де існує традиційна та харизматична легітимність,
має місце зв’язок політики й бізнесу [2, с. 648–658], а саме
верхівка, яка володіє владою, має доступ до контролю над
природними і фінансовими ресурсами. Найбільше ця риса
була притаманна феодальному суспільству, а на сучасному
етапі – олігархічному. В рамках цього суспільства, як
на пострадянському просторі, так і в країнах Африки та
Близького Сходу політика розглядається як надзвичайно
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прибутковий бізнес. Тут переважає не підприємницький
талант, а владний статус, наближення до панівного
клану. Тому політична еліта в рамках олігархічної
моделі виконує функцію «внутрішнього колонізатора»
до свого народу, нещадно грабуючи та обкрадаючи
ресурси країни. Невідокремлюючи бізнес і політику
неможливо трансформувати як політичні інститути
так і політичну еліту. Якщо підсумовувати практику
демократичних країн, то вирішення цієї проблеми
передбачає такі напрями, а саме: обов’язкове розміщення
в офіційних друкованих та електронних ЗМІ декларацій
про доходи і майно посадових осіб, а також декларацій
про передачу своєї власності в управлінню відповідних
фінансових інститутів на період виконання ними
службових чи депутатських повноважень; встановлення
прогресивного податку на доходи (зарплату, дивіденди,
відсотки від депозитів) та майно (нерухомість, землю,
престижні об’єкти рухомості, спадщину) фізичних та
юридичних осіб; обов’язковий перехід для посадових
осіб та безготівкові форми платежів для забезпечення
ефективного контролю над їх видатками.
Важливим фактором забезпечення ефективності
політичного управління є розвинуте громадянське
суспільство. Теорія та історичний досвід показує, що
проблеми становлення правової держави, політичних
інститутів розвинутої демократії та громадянського
суспільства
перебувають
в
прямопропорційній
залежності. Тому для здійснення успішних посткомуністичних
трансформацій
важливо
законодавчо
закріпити ті інститути, які в першу чергу стимулюють
громадську активність та вплив громадських
інститутів на процес прийняття політичних рішень.
До них можна віднести інститути прямої демократії,
легальне лобіювання громадськими організаціями
різноманітних суспільних інтересів забезпечення
незалежної громадської експертизи проектів політичних
рішень, доступу громадян до публічної інформації. У
структурі громадянського суспільства важливу роль
відіграють такі інститути як вільні ЗМІ та автономні
університети, що покликані забезпечити формування як
інтелектуальної так і політичної еліти, а також критично
мислячу частину електорату [5, с. 216].
Авторитарно–олігархічна
модель
політичного
управління України, яка сформувалася в середині
90–х рр., перебуває в глибокій кризі, що виявляється
у її неспроможності успішно здійснювати суспільні
перетворення і розв’язувати сучасні проблеми відповідно
до глобальних викликів. Для трансформації чинної
моделі політичного управління необхідно законодавчо
закріпити збалансовану модель державної політичної
влади і створити сприятливе інституційне середовище
для
формування
нової
політико–управлінської
еліти. В першому випадку йдеться про необхідність
конституційного закріплення парламентської республіки
із двопалатним парламентом, в іншому – запровадження
норм, які передбачають скасування привілеїв і пільг для
політиків та чиновників, розмежування бізнесу і влади,
стимулювання громадської активності як потужного
засобу впливу на процес прийняття політичних рішень.
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Політична наука і феномен історичної пам’яті
Поняття «пам’ять» є досить дискусійним у науковій літературі,
незважаючи на його широке використання. Однією з головних причин його
появи в політологічній науці стала підвищена і цілком виправдана увага до
спогадів учасників і жертв великих трагедій XX ст. – Другої світової війни,
Голокосту, Голодомору, політичних геноцидів.
Політична наука оперує поняттям історичної пам’яті для
ретроспективного погляду в минуле і конструювання на основі цього проектів
майбутнього національного розвитку.
Звертаючись до історичної пам’яті, вдається реконструювати
сукупність ідей та уявлень певної історичної доби як певну цілісність,
зрозуміти шляхи і механізми самоідентифікації особистості зі своєю
національною спільнотою.
Уявлення про минуле або історична свідомість давно перебувають у
полі дослідницьких інтересів істориків, політологів, соціологів. Незважаючи
на цілком очевидну історичну «спрямованість» цієї теми, вона вимагає
комплексного, міждисциплінарного осмислення. Історична наука і професійна
діяльність істориків не дають виключно повного знання про минуле, про
історичну реальність.
Ключові слова: історична пам’ять, ранньомодерна Україна,
самоідентифікація, політична наука, політична реальність, історична
свідомість.

Головне завдання політичної науки полягає в
досягненні найбільш повного і цілісного знання про ту
чи іншу політичну реальність, політичні явища, процеси,
політичну культуру тощо. Особливістю постнекласичної
науки, як відомо, є спрямованість її на вивчення складних
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об’єктів дослідження, які потребують використання
міждисциплінарних комплексних підходів і програм, у
яких беруть участь фахівці з різних галузей знань. Усе це
призводить до взаємодії різних методів, норм та ідеалів
пізнання.
На основі синтезу різних підходів теоретичного
аналізу з конкретними прийомами історичного
дослідження таке інтегральне знання досягається.
Однак на шляху до нього стоять численні стереотипи
свідомості, неприйнятні у науковому дослідженні схеми,
ненаукові підходи, псевдонаукові твердження і висновки.
Дуже часто важливі та актуальні проблеми, що
стосуються вивчення особливостей українського
національного буття і специфіки української політичної
реальності, ставляться на рівні буденної свідомості
та масової культури без належного світоглядного,
філософського, теоретичного обґрунтування і пояснення,
без спирання на факти. Водночас, існують такі аспекти
людського досвіду, які не можна виразити суто науковим
способом. Вони мають свою соціокультурну цінність і
можуть бути представлені літературними чи поетичними
образами, зразками утопічного мислення тощо. Різні
знання і практики завжди були в культурі, але вони не
завжди можуть вивчатися суто науковими методами.
Проте за будь яких обставин слід визнати домінантну
цінність наукової раціональності та її вплив на всі форми
культури [9, с. 315].
Однією з важливих передумов проникнення
в минуле, в різні смисли культурної та політичної
реальності є звернення до історичної пам’яті як моделі
вирішення сучасних проблем. При цьому, з погляду
постнекласичної науки, оперуючи поняттям історичної
пам’яті, неприпустимим є використання різних міфів,
стереотипних уявлень масової свідомості як основи для
пізнання минулого. Разом з тим, український філософ
Л. Бевзенко вважає, що різні ігрові, міфологічні колективні
утворення часто виступають основними маніфестаціями
нелінійної природи соціальних систем [2, с. 539].
Політична наука оперує поняттями історичної
пам’яті та політичного міфу для ретроспективного
погляду в минуле і конструювання на основі цього
проектів майбутнього національного розвитку.
Звертаючись до історичної пам’яті, вдається
реконструювати сукупність ідей та уявлень певної
історичної доби як певну цілісність, зрозуміти шляхи
і механізми самоідентифікації особистості зі своєю
національною спільнотою.
Уявлення про минуле або історична свідомість давно
перебувають у полі дослідницьких інтересів істориків,
політологів, соціологів. Незважаючи на цілком очевидну
історичну «спрямованість» цієї теми, вона вимагає
комплексного,
міждисциплінарного
осмислення.
Історична наука і професійна діяльність істориків
не дають виключно повного знання про минуле, про
історичну реальність. Як писав Й. Гейзінга, історичне
знання ніколи не може бути чимось більшим, ніж пам’ять,
звідки можуть бути викликані ті чи інші образи [12]. В
сучасній науці поряд з традиційною історіографією
з’являються праці, в яких аналізується розвиток
історичних уявлень і поглядів (те, що називається
історичною свідомістю) в контексті культурного та
інтелектуального розвитку людини певної історичної
доби [13, с. 219].
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Очевидною також є зміна концептуальних акцентів у
дослідженні національного минулого, політичної історії
та національної культури. Зокрема, наголошується, що
пізнання минулого – це не стільки буквальне відтворення
фактів, подій тощо, а скоріше конструювання минулого
з позицій сьогоднішніх цілей дослідження і наші
сьогоднішні репрезентації минулого [7].
Крім того, як відзначає один з найяскравіших
дослідників історичної пам’яті, німецький історик
Я. Ассман, однією з важливих причин звернення в
сучасному суспільстві до теми знань про минуле, стало
усвідомлення того факту, що покоління очевидців
важких злочинів в анналах людської історії поступово
відходить із життя [1, с. 11].
Звернення політологічної науки до проблем
історичної пам’яті зачіпає проблеми функціонування
масової свідомості: масові уявлення про минуле суттєво
відрізняються від тих, про які пишуть професіонали.
В сучасному суспільстві історія як наукове знання не
завжди виступає в ролі каркасу історичної свідомості
чи масових уявлень про минуле. З’ясувалося, що
трансформація наукового знання в соціальні, масові
уявлення – це складний процес, а масові уявлення про
минуле дуже відрізняються від професійних [8, с. 34].
Це стосується і європейського, і українського минулого,
всіх інших уявлень про минуле різних країн (наприклад,
у німецькій масовій свідомості події, пов’язані з
нацизмом, інтерпретуються не так, як у офіційних
виданнях. Існує інша, «мовчазна» історія нацистського
минулого, яку воліють не згадувати пересічні німці).
Поняття «пам’ять» є досить дискусійним у науковій
літературі, незважаючи на його широке використання.
Однією з головних причин його появи в політологічній
науці стала підвищена і цілком виправдана увага до
спогадів учасників і жертв великих трагедій XX ст. –
Другої світової війни, Голокосту, Голодомору, політичних
геноцидів. Але згодом цей термін став поширюватися на
різні аспекти соціальних уявлень про минуле. Великий
інтерес викликали дослідження французького вченого
М. Хальбвакса (учень Е. Дюркгейма) про колективну
пам’ять. Він писав, що соціальне середовище обмежує
і упорядковує спогади в просторі та часі, виступає
джерелом як самих спогадів, так і понять, в яких вони
фіксуються. Навіть особисті спогади мають соціальний
вимір і є складними образами, які виникають тільки через
комунікацію і способи взаємодії в рамках соціальних
груп [11].
Однак, як відзначає Я. Асманн, Хальбвакс не
обмежився аналізом соціальних рамок пам’яті, а вважав
колектив суб’єктом пам’яті і спогадів, створивши
поняття «групова пам’ять» і «пам’ять нації», в яких
поняття пам’яті перетворюється в метафору [1, с. 37].
Історична пам’ять інтерпретується дослідниками як
спосіб збереження і трансляції минулого в епоху втрати
традиції, як індивідуальна пам’ять про минуле, як частина
соціального знання, існуючого вже в примітивних
суспільствах, як колективна пам’ять про минуле, якщо
мається на увазі соціальна група і як соціальна пам’ять,
коли йдеться про суспільство, як ідеологізована історія,
що зв’язана з виникненням держави. Історична пам’ять
також виступає синонімом історичної свідомості [6; 16].
В цілому під історичною пам’яттю розуміється
сукупність уявлень про минуле тієї чи іншої спільноти,
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міфи, суб’єктивні рефлексії про події минулого, що
передаються з покоління в покоління. Через механізми
історичної пам’яті забезпечується передача різних форм
людського досвіду, який сформувався в історії та існує
в різних культурних формах (усній традиції, мемуарах,
пам’ятках,переказах, художній літературі, письмових
свідченнях учасників різних історичних подій).
Історична пам’ять є втіленням і продуктом
свідомості людей певного суспільства, їхнього
індивідуального досвіду в історії, при цьому вона
обмежена в історичному часі. Як пише Л. Нагорна,
«коли говорять про соціальну, етнічну, конфесійну чи
якусь іншу пам’ять, мають на увазі радше різновиди
колективної обумовленості пам’яті, які, кожен по–
своєму, фільтрують індивідуальний досвід» [6, с. 22].
Історична пам’ять вкорінена в духовний, соціальний,
політичний досвід людини і проявляється у звичках,
культурі, ставленні до інших народів, у політичних
преференціях, механізмах самоідентифікації. Можна
стверджувати, що історична пам’ять – це фундамент
національної
ідентичності.
Завдяки
спільному
образові минулого, що існує в свідомості окремої
особистості і народу в цілому, ми ототожнюємо себе з
діями, вчинками, перемогами і поразками попередніх
поколінь, з героїчним минулим, зі знаковими для
українського народу місцями пам’яті, з досягненнями
культури тощо [16].
Для набуття тією чи іншою спільнотою ідентичності
потрібно загальне розуміння подій і досвіду, які й,
по суті, формують цю групу. В одних випадках це
включає загальноприйняті уявлення про спільне
походження цієї групи, в інших – акцент робиться на
яскравих переломних етапах і моментах символічного
характеру, які допомагають сформувати групі уявлення
про себе, усвідомити свої цілі та прагнення. Але в
цілому ці процеси характеризують процес становлення
національної свідомості нації. І в обох випадках
це властиво українській політичній свідомості, яка
формувала уявлення про національну й культурну
ідентичність українців.
На думку Д. Тоша, історична пам’ять служить нам і
як база даних, і як засіб осмислення життя. Неможливо
зрозуміти конкретну ситуацію без відчуття того, як
вона вписується в розвиток подій, і не задумуватися, чи
відбувалося щось подібне раніше. Будь–яке суспільство
володіє колективною пам’яттю, сховищем досвіду,
що дозволяє виробити почуття ідентичності і оцінити
напрям свого розвитку [10, с. 24]. Політичні судження
і політична думка будь якої історичної епохи пронизані
відчуттям належності до історії й включенням пам’яті
про своїх героїв в осмисленні сучасних їм реалій.
Слід пам’ятати також про серйозний «ефект
викривлення» як рису історичної (соціальної) пам’яті.
Йдеться, передусім, про повагу до традицій. Таку
повагу до традицій часто плутають з «відчуттям
історії», оскільки воно передбачає прив’язаність до
минулого і прагнення зберігати йому відданість. Однак,
як відзначають дослідники, при зверненні до традицій
історичний підхід існує лише в невеликій мірі [10, с. 22].
Повага до традицій відіграла свою роль у згуртуванні
суспільства, але некритичне ставлення до них стає
контрпродуктивним, оскільки воно не звертає належної
уваги на історичні зміни, що відбуваються.
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В період становлення національних ідентичностей і
етносів (як це було притаманно українській домодерній
і модерній історії), сподівання на власну державність
вимагали історичного обґрунтування – спогадів про
славне минуле, яке існує «з незапам’ятних часів» чи
пошук спільних образ, тобто традицій, які були здатні
підтримати дух нації. Таким шляхом може відбуватися
легітимація минулого.
Однак
беззастережна
відданість
традиціям,
замовчування відмінностей і змін заради зміцнення
національної ідентичності є підґрунтям націоналізму.
Грубим викривленням історичної свідомості є також
традиціоналізм, оскільки він виключає важливе поняття
розвитку в часі (а також ностальгію, як і віру в історичний
прогрес, безпідставний оптимізм).
Таким чином, традиції, ностальгія за минулим (за
кращими часами) і прогрес є базовими складовими
історичної пам’яті. Кожна з них по–своєму відгукується
на глибоку психологічну потребу в захисті – вони
обіцяють або відсутність змін, або зміни до кращого,
або душевно більш близьке [10, с. 27]. При цьому
може недооцінюватися все інше – критичний розум,
визнання мінливості світу, історичність поглядів на
реальність, історична свідомість. Необхідно враховувати
й те, що зміст історичної пам’яті змінюється залежно від
контексту та пріоритетів.
Історію та історичну пам’ять деколи важко відділити
одну від одної. Але професійне дослідження в галузі
політичної історії, що ґрунтується на аналізі фактів та
подій, завжди відрізняється від історичної пам’яті.
Апелюючи до простору пам’яті, ми отримуємо
можливість пізнання історичної та політичної реальності
як зосередження соціальних і політичних дій, людських
смислів, культурних значень, що існували в свідомості.
На думку А. Асмана і М. Хальбвакса, пам’ять є носієм
соціально сконструйованого минулого [1; 21]. Ця позиція
перегукується з думкою Ю. Лотмана про те, що на відміну
від історії, завданням якої є «подати минуле, яким воно
було насправді», пам’ять є інструментом мислення в
теперішньому, хоча її змістом є минуле [5, c. 150–399].
Історична
пам’ять
може
стати
основою
формування національної свідомості. В українській
історії цей процес набував форм, схожих з тими,
що
характеризували
становлення
європейської
свідомості. І в Європі, і в Україні це було пов’язано з
процесами становлення модерної нації. Проте в Україні
спостерігалася своєрідна сакралізація традиції (тобто
відчувалася перевага релігійного мислення в історичній
свідомості, переважала орієнтація на східнослов’янські
, православні зразки духовності), що багато в чому
визначало самобутність нашої власної історії і власного
історичного шляху.
Щоб зрозуміти суть процесів, які відбувалися в
минулій історії, необхідно мати уявлення про те, як той
чи інший феномен виник і як розвивався. В цьому сенсі
суспільство, звісно, володіє пам’яттю. Однак пам’ять не
може бути чимось однозначним і безсумнівним: існують
різні форми досвіду про історичне минуле, різні спогади,
робляться різні акценти, навіть «згадується» те, чого не
було, використовуються різні за ступенем достовірності
джерела. Як відзначає Дж. Тош, для колективної пам’яті
характерні викривлення, тому в політичному житті вона
може бути вибірковою, а деколи абсолютно помилковою.
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Більш строге витлумачення історичних подій чи
феноменів політичного життя передбачає історична
свідомість. Іншими словами, мало просто звертатися
до минулого; потрібна переконаність у необхідності
достовірного уявлення про нього [10, с. 11].
Історична пам’ять не дає точних свідчень про
минуле, але створює таку картину минулого, яка
служить поясненню і розумінню сьогодення і дуже часто
це відбувається за рахунок історичної достовірності.
Механізми історичної пам’яті найбільш чітко
проявляються стосовно тих періодів історії, про які не
існує багато точних історичних свідчень, а переважає
наратив, опис соціального, культурного досвіду. Але
існування історичної пам’яті вказує на універсальну
потребу в ній. Будь яке суспільство черпає в історичній
пам’яті натхнення силу для утвердження національної
ідеї, для згуртування спільноти.
Поряд з історичною пам’яттю, з соціально–
мотивованими поглядами на минуле, що задовольняють
різні політичні і соціальні потреби, в науці функціонує
історична свідомість, в якій минуле відтворене в більш
строгих формах.
Скрізь призму історичної свідомості будь який об’єкт
розглядається у зв’язку з конкретно–історичними умовами
його існування, в динаміці і розвитку. Прихильники
особливого підходу до вивчення історії, який з XIX ст.
називається історизмом, наголошували, що його
фундаментальною передумовою є повага до незалежності
минулого, відтворення атмосфери минулого. Найповніше
ідеї історизму були представлені в працях німецького
історика Леопольда фон Ранке, а також англійського
історика Томаса Карлейля. З позицій історизму кожна
епоха являє собою унікальний вияв людського духу,
їй притаманні особлива культура і цінності. Для того
щоб зрозуміти іншу епоху, слід враховувати зміни, що
відбувалися в умовах життя, менталітеті людей протягом
історії. Тому розуміння й реконструкція кожної епохи
повинні відбуватися в її власних категоріях, у сприйняття
її власних цінностей і духовних пріоритетів.
Таким чином, історична свідомість означає визнання
незалежності минулого і спробу реконструювати
його у всій специфіці, зрозуміти його відмінність
від сучасності. Результатом цієї програми стало
поглиблення відмінностей між елітарним і народним
поглядом на минуле [10, с. 21]. Професійний підхід до
політологічного дослідження передбачає довготривале
заглиблення в першоджерела, свідому відмову від
сьогоднішніх уявлень.
Потреба в історичному знанні про своє минуле є
абсолютною потребою політичної науки, способом
долучення її до світу зрозумілих їй цінностей і уявлень.
Однак, як писав Й. Гейзінга, сучасний світ, як ніколи,
зробив історію знаряддям брехні на рівні державної
політики і ніяка східна деспотія в своїх фантастичних
«свідченнях» не поводилася з історією так, як це робить
сучасна держава. Втручання політичної влади в процес
формування історичної свідомості часто приводить до її
деформації. За словами Й. Гейзінги, історична свідомість
повинна бути пильною, «щоб не були зведені від імені
історії кровожерливі ідоли, які поглинуть культуру» [13].
Метою наукового пізнання минулого є завжди
знання про нього. Особливістю історичного й політологічного знання є те, що в них значною мірою є
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присутня людська суб’єктивність, в ньому є місце
емоціям і співпереживанню. А людська думка не стільки
відображає, скільки конструює ту реальність, що
пізнається. В найбільшій мірі такі риси притаманні саме
історичній пам’яті. За своєю суттю пам’ять емоційна,
особистісно забарвлена, здатна до містифікацій і
міфологізації. Така риса історичної пам’яті зумовлює
можливість різних її деформацій, зокрема, зусиллями
тих груп і людей, які зацікавлені в деформаціях історії та
політичного минулого України.
Виразною властивістю історичної пам’яті є її
міфологічність. Як відзначає Ю. Шаповал, проблеми
історичної пам’яті (як і колективної відповідальності)
неминуче потрапляють у зону метафоричного
моделювання [15, c. 7–11]. Тому слід докладати зусилля
до того, щоб тягар міфів не зруйнував засади адекватного
сприйняття української історії та української політичної
реальності. Звісно, в суспільстві повинна існувати
прийнятна для нього система міфів і символів, однак
політичний міф не повинен транслювати ті зразки
свідомості, які викривляють і деформують знання про
українську реальність у минулому.
Політичний міф є інтегрованою формою політичної
свідомості, завдяки якій в колективній пам’яті народу
зберігається його соціальний досвід, моральні норми й
духовні імперативи розвитку політичних процесів. Це
спрощена форма політичної свідомості, в якій знання
і розуміння фактів політики заміщується образами,
символами, вимислами, легендами і вірою в них.
Ю. Шайгородський зауважує, що як символічний засіб
інтерпретації політичної реальності, моделювання світу
і соціального життя політичний міф є інструментом
реалізації конкретних політичних завдань, боротьби за
владу, її легітимацію тощо [14].
Зміст політичного міфу визначають певні архетипи,
міфологізована ідея, стереотип поведінки, мотиваційні
потреби, сукупність цінностей. Претендуючи на
формування зразків поведінки людини у світі, міф
завжди апелює до історії, до історичного минулого.
М. Еліаде, характеризуючи найважливіші особливості
міфу, акцентує увагу на тому, що міф творить типові
моделі для всього суспільства. Історія одного людського
життя може перетворюватися на зразок, а історичний
персонаж на архетип [4].
За багатьма ознаками політичний міф споріднений
з класичним архаїчним міфом. Однак на відміну від
класичного міфу політичний конкретизується відповідно
до актуальної політики, цілеспрямовано поширюється і
використовується як ефективний засіб досягнення мети.
На рівні масової свідомості міф сприймається як істина.
Політичний міф такий самий давній, як і політика,
яку завжди супроводжують міфи про походження
влади, про подвиги героїв, про справедливого монарха
тощо. Він являє собою невід’ємну частину політичної
свідомості. В різні історичні часи основними темами
міфів були розповіді про минуле і трактування подій
історичного минулого, розповіді про учасників подій,
про легендарних героїв. Кожна історична епоха
лише добавляє нові, оновлені міфи відповідно до тих
історичних завдань, які є пріоритетними для політичної
чи релігійної влади в той чи інший період часу.
Парадоксальним чином українська політична
реальність потрапляє в фокус сучасного міфотворення,
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стає об’єктом сучасного політичного міфу. Крім того,
численні маніпуляції з фактами української історії,
викривлення української свідомості є частиною
політичних маніпуляціях сучасної Росії. Як зазначає
український історик В. Брехуненко, міфи, які не
втомлюється створювати чи удосконалювати сучасна
Росія, покривають практично все поле української історії.
Більшість з них мають «довгу бороду», сягаючи своїми
коріннями ідеологічних конструкцій, виплеканими
московськими елітами в XVI–XIX ст. Зазнаючи час від
часу уточнень та переформулювань, ці міфи мають чітку
політичну мету та наполегливо нав’язують спотворений
образ минулого України під потрібним для Москви
кутом [3, с. 5].
Отже, незважаючи на те, що різні форми нераціонального знання (зокрема, історична пам’ять і
політичний міф) не можуть дати об’єктивної картини
минулого, вони складають невід’ємну частину уявлень
про нього. Постнекласична наука по–новому розуміє
статус наукового знання: воно є тільки наближенням
до істини, тому в ньому міститься значна доля
помилки. Все більшого значення набуває сценарне
мислення, що передбачає багатоваріантність шляхів
еволюції та нелінійної динаміки складних систем. В
аналіз політичного знання сьогодні включаються різні
історичні, соціологічні й культурні фактори.
Сукупність уявлень про українське минуле, духовний
і політичний досвід людини певної історичної епохи
фокусуються в історичній пам’яті. Історична пам’ять
має одну універсальну перевагу над достовірним
знанням: у ній зберігаються імпульси і мотиви для
збереження національної ідентичності й утвердження
національної ідеї.
Погляд у минуле супроводжується розумінням сучасного й окресленням шляхів поступу в майбутнє.
Тому цілком обґрунтованою постає зміна дослідницьких
акцентів в політичній науці. Вони стосуються не лише
досягнення конкретного знання, але й обумовлюються тими
історичними, культурними та політичними завданнями, що
є пріоритетними для сучасної української людини.
Для сучасної постнекласичної науки характерний
методологічний плюралізм, усвідомлення обмеженості
та односторонності будь якої однієї методології,
формується багаторівнева концепція методологічної
теорії та нові стратегії наукового пошуку.
Список використаних джерел
1. Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом
и политическая идентичность в высоких культурах древности /
Я. Ассман. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 368 с.
2. Бевзенко Л. Д. Социальная нелинейность – предпосылки и
проявление / Л. Д. Бевзенко // Постнеклассика: философия, наука,
культура. – СПб.: издательский дом «Міръ», 2009. – С.545–546.
3. Брехуненко В. Війна за свідомість. Російські міфи про
Україну та її минуле / В. Брехуненко. – К.: Віпол, 2017. – 280 с.
4. Еліаде М. Священне і мирське. Міфи, сновидіння і містерії.
Мефістофель і андрогін. Окультизм, ворожбитство та культурні
уподобання / М. Еліаде; пер. з нім., фр., англ. Г. Кьорян, В. Сахна).
– К.: Основи, 2001. – 592 с.
5. Лотман Ю. М. Семиосфера. Внутри мыслящих миров //
Ю. М. Лотман. – Санкт–Петербург: Искусство–СПБ, 2010. – 704 с.
6. Нагорна Л. Історична пам’ять: теорії, дискурси, рефлексії /
Л. Нагорна. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 328 с.
7. Петрук Н. К. Українська духовна культура XVI–XVII ст.:
соціальна організація і формування простору національного буття:
монографія / Н. К. Петрук. – Хмельницький: [б.в.], 2007. – 288 с.

379

Випуск 131

8. Савельева И. М., Полетаев А. В. История и время: в поисках
утраченного / И. М. Савельева, А. В. Полетаев. – М.: Языки русской
культуры, 1997. – 800 с.
9. Степин В. С. История и философия науки: Учебник для
аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук /
В. С. Степин. – М.: Академический Проект; Трикста, 2011. – 423 с.
10. Тош Дж. Стремление к истине: как овладеть мастерством
историка / Джон Тош; пер. с англ. М. Л. Коробочкина, ред.
В. А. Русев. – М.: Весь Мир, 2000. – 294, [1] с.
11. Хальбвакс М. Социальные рамки памяти / М. Хальбвакс;
пер. с фр. и вступ. статья С. Н. Зенкина. – М.: Новое издательство,
2007. – 348 с.
12. Хёйзинга Й. Осень Средневековья: Пер. с нидерланд.
/ Й. Хёйзинга // Соч.: в 3–х т. – Т.1 / Вступ. ст. и общ. ред.
В. И. Уколовой. – М.: Изд. группа «Прогресс» – «Культура», 1995.
– 539 с.
13. Хёйзинга Й. Homo Ludens. Статьи по истории культуры /
Й. Хёйзинга; пер. с голл. – М.: Прогресс–Традиция, 1997. – 416 с.
14. Шайгородський Ю. Ж. Політика: взаємодія реальності і
міфу / Ю. Ж. Шайгородський. – К.: Знання України, 2009. – 400 с.
15. Шаповал Ю. Політика пам’яті в сучасній Україні / Юрій
Шаповал // Громадянська освіта. – 2008. – №36. – С.7–11
16. Яковенко Н. М. Вступ до історії / Н. М. Яковенко. – К.:
Критика, 2007. – 368 с.

References
1. Assman Ja. Kul’turnaja pamjat’. Pis’mo, pamjat’ o proshlom i
politicheskaja identichnost’ v vysokih kul’turah drevnosti / Ja. Assman.
– M.: Jazyki slavjanskoj kul’tury, 2004. – 368 s.
2. Bevzenko L. D. Social’naja nelinejnost’ – predposylki i
projavlenie / L. D. Bevzenko // Postneklassika: filosofija, nauka, kul’tura.
– SPb.: izdatel’skij dom «Mіr», 2009. – S.545–546.
3. Brehunenko V. Vijna za svidomist’. Rosijs’ki mify pro Ukrai’nu
ta i’i’ mynule / V. Brehunenko. – K.: Vipol, 2017. – 280 s.
4. Eliade M. Svjashhenne i myrs’ke. Mify, snovydinnja i
misterii’. Mefistofel’ i androgin. Okul’tyzm, vorozhbytstvo ta kul’turni
upodobannja / M. Eliade; per. z nim., fr., angl. G. K’orjan, V. Sahna). –
K.: Osnovy, 2001. – 592 s.
5. Lotman Ju. M. Semiosfera. Vnutri mysljashhih mirov //
Ju. M. Lotman. – Sankt–Peterburg: Iskusstvo–SPB, 2010. – 704 s.
6. Nagorna L. Istorychna pam’jat’: teorii’, dyskursy, refleksii’ /
L. Nagorna. – K.: IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrai’ny, 2012. – 328 s.
7. Petruk N. K. Ukrai’ns’ka duhovna kul’tura XVI–XVII st.:
social’na organizacija i formuvannja prostoru nacional’nogo buttja:
monografija / N. K. Petruk. – Hmel’nyc’kyj: [b.v.], 2007. – 288 s.
8. Savel’eva I. M., Poletaev A. V. Istorija i vremja: v poiskah
utrachennogo / I. M. Savel’eva, A. V. Poletaev. – M.: Jazyki russkoj
kul’tury, 1997. – 800 s.
9. Stepin V. S. Istorija i filosofija nauki: Uchebnik dlja aspirantov
i soiskatelej uchenoj stepeni kandidata nauk / V. S. Stepin. – M.:
Akademicheskij Proekt; Triksta, 2011. – 423 s.
10. Tosh Dzh. Stremlenie k istine: kak ovladet’ masterstvom istorika
/ Dzhon Tosh; per. s angl. M. L. Korobochkina, red. V. A. Rusev. – M.:
Ves’ Mir, 2000. – 294, [1] s.
11. Hal’bvaks M. Social’nye ramki pamjati / M. Hal’bvaks; per. s
fr. i vstup. stat’ja S. N. Zenkina. – M.: Novoe izdatel’stvo, 2007. – 348 s.
12. Hjojzinga J. Osen’ Srednevekov’ja: Per. s niderland. / J. Hjojzinga
// Soch.: v 3–h t. – T.1 / Vstup. st. i obshh. red. V. I. Ukolovoj. – M.: Izd.
gruppa «Progress» – «Kul’tura», 1995. – 539 s.
13. Hjojzinga J. Homo Ludens. Stat’i po istorii kul’tury /
J. Hjojzinga; per. s goll. – M.: Progress–Tradicija, 1997. – 416 s.
14. Shajgorods’kyj Ju. Zh. Polityka: vzajemodija real’nosti i mifu /
Ju. Zh. Shajgorods’kyj. – K.: Znannja Ukrai’ny, 2009. – 400 s.
15. Shapoval Ju. Polityka pam’jati v suchasnij Ukrai’ni / Jurij
Shapoval // Gromadjans’ka osvita. – 2008. – №36. – S.7–11
16. Jakovenko N. M. Vstup do istorii’ / N. M. Jakovenko. – K.:
Krytyka, 2007. – 368 s.
Gotsulyak V. M., candidate of political sciences, associate professor,
associate professor of the Department of Philosophy and Political
Science, Khmelnytsky National University (Ukraine, Khmelnytsky),
gоtsylak@ukr.net
Political science and the phenomenon of historical memory
The notion of «memory» is rather controversial in scientific literature, despite
its widespread use. One of the main reasons for its appearance in political science
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was increased and fully justified attention to the memories of the participants and
victims of the great tragedies of the XX century. – World War II, the Holocaust, the
Holodomor, political genocides.
Political science operates the notion of historical memory for a retrospective
view of the past and the construction of these projects of future national development.
Turning to historical memory, it is possible to reconstruct a set of ideas and
representations of a certain historical period as a certain integrity, to understand the
ways and mechanisms of identity self–identification with their national community.
The idea of the past or historical consciousness has long been in the field of
research interests of historians, political scientists, sociologists. Despite the apparent
historical «orientation» of this topic, it requires an integrated, interdisciplinary
understanding. Historical science and professional activity of historians do not give
solely complete knowledge of the past, of historical reality.
Keywords: historical memory, early modern Ukraine, self–identification,
political science, political reality, historical consciousness.
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Адміністративний ресурс в Україні:
причини виникнення та особливості використання
Аналізуються причини виникнення та особливості використання
адміністративного ресурсу в Україні. З’ясовано, що адміністративний
ресурс як феномен політичного процесу в Україні набув поширення внаслідок
запозичення російської політичної традиції, що бере свій початок із
радянських часів і закономірно витікає із системи організації та особливостей
функціонування механізмів командно–адміністративної системи, принципів
централізації влади та непорушності владної ієрархії.
Встановлено, що головними причинами повномасштабного використання
адміністративного ресурсу в Україні стали: відсутність політичної
волі у керівництва держави, недостатньо розвинена партійна система,
мінімізованість покарання за його застосування, нерозвиненість інститутів
громадянського суспільства, відсутність традицій вільного волевиявлення і,
відповідно, низький рівень політико–правової культури громадян.
Доведено, що використання адміністративного ресурсу в Україні
об’єктивно спричинило порушення чинного законодавства суб’єктами
виборчого процесу, корумпування державного апарату, викривлення наслідків
народного волевиявлення.
Методологія дослідження ґрунтується на принципах історизму,
об’єктивності, системного аналізу фактів і подій.
Ключові слова: адміністративний ресурс, зловживання владою,
деструктивна політична технологія, політичний процес, виборча кампанія.

Сьогодні, в умовах євроінтеграції України, важливого значення набуває трансформація політичної
системи, що передбачає подолання наслідків командно–
адміністративного управління державою й побудову
демократичного суспільства на основі європейських
цінностей. Цього можна досягти за умови обов’язкового
подолання адміністративного ресурсу як феномену
політичного процесу України.
Ефективна нейтралізація адміністративного ресурсу
неможлива без розуміння суті цього явища, причин його
виникнення та наслідків використання, що зумовлює
актуальність проблематики дослідження.
Проблемі використання адміністративного ресурсу
у політичному процесі України присвятили свої наукові
розвідки вітчизняні дослідники Н. Ніколаєнко, М. Бучин,
С. Грабовська, Л. Скочиляс, В. Носачов, Ю. Тищенко,
Ю. Тишкун та ін.
Мета статті: проаналізувати причини виникнення
та особливості використання адміністративного ресурсу
в Україні.
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Дослідження адміністративного ресурсу вітчизняною
політичною наукою з об’єктивних причин розпочалося
лише із здобуттям нашою державою незалежності. Тому
в нашій державі практично відсутні комплексні наукові
дослідження суті адміністративного ресурсу, різні
науковці трактують його по–різному.
Зокрема, в енциклопедичному словнику з державного
управління зазначено, що «адміністративний ресурс –
це політична практика, коли відповідальні працівники
установ державної влади використовують своє
службове становище аби впливати на посадових осіб,
а також перебіг політичних, економічних, культурних
та інших подій, що перебувають поза межами їхнього
підпорядкування, повноважень і компетенції. Це
позбавлення людей свободи вибору й волевиявлення на
підставі їх адміністративної залежності від «начальства».
Використанням адміністративного ресурсу є намагання
державного службовця досягти особистих чи
політичних цілей, застосовуючи важелі адміністрування,
посадову підпорядкованість підлеглих йому осіб.
Застосування адміністративного ресурс в державному
управлінні характерне для недемократичних режимів
як продовження практики адміністративно–командного
управління [3, с. 24].
На думку українського вченого М. Бучина, під
адміністративним ресурсом варто розуміти наявність
у суб’єкта виборчого процесу через приналежність
до влади додаткових ресурсів, які дають змогу йому
здійснювати законний чи незаконний вплив на хід
виборчої кампанії з метою отримання перемоги на
виборах [2, с. 29].
Заслуговує на увагу підхід до визначення адміністративного
ресурсу
вітчизняним
науковцем
Н. Ніколаєнко, на думку якої, вищезгадану дефініцію
можна розкрити за допомогою наступних визначень:
– адміністративний ресурс – це використання
органами державної влади, місцевого самоврядування
чи кандидатами, які є держслужбовцями, своїх владних
повноважень для досягнення політичних і корпоративних
цілей, а також для доступу до ресурсів держави;
– адміністративний ресурс – це деструктивна
політична технологія, за допомогою якої органи
державної влади впливають на виборчий процес;
– адміністративний ресурс є одним із механізмів
політичної корупції, використовуючи державні ресурси
органи влади та посадові особи запроваджують
неконкурентні методи політичної боротьби [5, с. 847].
Адміністративний ресурс – це один з ресурсів
політичної влади. Однак, на відміну від ресурсів
традиційних (матеріального, організаційного, людського,
інтелектуального й інших), ситуація з адміністративним
ресурсом досить непроста.
Справа в тому, що, визнаючи як основну функцію
держави функцію управління, тобто адміністрування,
можна сказати про природність даного виду ресурсу, його
обумовленість як законодавством, так і багатовіковими
традиціями державного управління.
Говорячи про систему повноважень, варто розглядати
тільки той їхній обсяг, які передбачені відповідними
нормативно–правовими актами. Говорячи про категорію
«адміністративний ресурс», мається на увазі можливість
використання тими або іншими владними суб’єктами
різного роду переваг, які неминуче існують у будь–
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якого носія влади. Саме ці переваги здатні виступити
в ролі каталізатора політичних процесів. Погано це
або добре – питання складне. Якщо дивитися з точки
зору управлінської, то оцінка використання службових
переваг оцінюється як негативне явище. Якщо ж
з точки зору практичної ефективності державного
адміністрування, то тут реалізація адміністративного
ресурсу може представлятися виправданою. Так, відомо,
що в умовах нестабільних політичних систем саме добре
налагоджений виконавчий механізм може виконати роль
стабілізуючого фактора, нехай і не завжди «чистого».
Проблема українського адміністративного ресурсу –
це, насамперед, проблема сталої політичної традиції та
сталої політичної культури. Тобто, свої витоки це явище
бере ще з радянських часів. Головними причинами
повномасштабного використання адміністративного
ресурсу в Україні, починаючи з проголошення
незалежності, стали: відсутність політичної волі
у керівництва держави, недостатньо розвинена
партійна система та мінімізованість покарання за його
застосування [5, с. 848].
Про адміністративний ресурс на повний голос
заговорили під час парламентських та місцевих
виборів у 1998 р. Далі його застосування відбувалося
по висхідній під час президентських виборів 1999 р.,
парламентських та місцевих виборів 2002 р., а апогею
свого застосування ця «політична технологія» досягла
під час президентських виборів 2004 р. [8].
Однак це явище має досить глибокі корені. Воно
виникло ще за радянської доби, «закономірно витікаючи
із системи організації та особливостей функціонування
механізмів командно–адміністративної системи, принципів централізації влади та непорушності владної
ієрархії» [10]. Ці традиції були успадковані, хоч і в дещо
модернізованому вигляді, українською владою.
Радянський політичний устрій і спосіб життя
радянського суспільства витворили ту політичну
психологію, на якій базується застосування тіньових
політичних технологій в сучасному українському
суспільстві. Адже невід’ємною характеристикою громадянина радянського типу є чітке усвідомлення розриву
між зверхньою пропагандивною декларацією принципів
суспільного життя та його сутнісним, тіньовим,
способом. Отже, психологічне підґрунтя способу
мислення та поведінки громадян української держави
сформувалось у радянських умовах життя.
У політичній свідомості сьогоднішніх громадян
України й надалі відчувається панування ідеології
етатизму (державного всесилля) та усталена довгими
роками звичка до підпорядкування цьому всесиллю. А
тому нічого нового та незвичного вони не бачать у тому,
що на чергових виборах чиновник відповідного рівня від
імені держави робить усе можливе на користь певного
кандидата.
Звичайно, на побутовому рівні громадяни відчувають
несправедливість такого перебігу подій, особисто
обурюються. Однак не більше того. Адже, окрім етатизму,
у їхній свідомості панує й такий спадок радянського
минулого, як внутрішнє почуття меншовартості.
На сучасному етапі розвитку пострадянських
країн (і в тому числі й України) адміністративний
ресурс можна розглядати, за влучним формулюванням
Н. Ніколаєнко, як пострадянський синдром [6, с. 54]. Він
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є універсальним чинником, який дозволяє нав’язувати
виборцям ту чи іншу думку напередодні виборів,
маніпулювати свідомістю електорату.
Пострадянські країни загалом ототожнюються з
уже відомим адміністративним ресурсом, який чинна
політична влада може використати для спотворення
підсумків голосувань і сповільнення демократизації
суспільства. Це явище, спільне для країн пострадянського
простору, дослідники схильні розглядати як цілком нове
(притаманне пострадянським суспільствам на етапі
переходу до демократії), і, водночас, як негативний
спадок радянської командно–адміністративної системи
[9, с. 85].
Адміністративний
ресурс
як
зловживання
владою під час виборчої кампанії особливо яскраво
й надзвичайно потужно виявляється в авторитарних і
поставторитарних країнах, зокрема на пострадянському
просторі (за винятком країн Балтії). Існування явища
адміністративного
ресурсу
також
пояснюється
специфікою етакратичних (неоазіатських) соціальних
систем, якими є Росія і мусульманські республіки
колишнього СРСР, яких відзначає злиття влади і
власності, придушення інститутів громадянського
суспільства, переважне значення колективістського
начала (щодо індивідуального), комплекс яких зумовлює
розглядання будь–якої реальної виборчої конкуренції як
загрози панівній групі чи особі [9, с. 87–88].
Використанню
адміністративного
ресурсу
в
Україні сприяли донедавна тісні російсько–українські
політичні, економічні й культурні зв’язки. Оскільки
адміністративний ресурс активно застосовувався в
Росії, то він, враховуючи тісну співпрацю і взаємодію
з Україною у всіх сферах, цілком прогнозовано набув
поширення і в нашій державі. Таке поширення в
Україні російської політичної традиції стало перепоною
на шляху розвитку громадянського суспільства.
Адже, як відзначають самі російські дослідники, їх
країна не належить до європейського культурного
ареалу з існуванням приватної власності, балансом
відносин держави та громадянських інститутів,
всебічно розвиненою особистістю та пріоритетом
цінностей індивідуалізму. Натомість ця країна на
сучасній стадії розвитку, як і за радянської влади, є
етакратичною (неоазіатською) соціальною системою, і
характеризується злиттям влади і власності, пануванням
державної власності, всевладдям державних структур
за відсутності громадянського суспільства, пріоритетом
общинних цінностей при придушенні індивідуальності
[11, с. 54, 61].
Використання
адміністративного
ресурсу
в
Україні об’єктивно спричинило порушення чинного
законодавства
суб’єктами
виборчого
процесу,
корумпування державного апарату, який активно
залучали в політичний процес з метою застосування
адміністративного ресурсу, викривлення наслідків
народного волевиявлення [9, с. 85].
Не можна не погодитися з думкою Н. Ніколаєнко, що
«адміністративний ресурс – це деструктивне політичне
явище, здатне дестабілізувати політичну ситуацію в
країні, порушити рівновагу, конкурентність політичної
системи» [7, с. 180].
Причини використання органами державної
влади та місцевого самоврядування чи кандидатами
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в народні депутати, які є державними службовцями,
своїх повноважень для досягнення політичних чи
інших інтересів шляхом порушення норм чинного
законодавства і з метою вплинути на результати виборів
різноманітні:
– особливість соціально–економічних умов, у яких
перебуває Україна;
– особливості менталітету суспільства, що проживає
на посткомуністичному просторі;
– відсутність традицій вільного волевиявлення
громадян і, відповідно, низький рівень політико–
правової культури громадян (як простих виборців, так і,
передусім, чиновників усіх рівнів);
– нерозвиненість інститутів громадянського
суспільства;
– відсутність сталого виборчого законодавства,
що забезпечувало б формування практики проведення
виборчих кампаній;
– відсутність на місцях об’єктивних та незалежних
засобів масової інформації;
– неможливість здійснення політичними силами
різних спрямувань ефективного взаємного контролю
через відсутність необхідних ресурсів;
– відсутність гарантій правового захисту з боку
судової влади та правоохоронних органів [8].
Можемо констатувати, що сьогодні в Україні, в
силу різних причин, створені «сприятливі» умови для
використання адміністративного ресурсу. Нелегітимне
втручання бюрократії у виборчий процес відбуватиметься
доти, доки в Україні не будуть подолані авторитарні
чинники розвитку, зумовлені гіпертрофованим впливом
президентської влади, існуванням розбалансованої
системи стримувань і противаг, залежністю судової
гілки влади, збереженням неконтрольованого впливу
номенклатури всіх рівнів, надзвичайно поступовою
трансформацією політичних свідомості і культури
українців та зберігатиметься характерна для нашого
чиновництва адміністративна субкультура.
Адміністративна субкультура – це знання, традиції,
звичаї, менталітет, правова, політична, моральна
свідомість як специфічна підсистема загальної культури
народу, виконує важливу функцію внутрішнього
регулятива діяльності працівників державного апарату.
Особливого значення вона набуває як соціально–духовна
умова розвитку української державності і демократизації
сучасного суспільства, коли все більший вплив на стан
справ у країні справляє ставлення чиновників до своїх
професійних і громадянських обов’язків перед народом.
Адміністративну субкультуру характеризують такі риси:
політична безпорадність, зумовлена організаційно–
економічною, а також соціально–психологічною
залежністю від вищих посадовців, небажання бути
принциповими перед ними у своїх поглядах, з одного
боку, а з іншого – корумпованість, зв’язки з клановими
структурами, адміністративно–комерційними спільнотами у регіонах і в центрі [4, с. 9–10].
На нашу думку, в такій ситуації великі сподівання
покладаються на активний розвиток громадянського
суспільства, на зростання політичної активності та
підвищення рівня політичної культури наших громадян,
трансформації їхньої свідомості. Враховуючи, що
в Україні відбулися «Помаранчева революція» та
«Революція гідності» (які вказують на поступове
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формування громадянського суспільства – С. К.), а також
присутнє бажання громадян та країни до євроінтеграції, є
підстави з оптимізмом дивитися у майбутнє і сподіватися
якщо не на повне подолання адміністративного ресурсу,
то хоча б на значне його зменшення й послаблення в
реаліях політичного процесу України.
Висновки. Отже, адміністративний ресурс як феномен
політичного процесу в Україні набув поширення
внаслідок запозичення російської політичної традиції,
що бере свій початок із радянських часів і закономірно
витікає із системи організації та особливостей
функціонування механізмів командно–адміністративної
системи, принципів централізації влади та непорушності
владної ієрархії.
Головними причинами повномасштабного використання адміністративного ресурсу в Україні стали:
відсутність політичної волі у керівництва держави,
недостатньо розвинена партійна система, мінімізованість
покарання за його застосування, нерозвиненість
інститутів громадянського суспільства, відсутність
традицій вільного волевиявлення і, відповідно, низький
рівень політико–правової культури громадян.
Використання адміністративного ресурсу в Україні
об’єктивно спричинило порушення чинного законодавства суб’єктами виборчого процесу, корумпування
державного апарату, який активно залучали в політичний
процес з метою застосування адміністративного ресурсу,
викривлення наслідків народного волевиявлення.
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Administrative resource in Ukraine: causes of emergence
and peculiarities of usage
The article analyzes the causes of emergence and features of the use of
administrative resources in Ukraine. It was found out that administrative resource
as a phenomenon of political process in Ukraine became widespread as a result
of borrowing of the Russian political tradition, which takes origin from the Soviet
times and naturally flows from the system of organization and features of functioning
of the mechanisms of the command–administrative system, the principles of power
centralizing and inviolability of the power hierarchy.
It was established that the main reasons for the full use of administrative
resources in Ukraine were: lack of political will in the state leadership, insufficiently
developed party system, minimization of punishment for its application,
undeveloped civil society institutions, lack of traditions of free expression of will
and, consequently, low level of political and legal culture of citizens.
It is proved that the use of administrative resources in Ukraine objectively
led to the violation of the current legislation by the subjects of the election process,
the corruption of the state apparatus, and the distortion of the consequences of the
people’s will.
The methodology of the research is based on the principles of historicism,
objectivity, system analysis of facts and events.
Keywords: administrative resource, abuse of power, destructive political
technology, political process, election campaign.
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Культурна політика України
в умовах євроінтеграції

Аналізуються основні засади та принципи культурної політики України
в умовах євроінтеграції. Показано, що ефективна культурна політика має
базуватися на глобальних моделях з урахуванням локального культурного
ландшафту, адже лише врахування культурних особливостей певного регіону
дасть можливість сформулювати гідні відповіді на виклики сучасного
цивілізаційного процесу. Доведено, що сучасні міжнародні відносини, як
інтерсуб’єктивний феномен, особливо чутливий до інтеграційних та
уніфікаційних тредів. В такій ситуації не просто зрозуміти, як саме має
розгортатися глобалізація, які сили та інтереси стоять за її переможною
ходою. Осмислення векторів консолідації чи розрізнення пролягає через
концептуалізацію її ціннісних засад, що могли б втамувати агресивність
людства і стати основою умиротворення конфліктів, що характерні для
сучасності. Вочевидь, вагомим кроком виокремлення концептуальних основ
проблематичної сфери глобалізації, в рамках яких спеціалісти з міжнародних
відносин змогли б проаналізувати історичний досвід, виявити «дух епохи»
сучасності та здійснити антиципацію майбутнього. Дослідження показує,
що нині постає нагальна необхідність створення «антикризового механізму»
культури, основною функцією якого має бути зменшення загроз деструкції
культурної спадщини. Зниження смертоносних ефектів цивілізації і
повернення до культури забезпечить розвиток українського суспільства.
Перш за все, мова іде про механізми, які орієновані на культурні потреби
громади. Такі суспільні інститути як економіка, політика, право, управління
задаються саме культурним стандартом громади. Тому культурно–
орієнтована політика України має враховувати масштаб соціокультурної
глобалізації шляхом розробки культурних стандартів. Вони повинні поважати
всю культурну палітру Європи та основні принципи нашої країни. Тільки
на таких засадах культурна політика України в умовах євроінтеграції буде
ефективно захищати наші культурні скарби, водночас відкриваючи їх світові,
підвищуючи авторитет України на міжнародній арені.
Ключові слова: Україна, культурна політика, євроінтеграція,
міжнародні відносини, мультикультуралізм.

Актуальність дослідження культурної політики.
Тема вивчення культурної політики викликає цікавість
сучасних дослідників насамперед з тієї причини, що місце
культури у сучасному світі змінюється. Перманентні
погіршення світової політичної і економічної ситуації
супроводжуються глибинними культурними процесами,
зміст і сутність яких не зрозуміла для урядів більшості
країн світу. На перший погляд рівень культурності і
цивілізованості зростає в сучасному суспільстві. Але
при цьому відбувається багато системних криз. Ця
ситуація вимагає нагального втручання як урядів так
міжнародних організацій. В свою чергу це втручання має
базуватися на науковому підході, бути обґрунтованим,
адже сфера культури особливо чутлива до будь–яких
трансформацій. Тому якісний новий підхід до культурної
політики України в умовах євроінтеграції має спитатися
на науково–обґрунтовані висновки і дослідження.
Проблема культурної політики в контексті процесів
глобалізації і європеїзації цікавила багато вчених.
Починаючи з 80–х рр. ХХ ст. у західному дискурсі згадана
тема привернула до себе увагу багатьох дослідників з
різних країн світу. Багато з думок, які лунають є ціннісно
нейтральними (зокрема, Е. Гіденс [7] та С. Леш [10]).
Інші вчені помірковано критикують глобалізацію і її
вплив (зокрема, У. Бек [4], та З. Бауман [3]). Існує і табір
радикальних критиків глобалізації (зокрема, К. Агітон
[1] та І. Валлерстайн [6]). Така палітра думок, позицій,
аргументів доводить, що глобалізація є не простим для
аналізу феноменом, що потребує комплексного підходу.
Прикладом такого комплексного вектора є дослідження
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американця індуського походження А. Аппадурай, який
пропонує теорію глобалізації культури [13].
Мета і завдання статті. Розуміючи комплексний
характер проблеми у цій статті ми фокусуємо нашу
увагу на основних засадах культурної політики України
в умовах євроінтеграції. Нашим завданням є показати,
що ефективна культурна політика має базуватися
на глобальних моделях з урахуванням локального
культурного ландшафту, адже лише врахування
культурних особливостей певного регіону дасть
можливість сформулювати гідні відповіді на виклики
сучасного цивілізаційного процесу.
Розпочати слід з того, що український соціум не може
бути стабільним і не може довго існувати, не розвиваючи
почуття приналежності у його членів. Почуття
приналежності не може бути лише етнічним і не може
ґрунтуватися на загальних характеристиках, оскільки
європейський соціум надзвичайно різноманітний.
Відчуття того, що ти є громадянином тієї чи іншої
країни, але все одно знаходишся далеко від неї, важко
зрозуміти і пояснити, але воно буває настільки сильним,
що може завдати серйозної шкоди якості громадянства
і почуттю відданості спільноті. Коли представники
домінуючої культури відносяться до меншин з
неповагою та дискримінацією, меншини свідомо чи
несвідомо звикають до негативної самооцінки та браку
самоповаги.
Як слушно зазначають автори аналітичної доповіді
Національного інституту стратегічних досліджень:
«Культурна політика Європейського Союзу, як об’єкт
дослідження, може розглядатися з різних позицій:
– вона може цікавити Україну як джерело цінного
досвіду, який можна використовувати при аналізі
перспектив та наслідків тих чи інших перетворень в
гуманітарній сфері;
– вона може містити пропозиції вигідних для
України умов інкорпорації до Європи, стимулюючи
водночас процеси внутрішнього розвитку культурної
галузі» [8, с. 3].
Спираючись на дослідження І. Бабич та О. Родіонової,
можемо виділити такі три моделі культурної політики
України в умовах євроінтеграції:
1) «асиміляція;
2) мультикультуралізм;
3) міжкультурний діалог» [2, с. 20].
Різні моделі культурної політики можуть призвести
до різних наслідків, сприяти налагодженню міжетнічних
відносин, консолідувати суспільство, з одного боку,
та навпаки, стимулювати розвиток конфліктів та
міжетнічної напруги, з іншого. Проте, важливим є не
лише формат культурної політики, який прийнятий у
нашій державі, але й наявність або відсутність різних
культурних політик інших країн Європи.
В аналітичній доповіді Національного інституту
стратегічних досліджень підкреслюється: «Вітчизняна
культурна політика, якщо вона претендує на
відповідність європейським зразкам, мусить розробити
механізми реального партнерства між Міністерством
культури, його окремими структурами та широкою
громадськістю. Спільно вироблені рішення мають
більше шансів на вдалу реалізацію. Окрім цього, процес
такого вироблення культурної політики є необхідною
складовою функціонування громадянського суспільства,
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пробудження почуття громадянської відповідальності.
Державне втручання в культурні процеси, як зазначають
фахівці, мусить бути «адекватним», і змінюватися
залежно від того, як змінюються умови життя в країні»
[8, c. 46].
В. Мельник зазначає: «На сучасній стадії розвитку
сучасного українського суспільства культурна політика
може посідати декілька стратегічних позицій. По–
перше, вона є одним з інструментів євроінтеграції.
Розвиваючи сектор культурних індустрій, модернізуючи
культурну політику і вдосконалюючи механізми її
впровадження, можливо окреслити вимір успішної
зовнішньої політики, якою є на сьогодні євроінтеграція,
та наблизити нашу країну до омріяних європейських
стандартів. По–друге, досвід європейських країн показує
важливість участі культурного сектору в розбудові
громадянського суспільства та економічному зростанні
держави, тобто у внутрішньополітичному житті країни в
умовах культурної глобалізації» [11, c. 151].
Аналіз джерел показує, що теоретичні основи
євроінтеграції закладені саме в політичних концепціях
класичного лібералізму. Проте, точність цього висновку,
може бути оскарженою принаймні з однієї причини:
ця концепція є стандартом, якому не відповідає жоден
з режимів, що реально існують. Перед нами постає
парадокс: класичний ліберальний режим у чистому
вигляді, з одного боку, задає надзвичайно високий
стандарт – стандарт абсолютної толерантності, та
водночас не передбачає взагалі жодних стандартів,
адже частиною політичної системи визнається будь–
яке культурне співтовариство або традиція. Важливо
зрозуміти, що в мультикультурній країні культура,
яка є протилежною домінуючій, не зникає, а лише
трансформується. Як зазначає С. Терепищий: «сучасні
уніфкаційні процеси у своєму фундаменті містять
не ідею космополітизму, а цінності ліберального
мультикультуралізму. А отже, ціллю діалектичного
підходу до ідеалу громадянина як «продукту освіти»
може стати лише культурно толерантна людина, на
противагу її націоналістичній свідомості» [12, c. 228].
У подібному ключі працюють і інші дослідники.
Так, аналізуючи досвід Європи у виробленні культурної
політики В. Мельник зазначає, що «до вироблення
спільних культурних стратегій, які становлять
особливість культурної політики Європейського Союзу,
Європа «прийшла» через визнання їх необхідності для:
1) стабілізаційних процесів у суспільстві (суспільна
консолідація,
зменшення
ризиків
виникнення
деструктивних і дезорганізуючих елементів, розвиток
громадянського суспільства, сприяння міжкультурному діалогу, який прийшов на зміну політиці
мультикультуралізму та стверджував внесок кожної
культурної групи, не лише етнічної, у створення
суспільного добробуту);
2) розвитку економіки та інновацій;
3) розвитку міжнародних відносин між країнами–
членами ЄС, країнами–кандидатами і світом» [11, с. 153].
На нашу думку, сучасна культурна політика є не
просто бажаним станом суспільної та міждержавної
комунікації, але й неодмінною умовою збереження
миру на планеті. Найголовнішим для нас є цінності
діалогу у процесі євроінтеграції культурної і соціальної
динаміки. Варто, на нашу думку, більше уваги приділяти
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концептуалізації не лише теоретичних, але й практичних
моделей удосконалення культурної політики України, які
враховуватимуть як національні, так і міжнаціональні
процеси інтеграції та дезінтеграції, будуть брати до уваги
історію конкретної країни, її етносів та різних соціальних
груп. При модернізації культурної політики України
в процесі євроінтеграції, варто обґрунтувати спільні
українсько–європейські культурні смисли соціальної
діяльності. Тільки так взаємодія, яку не уникнути в
глобалізованому світі, буде відбуватися паралельно
з процесами культурного зближення і толерування
цінностей Іншого. Те, що відбуваються в індивідуальній
свідомості, має з необхідністю транслюватися у сферу
міждержавних стосунків, особисті дружні зв’язки мають
стати основою міждержавної політики. Такий підхід
має бути комплексним і враховувати взаємовідносини
на рівні особи, групи, етносу, держави, планетарного
суспільства. Колективний і особистісний аспекти мають
формувати соціокультурний контекст, що зорієнтований
не лише на минуле, але й на майбутнє.
У цьому контексті привертає увагу висновок
В. Мельника: «Для України більш прийнятною є не
ліберальна, а помірковано патерналістська модель
культурної політики, на зразок тієї, що існує у
Франції. Ступінь поміркованості має визначатися
потребами вільного культурного розвитку особистості,
різноманітних соціальних груп і нації в цілому, без чого
життєздатність та конкурентоспроможність української
культури опиниться під загрозою. Важливо виробити
власну, адекватну українським вимогам, модель такої
культурної політики, завдяки якій Україна стане
повноправним учасником обмінів між європейськими
державами. Культурна політика Європейського Союзу
– це насамперед повага до цінностей, помножена на
дотримання технологій» [11, c. 154].
Ефективна культурна політика, на наш погляд,
передбачає
ефективний
міжкультурний
діалог,
відкритість, здатність поглянути на себе очима інших.
На відміну від асиміляції, діалог визнає, що для
уникнення непорозумінь між спільнотами необхідна
неупередженість державної влади, яка не буде надавати
пріоритет правам та інтересам більшості. На відміну
ж від мультикультуралізму, діалог вимагає наявність
загального ядра, що не залишає місця для морального
релятивізму. В рамках міжкультурного діалогу
визнається ключова роль організацій громадянського
суспільства, за допомогою яких можливо вирішувати
повсякденні проблеми недоступними для держави
шляхами. Очевидно, що подібний підхід вимагає
принципу заборони будь–якої дискримінації, а також
жорсткого нейтралітету в питаннях культури і релігії,
в силу того, що створені ЗМІ та буденною свідомістю
стереотипи сприйняття людей іншої національності,
релігії та кольору шкіри з неминучістю приводять до
розпалу конфронтації в суспільстві. З іншого боку,
слід визнати, що саме поняття міжкультурного діалогу
залишається дуже невизначеним. «Біла книга», прийнята
Радою Європи в 2008 р, визначає його як процес, що
включає в себе відкритий, ввічливий обмін думками
між особами та групами з різним етнічним, культурним,
мовним, релігійним минулим і спадщиною, який буде
засновано на взаємоповазі. Міжкультурний діалог має
на меті розвиток більш глибокого розуміння різного
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світогляду, а також поширення толерантності й поваги
до іншого.
Щодо концепції мультикультуралізму, що склалася
в Західній Європі, то вона вимагала політичного
визнання особливої «життєвої моделі» меншин в якості
рівноправної моделі більшості приймаючої сторони.
Проблема полягала в тому, що пара «більшість–
меншість» залишалася на тих же позиціях, що і в
концепції асиміляції, з різницею лише, що меншість
підтримувалася в своїй інакшості, а не асимілювалася
до більшості. Незважаючи на благі наміри, в реальності
мультикультуралізм, підкреслюючи відмінні риси різних
спільнот, може призвести до сегрегації, створення
національних та/або конфесійних районів, у яких та
по відношенню до яких будуть зберігатися ті ж самі
стереотипи та взаємні упередження.
Як вірно вказує О. Богуславська: «в сучасному
постіндустріальному, постмодерністському глобалізованому світі значення й роль національних культур
змінилися: замість модерністського твердження про
«єдиний шлях» як універсальну модель розвитку всього
людства формується теза про мультикультуралізм,
взаємодію цивілізацій, унікальність історичного
шляху кожної нації. Зараз саме національна культура
й «гуманітарна аура нації» стають основою sort power
(«м’якої влади») тої або іншої держави, У ситуації, коли
глобалізація нівелює державні суверенітети й границі
між країнами, саме «культурний суверенітет» нації стає
наріжним каменем, здатним урятувати будь–яку державу
для майбутнього. Без культурного суверенітету Україна
втратить духовну очевидність власного існування й
перетвориться в сукупність територій, що є периферіями
щодо різних центрів» [5, c. 64].
Дійсно, явище глобалізації все більш інтенсивно
демонструє себе в усіх галузях суспільного життя –
від економіки до політики, він освіти до культури.
Особливо це помітно у сфері сучасних міжнародних
відносин, як інтерсуб’єктивному феномені, який
особливо чутливий до інтеграційних та уніфікаційних
тредів. Те, що раніше здавалося дуже далеким, тепер
існує у модусі «близького». А те, що було близьким,
раптом віддаляється від нас і стає доступним з будь–якої
точки світу. Однак поряд з явищем інтеграції останнім
часом все більш помітні дезінтеграційні тенденції,
наприклад регіоналізації та локалізація. Питання
глобалізації та антиглобалізації розгортається на фоні
неймовірного технічного прогресу, інформаційної
революції, демографічних змін росту населення, а
також екологічної кризи. В такій ситуації не просто
зрозуміти, як саме має розгортатися глобалізація,
які сили та інтереси стоять за її переможною ходою.
Осмислення векторів консолідації чи розрізнення
пролягає через концептуалізацію її ціннісних засад,
що могли б втамувати агресивність людства і стати
основою умиротворення конфліктів, що характерні для
сучасності. Вочевидь, вагомим кроком виокремлення
концептуальних
основ
проблематичної
сфери
глобалізації, в рамках яких спеціалісти з міжнародних
відносин змогли б проаналізувати історичний
досвід, виявити «дух епохи» сучасності та здійснити
антиципацію майбутнього. Така візія має передувати
практичним крокам у сфері культурної політики, адже
лише осмислений рух веде до прогресу.
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Як слушно роблять висновок автори аналітичної
доповіді Національного інституту стратегічних досліджень: «При розробці культурної політики необхідно
дотримуватися балансу між такими напрямами:
1) збереження, дослідження та актуалізація національної культурної спадщини, її популяризація за кордоном;
2) розвиток сучасних видів культурної та мистецької
діяльності, створення сприятливих умов для вироблення
конкурентоспроможної на світовому ринку культурної
продукції;
3) забезпечення максимальної доступності культурних благ для кожного жителя України, надання
можливостей для розкриття творчого потенціалу
особистості. Також необхідно пам’ятати, що економічна
рентабельність, окупність, комерційний успіх, за всієї
своєї значущості, не можуть бути основними критеріями
оцінки рівня національної культури, а відтак і головними
цілями культурної політики» [8, c. 48].
Висновки. Аналіз показав, що нині постає нагальна
необхідність створення «антикризового механізму»
культури, основною функцією якого має бути зменшення
загроз деструкції культурної спадщини. Зниження
смертоносних ефектів цивілізації і повернення до
культури забезпечить розвиток українського суспільства.
Перш за все, мова іде про механізми, які орієновані на
культурні потреби громади. Такі суспільні інститути
як економіка, політика, право, управління задаються
саме культурним стандартом громади. Тому культурно–
орієнтована політика України має враховувати масштаб
соціокультурної
глобалізації
шляхом
розробки
культурних стандартів. Вони повинні поважати всю
культурну палітру Європи та основні принципи нашої
країни. Тільки на таких засадах культурна політика
України в умовах євроінтеграції буде ефективно захищати
наші культурні скарби, водночас відкриваючи їх світові,
підвищуючи авторитет України на міжнародній арені.
Перспективи подальших досліджень культурної
політики України в умовах євроінтеграції полягають у
концептуалізації принципів рівноправного партнерства
держави, бізнесу та громадянського суспільства у
цій сфері, а також розробки практичних механізмів
імплементації цих механізмів на законодавчому рівні.
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conceptualization of its values, which could resist the humanity aggressiveness
and become the basis of the conflicts appeasement characterizing the present. It is
evident that an important step in distinguishing the conceptual foundations of the
globalization problematic sphere, within the international relations experts could
analyze historical experience, is to reveal the «spirit of the era» of the present and
put through the anticipation of the future. The research shows that today there is an
urgent need to create a culture «crisis mechanism», with the main function to be a
decrease of the cultural heritage destruction threats. Reducing the deadly effects of
civilization and returning to culture are the development of the Ukrainian society.
First of all, we are talking about mechanisms geared towards the cultural needs of
the community. Such social institutions as economics, politics, law, management are
formed precisely under the influence of the community cultural standard. Therefore,
the cultural–oriented policy of Ukraine should take into account the scale of socio–
cultural globalization by developing cultural standards. They must respect the entire
cultural palette of Europe and the basic principles of our country. Only on such a
basis, in the framework of the European integration, cultural policy of Ukraine will
effectively protect our cultural treasures simultaneously opening them to the world,
thus increasing the authority of Ukraine in the international arena.
Keywords: Ukraine, cultural policy, Euro integration, international relations,
multiculturalism.
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Cultural policy of Ukraine in the conditions
of the European integration
The article analyzes the basic approaches and principles of Ukrainian cultural
policy in the context of the European integration. It is shown that effective cultural
policy should be based on global models taking into account the local cultural
landscape, since only certain region cultural features, taken into account, will
make it possible to formulate worthy responses to the modern civilization process
challenges. It is proved that contemporary international relations, as an inter–
subjective phenomenon, are especially sensitive to integration and unification
tendencies. In such a situation, it is not just a matter of understanding how
globalization should unfold, what forces and interests are behind its victorious
move. Comprehension of the consolidation vectors or its differentiation lies in the
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Значення методу типологізації у методології
порівняльного історико–соціологічного
дослідження імперій Ш. Айзенштадта
Проаналізовано особливості використання Шмуелем Н. Айзенштадтом
методу типологізації у порівняльному історико–соціологічному дослідженні
політичних систем. У центрі уваги знаходиться праця ізраїльського
вченого «Політичні системи імперій: піднесення та падіння історичних
бюрократичних суспільств». Розкрито теоретичне підгрунття типології
імперій Ш. Айзенштадта. Особливу увагу приділено його характеристиці
«централізованих історичних бюрократичних імперій».
Ключові слова: Ш. Айзенштадт, імперія, політична система,
порівняльна історична соціологія, конфігураційний аналіз, типологізація,
типологічне порівняння.

Творчий спадок Шмуеля Н. Айзенштадта є важливою
віхою в історичній соціології імперій. Він дав соціальній
науці багатий концептуальний та методологічний
інструментарій для осмислення змістовних ознак, історії
становлення, розвитку та розпаду імперій. Його вплив
на історичні макросоціологічні дослідження імперій та
соціальної влади знаходить своє відображення у працях
таких відомих дослідників як Д Каутський [9], М. Манн
[10], М. Дойл [5], О. Мотиль [3], Г. Мюнклер [12] та
ін. Актуальність дослідження творів Ш. Айзенштадта
безсумнівна. Аналізуючи науковий доробок ізраїльського
вченого, ми отримуємо цінну інформацію про теоретико–
методологічні засоби вивчення імперій і вони можуть
відкрити нові перспективи для порівняльної політичної
історії.
Творчість Ш. Айзенштадта добре досліджена. Без
перебільшення можна стверджувати, що його праці з
імперської проблематики набули статусу класичних
з моменту їх публікації у 1960–1970–х рр. Відтоді не
згасає інтерес до ідей видатного дослідника. Існує
великий обсяг наукової літератури, у якій розглядається
його внесок у розроблення цієї теми. Зокрема, є деякі
розвідки в Україні, які присвячені внескові ізраїльського
вченого у вивчення імперій [див., напр.:1; 2]. Однак,
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деякі аспекти теорії і методології Ш. Айзенштадта у них
висвітлені недостатньо повно. Відповідно актуальним є
їхній детальний аналіз.
Головна мета розвідки полягає у розкритті значення
методу типологізації у методології порівняльного
історико–соціологічного дослідження імперій Ш. Айзенштадта.
Світове ім’я вчений здобув із публікацією у 1963 році
монографії «Політичні системи імперій: піднесення та
падіння історичних бюрократичних суспільств» (далі –
«Політичні системи імперій»). Багатьма дослідниками
відзначалося, що на момент видання праці вона була
одним з небагатьох у той час масштабних порівняльних
досліджень у сфері історичної макросоціології. За
словами Г. Гамілтона, коли «Політичні системи імперій»
з’явилися, книга наділила покоління соціологів та
істориків особливим та майже драматичним повторним
введенням у щось старе: соціологію історії. Як писав
у 1963 році один рецензент, «Політичні системи
імперій» були «найуспішнішим історико–соціологічним
дослідженням, яке з’явилося після Макса Вебера» [цит.
за: 8, c. 85].
За багатьма авторитетними оцінками, монографія
містить кращий опис імперської історії з структурно–
функціональної точки зору, який в даний час доступний.
Дійсно, Ш. Айзенштадт дав нам багатий інструментарій
для осмислення ґенези, підтримання та розпаду імперій
за допомогою теоретизування структурних відносин
між соціальними групами у великомасштабних політіях
та аналізу глобальних патернів розвитку у розподілі
джерел соціальної влади [13, c. 133]. Попри критику
структурного функціоналізму, «Політичні системи
імперій» дають перелік ключових питань та рушійних
сил, які дослідження з порівняльної історії імперій не
можуть ігнорувати.
Примітною
особливістю
структурно–функціональних досліджень була їхня відносна байдужість
до інтенцій, соціально–психологічних диспозицій,
схильностей та цілей людей, чиї життя визначали зміст
історичних процесів. Увага була незмінно зосереджена
на структурних умовах та функціональних діях, на
інституційних наслідках відносин, незалежно від того,
чи були вони навмисними чи ненавмисними. Справжні
наміри сторін у відносинах розглядалися як чинник досить
незначного пояснювального значення. Незважаючи
на те, що Ш. Айзенштадт є визнаним структурним
функціоналістом, одним з великих достоїнств його
«Політичних систем імперій» було те, що він зробив
мотив визначальною детермінантою в історичному
формуванні політичних систем. Друге достоїнство
полягає у тому, що тоді як інші автори в основному
стурбовані поясненням змін – становлення демократії
або диктатури, переходи від феодалізму до капіталізму,
виникнення нових типів партійної політичної організації
– головним інтересом Ш. Айзенштадта є явище та
проблема тривалості (стійкості). Серцевиною його
книги є аналіз динаміки стабільності. Вона побудована
на доброму розумінні того факту, що історичний час є
обставиною безперервності та змін і що конструювання
політій має як теперішнє, так і минуле [4, с. 177].
Для досягнення своєї дослідницької мети,
Ш. Айзенштадт використовував дуже специфічну
методологію – конфігураційний аналіз. Простіше
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кажучи, конфігураційний аналіз – це аналіз
основних якостей соціальних структур, інститутів та
«патерних» (шаблонних, схематичних) соціальних
дій, які розвиваються всередині соціальної системи та
визначають її характер. Дотримуючись цієї методології,
Ш. Айзенштадт спочатку диференціював та осмислював
соціальний патерн (зразок, шаблон) (тобто конфігурацію),
а потім вивчав його основні характеристики, і, нарешті,
інтерпретував його внесок у підтримання стабільності
досліджуваної імперії [11].
Конфігураційний аналіз є спробою ізолювати та
описати суттєві властивості шаблонних дій, які, як
вважається, відбуваються природним чином. Аналіз
включає три етапи. Перший полягає у відокремленні
обмеженого патерну дії (конфігурації) від інших
подібних, але відмінних патернів. Цей крок – це
процес типології. Другий етап – це внутрішній розгляд
патерну з метою розроблення узагальнень щодо його
найважливіших характеристик. По суті на цьому етапі
відбувається теоретизація форми та характеру патерну.
Третій етап є емпіричною інтерпретацією. Він полягає в
аналітичному використанні патерну для прогнозування
та пояснення будь–якого емпіричного випадку, який
можна типологізувати схожим чином. Протягом усього
часу конфігурації є опорним пунктом аналізу. Вони є
об’єктом типології, предметами теорії та джерелами
емпіричних інтерпретацій.
Власне предметом розгляду даної статті є особливості
застосування Ш. Айзенштадом методу типологізації у
«Політичних системах імперій». Ця книга є серйозною
спробою автора впоратися з історичною складністю
– з безперервністю, різноманітністю та зміною.
Складність виникає у «Політичних системах імперій»,
оскільки Ш. Айзенштадт відокремлює тип соцієтальної
конфігурації, історичної бюрократичної імперії, від
інших типів суспільств. Значення таких бюрократичних
імперій полягає у тому, що вони знаходяться між виразно
традиційними та виразно модерними суспільствами,
але не є еволюційним процесом, за допомогою якого
традиційне еволюціонує у модерне. Натомість вони
репрезентують розвиток суспільств з централізованими
політичними режимами. Такі суспільства були історично
широко розповсюджені, як у часі, так і в просторі. Вони
свого часу виникли та зникли, але в ретроспективі
вони містили перший інституційний приклад того, що
стане центрально важливим у сучасних суспільствах:
автономні політичні інститути. По суті «Політичні
системи імперій» є соціологічною розповіддю про
створення, підтримання та розпад премодерної політії.
У цій монографії та інших своїх творах Ш. Айзенштадт
пише про історичну складність. Він робить її фокусом
аналізу, ніж будь–яку іншу особливість історії. За якими
критеріями і за якою логічною процедурою він робить
історичну складність досяжною нашому розумінню
минулого та нашій інтерпретації сучасності?
Згідно з тлумаченням історії Ш. Айзенштадтом, просте
розуміння минулого чи теперішнього завжди помилкове.
Історію неможливо пояснити стисло, пильніший погляд
на історичні дані свідчить про складнішу картину.
Незважаючи на складність історії, виразні патерни можна
розрізнити за допомогою належного використання
порівняльного методу. Тільки шляхом порівняння можна
відокремити один патерн від інших. Основна увага
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порівняльного аналізу повинна бути зосереджена на
виявленні подібностей та відмінностей між одиницями
– чи є ці одиниці суспільствами або окремими особами
або чимось більш нематеріальним, наприклад ідеями
чи змінами. Контролюючи одиниці спостереження та
у такий спосіб класифікуючи відмінності між цими
одиницями, Ш. Айзенштадт прирівнює порівняння до
типології [7, с. 4].
Однак, вчений визнає, що існують труднощі з
використанням порівнянь для цілей його розвідки.
«Основна проблема у порівняльних дослідженнях
полягає не в тому, чи можна побудувати …типи
відповідно до будь–яких відповідних критеріїв, але
чи взагалі варто це робити» [6, с. 46]. Він називає два
мірила путящої типології. По–перше, типологія має
ґрунтуватися на окресленні загальних характеристик
різних суспільств. Але, лише з цим критерієм, зазначає
Ш. Айзенштадт, типологія може бути артефактом своїх
визначень і не відображати справжніх подібностей та
відмінностей між суспільствами. Потрібне друге мірило.
Важливішим тестом на цінність є те, чи є загальні
риси характеристиками, важливими для розуміння
функціонування цих типів – як спеціальних,
інституціоналізованих систем з власними способами
підтримання цілісності та системними проблемами,
які відрізняються від інших систем. Цей тест значною
мірою залежить від того, наскільки можна розрізнити
як спільні для різних суспільств соцієтальні умови, у
яких кожний тип інституційної системи розвивається і
кристалізується, так й умови їх зміни та трансформації
[6, с. 47].
Інакше кажучи, типологія повинна визначати
конфігурації – межі патернів, а також їх внутрішню
роботу та динаміку – таким чином, щоб відрізняти їх
від інших конфігурацій. Підкреслюючи системні якості
типів, Ш. Айзенштадт має на увазі, що правильність
типології менше залежить від термінологічної
(теоретичної) точності, ніж від історичних свідчень
(фактів).
Ш. Айзенштадт формулює онтологічне твердження:
існують конфігурації в історії, й ці конфігурації мають
системні властивості. Виявлення цих конфігурацій
залежить від концептуальних інструментів, які
використовуються для вивчення історичних джерел.
Значна частина написаного Ш. Айзенштадтом про його
власну теоретичну орієнтацію обертається навколо
основного моменту: для завдання пошуку та визначення
конфігурацій не всі концептуальні інструменти працюють
однаково добре. Концепції істориків мають антисистемне
упередження і мало придатні. Універсалістські концепції
структурного функціоналізму корисні лише тому, що
вони базуються на визнанні того, що суспільства діють
на системних принципах. Марксистські концепції теж
будуть працювати, оскільки вони також містять системні
значення. Проте усі ці концепції повинні бути спрямовані
на вирішення завдання специфікації, на відкриття та
окреслення конфігурацій.
У «Політичних системах імперій» Ш. Айзенштадт
показує, як працює процес специфікації. Він формулює
свої два основні припущення на першій сторінці. Перше
припущення стосується універсальної оцінки історії:
«Політична система є основною частиною будь–якої
організації суспільства» [7, с. 3]. Його друге припущення
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вказує на необхідність відзначити як засіб розуміння
історичних варіацій те, що: «Різні типи політичних систем
розвиваються та функціонують у певних соціальних
умовах, а спадкоємність будь–якої політичної системи
також пов’язана з такими специфічними умовами» [7,
с. 3]. Специфікація систем, таким чином, ґрунтується
на логіці того, що те, що є загальним для усіх одиниць
аналізу та є емпірично спостережуваним та системно
важливим у них, є підхожою відправною точкою
для побудови типології. Відповідно, Ш. Айзенштадт
викладає основні характеристики усіх політичних
систем, а також їх взаємини з іншими інститутами
суспільства, а потім використовує ці характеристики
як змінні для визначення емпіричних кластерів, які
вказують на потенційно валідні типи політичних систем.
Отримавши ці характеристики від структурних
функціоналістів, він постулює наступне: По–перше,
усі політичні дії організовані за ролями, але ступінь,
у якому це відбувається, а також ступінь відмінності
політичних ролей від інших ролей, відрізняються між
суспільствами. По–друге, уся політична діяльність
інституціоналізована, але ступінь та форма цієї
інституціоналізації різняться. У деяких суспільствах
існують спеціальні організації, що займаються
особливими видами політичної діяльності, такими
як законодавча, адміністративна, судова та партійна
діяльність, тоді як в інших суспільствах ця діяльність
вбудована в інші інститути, такі як ті, що стосуються
сімейних та інших типів аскриптивних груп. По–
третє, усі політичні системи мають цілі, але ці цілі
відрізняються залежно від їх змісту, інтересів яким
вони служать, від критеріїв їх визначення і від того,
наскільки різні групи суспільства беруть участь
у їхньому визначенні. По–четверте, усі політичні
системи намагаються легітимізувати своє застосування
влади, але вони відрізняються «типом легітимації, яка
санкціонує певну політичну систему та її правителів»
[8, с. 97–98].
Використовуючи ці критерії як засіб специфікації,
але зазначаючи, що «теоретично можливі взаємозв’язки
між цими змінними різноманітні», Ш. Айзенштадт
робить висновок, що «в історії розвитку людського
суспільства виділяються кілька основних типів
[політичних систем]», а саме: 1) примітивні політичні
системи, 2) патримоніальні імперії, 3) кочівницькі або
завойовницькі імперії, 4) міста–держави, 5) феодальні
системи, 6) централізовані історичні бюрократичні
імперії або, просто, історичні бюрократичні суспільства
та 7) сучасні суспільства різного типу (демократичні,
автократичні, тоталітарні, «країни, що розвиваються»)
[7,с. 10]. Серед перелічених ним типів політичних
систем, предметом аналізу в цій книзі є централізовані
історичні бюрократичні імперії – доіндустріальні
політичні системи, які характеризуються високим
ступенем централізації політичної влади, яка діє через
обширну систему безособового управління. Ця категорія
включає у себе режими Стародавнього Єгипту та
послідовні династії Китайської імперії, Елліністичну,
Римську та Візантійську імперії, Сасанідську Персію,
арабські халіфати від Аббасидів до Османської імперії,
імперію Моголів та її попередників, держави інків та
ацтеків, абсолютистські монархії у ранньомодерній
Європі і такі «завойовницькі імперії», як Іспанія у
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Південній Америці та Британія у Індії. Незважаючи на їх
різноманітні історичні витоки та різноманітні історичні
долі, Ш. Айзенштадт групує їх як один феномен
для пояснення на основі специфічно політичних
характеристик. За його словами, усі ці режими мають
спільну рису, яка вказує їх належність до одного типу.
Ця риса є саме формою політики, яка знайдена в усіх
них і не знайдена ніде у інших місцях. Які б не були
внутрішні відмінності між ними, усі вони мають певні
спільні політичні характеристики, які відрізняють
їх від інших політичних систем, незалежно від того,
які збіги та паралелі можуть бути в інших аспектах.
Використовуючи ряд контрольних випадків інших типів
політичної системи – феодальної, патримоніальної,
модерної тощо – для підтвердження обґрунтованості цієї
базової типології він визначає загальні характеристики
історичних бюрократичних імперій таким чином:
«обмежена автономія» політичної сфери, яка
виражається через (1) «розвиток автономних політичних
цілей» у правителів та меншою мірою в інших суб’єктів,
(2) «обмежена диференціація політичної діяльності та
ролей» від інших видів діяльності та ролей, виражена
особливо у виникненні процесу специфічно «політичної
боротьби», (3) спроби «організувати політичну
спільноту в централізовану одиницю» та (4) «розвиток
специфічних організацій управління та політичної
боротьби» [7, с. 19].
Виконавши перший крок у визначенні типу політичної
системи, Ш. Айзенштадт решту книги присвячує
підтвердженню його історичної валідності. Це завдання
виконується за допомогою типологічних порівнянь.
Дослідник складає список історичних випадків, які,
як йому видається, наділені такими визначальними
рисами, і зазначає, що вказані випадки також мають інші
емпірично виявлені фундаментальні характеристики, які
відрізняються від історичних випадків інших політичних
систем. Ш. Айзенштадт намагається збалансувати
порівняння подібностей з порівняннями відмінностей
між цими випадками бюрократичних імперій і тими
випадками, які потрапляють у пов’язані, але чітко
відмінні категорії. Він звертається до останніх як до
контрольних груп. «Аналіз тут включає у себе кілька
суспільств … які, оскільки вони мали деякі спільні, але
лише деякі, характеристики бюрократичних суспільств,
служили контрольними групами щодо гіпотези про
умови інституціоналізації політичних систем історичних
бюрократичних суспільств» [7, с. ix].
Вчений використовує такі контрольні групи для
досягнення двох цілей. По–перше, контрастні випадки
допомагають обґрунтувати, що бюрократичні імперії
є емпірично достовірною історичною конфігурацією,
а також допомагають описати головні риси
небюрократичних імперій. Але є друга та більш суттєва
мета – теоретична. Ш. Айзенштадт наводить приклади
контрастних випадків як доказ того, що конфігурації
мають системний характер, але не перебувають
на природному еволюційному шляху. Наприклад,
він обговорює нездатність Каролінгської імперії та
Монгольської імперії стати бюрократичними імперіями,
хоча в обох випадках сильні правителі дали цим
суспільствам «виразну орієнтацію» у цьому напрямку.
В обох випадках історичні умови були непридатні для
створення системи бюрократичних імперій: «Намагання
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правителів заснувати централізовану політію ... не
стали повністю інституціоналізованими: такі політії
як правило «регресували», так би мовити, до типів
«передцентралізованих» політій – патримоніальних
імперій, подвійних завойовницьких імперій або
феодальних держав» [7, с. 29].
Загалом Ш. Айзенштадт мало використовує
контрастні випадки. Його мета у «Політичних системах
імперій», як і в його інших пізніших роботах, полягає
у тому, щоб проаналізувати, якою є конфігурація, а не
те, якою вона не є. Для цього він повинен порівняти ті
випадки, які служать прикладами типу. Такі порівняння
подібності мають більш теоретичне, ніж класифікаційне
значення.
У своїй типології автор спирається на припущення,
що історична складність є типовою складністю.
Типології повинні фіксувати ці патерни, а порівняння
відмінностей (тобто типологічні порівняння) дають
змогу зробити це. Порівняння – це мережа, за якою
невиразні історичні конфігурації історії уловлюються
для тісного спостереження. У «Політичних системах
імперій», Ш. Айзенштадт розмірковує про цю
процедуру: «Чи ми погоджуємось згрупувати ці
різноманітні історично та географічно окремі і несхожі
суспільства під одним заголовком і стверджувати,
що вони становлять або належать до одного типу?
Очевидно, що існує багато відмінностей між цими
різними суспільствами – відмінностей в історичному
та географічному тлі та у культурних традиціях. І все
ж, з точки зору порівняльного соціологічного аналізу,
вони, здається, належать до одного типу, що демонструє
деякі основні загальні характеристики. Ці загальні
характеристики, звичайно, не усувають культурних
та історичних відмінностей між ними, але принаймні
деякі з цих розбіжностей можуть найбільш вигідно
розглядатися як варіанти цих загальних якостей або як
фактори, які впливають на такі варіації; і вони можуть
бути найбільш плідно проаналізовані як такі» [7, с. 12].
Тут, як і в інших місцях, Ш. Айзенштадт
дотримується думки, що, якщо виявлена історично
правильна конфігурація, відмінності між історичними
прикладами цієї конфігурації є варіаціями теми. По суті,
дослідник стверджує, що історична складність набуває
двох різновидів: великі складності, що виникають
внаслідок відмінностей між конфігураціями та менші
складності, що виникають внаслідок різниць у самих
конфігураціях. Типологізація призначена для розгляду
великих складнощів, тих основних відмінностей між
конфігураціями. Це вправа, що дозволяє виявляти
різницю між тими речами, які можна порівняти лише на
найзагальнішому рівні та ніколи у глибині.
Отже, порівняльна історія імперій Ш. Айзенштадта
має велику евристичну цінність. «Політичні системи
імперій» слугують прикладом плідного застосування
методу типологізації для визначення сутнісних (ідеально
типових) рис імперій, що також дозволяє порівнювати
емпіричні явища та оцінювати відмінності та схожості
з метою пояснення відмітних соціальних структур та
процесів. Попри критику структурного функціоналізму,
використання запропонованої Ш. Айзенштадтом
методології дослідження політичних систем є
перспективним для подальшого розроблення теорії та
порівняльного аналізу імперій.
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Національна ідея як фактор консолідації
українського суспільства

Досліджується та визначається місце і роль національної ідеї у
консолідації українського суспільства. Підкреслюється, що уперше за роки
незалежності постало завдання подальшого зміцнення незалежної держави,
збереження стабільності і міжнаціональної згоди. Визначальну роль у
цьому процесі повинна відіграти українська національна ідея, яка покликана
забезпечити необхідну консолідацію, згуртованість та національну єдність
української нації, а також інтеграцію національних меншин до її складу при
збереженні та розвитку їх етнокультурних особливостей.
Аналізуються стан та перспективи розвитку національної ідеї. В цьому
контексті робиться висновок, що українська національна ідея в останні роки
стала предметом спекуляції з боку політичної еліти та лідерів і не приводить
та й не може привести до консолідації політичних сил. Суспільство, держава
повинні мати об’єднуючу ідею, цінності. Протягом багатьох століть такою
об’єднуючою ідеєю була незалежність. Але ця ідея продовжувалася до тих
пір, поки незалежність не стала реальністю.
Сьогодні необхідна ідея, яка б організувала суспільство на створення
якісно нового рівня життя. Оскільки мало мати власні кордони, герб, прапор,
парламент, президента. Життя повинно покращуватися, але покращуватися
для всіх. Це повинно стати тією об’єднуючою ідеєю для політичної еліти та
народу, яка однаково сприймали б і в Києві, й у Львові, й у Мелітополі.
Актуалізується та обґрунтовується необхідність формування
консолідаційної ідеології, відтворення системи цінностей, які б об’єднували
учасників політичного процесу, здатних консолідувати українську
громаду і привести український народ до злагоди і процвітання. На наш
погляд, ключовими цінностями національної ідеї повинні стати відчуття
відповідальності за долю країни, патріотизм, гуманізм, демократія,
соціальна справедливість, освіченість. Вироблення такої національної ідеї є
для України справою надзвичайної ваги й актуальності, тому що власне на її
основі повинні визначатися головні орієнтири і цінності розбудови держави в
контексті євроінтеграції.
Ключові слова: національна ідея, ідеологія, політична нація, політичний
процес, політична стабільність, політична діяльність.

Сучасне
українське
суспільство
продовжує
переживати один із найскладніших періодів своєї
історії. Для політичної ситуації характерні такі явища,
як криза державності, політичного управління, криза
національної ідентичності. Уперше за роки незалежності
на весь зріст постало завдання подальшого зміцнення
незалежності держави, збереження стабільності і
міжнаціональної згоди. Визначальну роль у цьому
процесі повинна відіграти українська національна ідея,
яка покликана забезпечити необхідну консолідацію,
згуртованість та національну єдність української нації, а
також інтеграцію національних меншин до її складу при
збереженні та розвитку їх етнокультурних особливостей.
Підкреслимо, що саме національна ідея відіграє
головну роль у формуванні політичної нації. До політичної
нації в Україні, як відомо, належить українці, росіяни,
білоруси, угорці, євреї та інші етнонаціональні групи.
Становлення української політичної нації, на думку
науковців, можливе тільки на загальноцивілізованих
принципах громадського суспільства, тоді, коли будуть
створені економічні, соціальні, духовні умови, які
працюють на націю. Будь–яке суспільство, щоб стати
націю, крім об’єднання спільними економічними
інтересами, повинно інтегрувати ще й додатковими
зв’язками, як то: спільністю мови, культури,
особливостями національного менталітету. Ігнорування
ж цих зв’язків, байдуже ставлення до питань формування
національної ідеї, яка б згуртувала націю, веде до
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розчарування суспільства на групи, клани, релігійні,
етнічні утворення, а це вже становить небезпеку
самому існуванню держави. Тому без національної ідеї
неможливо побудувати незалежну державу.
Нарешті, в епоху глобалізації національна ідея
стає мірилом духовності і протистоїть ідеологіям,
орієнтованим на уніфікацію національних відмінностей
і цінностей. Вироблення такої національної ідеї, як
справедливо відзначає М. Дмитренко, стає для України
справою надзвичайної ваги й актуальності, тому що
саме на її основі повинні визначатися головні орієнтири
і цінності розбудови держави в контексті євроінтеграції
[1, с. 181].
В цьому плані слід відзначити, що, на превеликий
жаль, українська національна ідея в останні роки стала
предметом спекуляції з боку політичної еліти та лідерів
і не приводить та й не може привести до консолідації
політичних сил. Суспільство, держава повинні мати
об’єднуючу ідею, цінності. Протягом багатьох століть
такою об’єднуючою ідеєю буда незалежність. Але ця
ідея продовжувалася до тих пір, поки незалежність не
стала реальністю.
Сьогодні необхідна ідея, яка б організувала
суспільство на створення якісно нового життя.
Оскільки мало мати власні кордони, герб, гімн, прапор,
парламент, президента. Життя повинно покращуватися,
але покращуватися для всіх. Це повинно стати тією
об’єднуючою ідеєю для політичної еліти та народу, яку
однаково сприймали б і в Києві, й у Львові, й у Мелітополі.
В умовах підвищеної конфліктності державна політика
має бути спрямована, у першу чергу, на досягнення
загальносуспільних цілей та утвердження консолідуючих
засад у суспільстві. Проблема консолідації нації навколо
державних інтересів та загальнонаціональної мети є по
суті важливим аспектом безпеки української держави,
гарантією збереження цілісності країни.
Проблема національної ідеї, осягнення ціннісних
визначень політичного, соціального, культурного
буття – одна з центральних в історії і політології.
Нагадаємо, що теоретиками української національної
ідеї стали М. Костомаров, Т. Шевченко, М. Драгоманов,
І. Франко, М. Грушевський, В. Чорновіл, Л. Лук’яненко.
Зокрема, І. Франко був одним із перших в українській
політичній думці, хто сформував концепцію політичної
самостійності України. Проблему національної ідеї,
політичного, економічного, соціального, культурного
розвитку він вбачав у визначенні основних,
системовизначальних цінностей, які конкретизують суть
функцій тієї ж держави, влади, інституцій [12, с. 401–
409; 13, с. 401–412].
Серед сучасних дослідників української національної ідеї та процесу консолідації можна виділити
В. Бебика, І. Варзара, М. Дмитренко, В. Кременя,
І. Кресіну, Ф. Рудича, Ю. Римаренко, О. Пашкова та
інші. Ю. Римаренко визначає ключовим чинником
національної консолідації національну культуру
як духовно інтегруючу силу, що сприяє духовному
пробудженню та згуртованості нації [10, с. 359].
Слід підкреслити, що досліджувана проблема має
міждисциплінарний характер – наукові розвідки
здійснюють як представники політичної науки, так і
суміжних із нею дисциплін – історії, права, державного
управління тощо. Отже, окремі аспекти даної теми
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досить активно вивчаються вітчизняні науковці. Але
вона досі невирішена і потребує подальшого вивчення
як теоретична так і практична проблема.
Мета дослідження полягає у з’ясуванні змісту
української національної ідеї та ї ролі як чинника
консолідації українського суспільства.
Чіткого визначення національної ідеї поки що не існує.
Українські політичні словники дають такі визначення
«національної інеї»: 1) політичний проект майбутнього
нації, імператив її свідомості й чину, смисложиттєвий
чинник національного розвитку; 2) певний комплект
вірувань, національного світобачення і розуміння
своєрідний духовно–інтелектуальний потенціал нації,
людини–державотворця і співгромадянина; 3) система
ціннісних орієнтирів, що полягає в урахуванні інтересів
усіх верств суспільства, усіх народів; 4) форма
державного самоусвідомлення народу, показник того, як
народ розуміє себе, своє місце і роль у світі [8, с. 386–
387; 9, с. 512].
На наш погляд, усі пункти мають безпосереднє
відношення до формування національної ідеї та її ролі
як чинника консолідації українського суспільства.
Тобто, національна ідея – це квінтесенція менталітету,
спосіб осмислення глибинної сутності свого народу, в
якій відображені його духовна першооснова, мета, сенс
та фундаментальні принципи існування та зумовлює
суспільний розвиток.
Головна особливість національної ідеї полягає в тому,
що вона під впливом часу і обставин може змінюватися,
переформовуватися. Пошуку «нової» національної
ідеї, як символу розвитку, або ж через намагання
зруйнувати стереотипні уявлення про певну націю,
як справедливо відзначає О. Засморжук, є своєрідним
символом розвитку, що ні в якому разі не заперечує ідею
стабільності національного менталітету, ментальності, а
лише підкреслює те, що окремі його риси, особливості
можуть проявлятися лише під тиском обставин, або з
приходом «правильного» часу для їх розкриття на повну
силу [2, с. 328].
Консолідація суспільства навколо мети державного
будівництва є неодмінною умовою збереження і розвитку
України як повноцінної держави. Без цього неможливо
досягти ключових стратегічних цілей у діяльності нації
та держави, оскільки це є необхідною передумовою
для стабільного політичного розвитку, впровадження
реформ, стабілізації економіки та подальшого
національного розвитку. Але консолідацію неможливо
нав’язати, як і неможливо нав’язати дух патріотизму
та поваги до держави, чи виховати його за допомогою
тих або інших закликів і декларацій. Лише розумною
політикою, твердістю і наполегливістю в утвердженні
прав і свобод громадян та засадничих цінностей сучасної
цивілізації, професіоналізмом у вирішенні завдань –
Україна може завоювати довір’я усіх своїх громадян і
активно включити їх в процес державного будівництва.
Крім того, ми живемо у все більш конкурентному
світі і без національного згуртування, патріотичного,
громадського виховання нам не досягти гідного для
України місця ні в Європі, ні у світі.
Особливо підкреслимо, що національна ідея, а також
національна свідомість, культура, духовність повинні
об’єднувати та згуртовувати суспільство. Усі складові
державотворення немислимі без сильної національної
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ідеї. Чим потужнішим буде духовне ядро нації, тим
більш шансів для одужання суспільства, відтворення
національної еліти, яка консолідує його, забезпечує
національне пробудження та самовизначення народу. В
цьому контексті варто відзначити, що в Україні, яка не
є моноетнічною державою, національна ідея повинна
розглядатися також як програма побудови етнічних
і соціально–політичних відносин у суспільстві, що
ґрунтується на самоідентифікації нації у вирішенні
проблем етнічних спільнот.
Проблема національного будівництва, як справедливо відзначають дослідники, дуже актуальна для
України, оскільки за років незалежності так і не
вдалось вибудувати модель національного розвитку.
Спостерігається й низький рівень національної
консолідації та національної ідентичності. Питання,
які були ключовими на початку державотворення,
сьогодні постали із такою самою актуальністю. Єдність
української нації, консолідації суспільства залежить
насамперед від чіткої визначеності вихідних засад, на
які спирається нація у своєму розвитку.
Наголосимо, що в Україні відбувається фрагментація
соціуму по лінії ідеологічного протистояння полярних
політичних груп, які сповідують несумісні один з
одним суспільно–політичні проекти. Саме в цьому
плані сучасна українська національна ідея має увібрати
в себе загальновизнані світовою спільнотою справжні
гуманістичні, демократичні принципи, забезпечити
їхне послідовне практичне втілення. Вона має бути
використана, передусім, для побудови громадського
суспільства. Але в сфері формування останнього її
найважливішим пріоритетним завданням є об’єднання
українського народу, неминуче пов’язане з усуненням
певних розбіжностей між громадянами західних і східних
регіонів України, прихильниками численних релігійних
конфесій, представниками політичних сил, соціальних
прошарків, носіями різних ідеологій [3, с. 25].
Як відомо, громадське суспільство ґрунтується на
принципи ідеологічного плюралізму. Але цей принцип
не виключає, а передбачає наявність ідеологічного
консенсусу щодо найбільш важливих і значущих для
розвитку суспільства цінностей. Досвід підтверджує, що
ці цінності можуть бути визначені насамперед у рамках
політичної нації, яка спроможна об’єднати Україну,
яка після останніх парламентських виборів особливо
відчутно розкололася ідеологічно на дві половини – Схід
і Захід.
Автор поділяє точку зору Ф. Рудича про те,
щоб подолати цей розкол, слід рішуче відкинути
націоналістичні концепції «української України»
і «Україна для українців», які до останнього часу
утверджувалися на державному рівні і, по суті, є спробою
формування не національної ідеології, а ідеологія
«титульної нації», що внесло розкол у багатонаціональне
українське суспільство і поставило під загрозу цілісність
України [11, с. 8].
Сьогоднішній
етап
розвитку
українського
політикуму часто називають періодом деідеологізації,
коли політична ідеологія виявилася фактично повністю
заміненою персоніфікацією політичного процесу. Варто
відзначити, що без ідеологічних, безідейних суспільств
об’єктивно не існує. Ідеологія – це духовний фундамент
на якому будується свідомість людини. Кожна нація, як
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слушно відзначає М. Обушний, має свою ідеологію і
жодні зміни у суспільному житті неспроможні знищити
те, що закладено в природі людини – потребу в ідеології
як у усвідомленій меті суспільної діяльності [4, с. 112].
При цьому слід виходити з того, що процес трансформації
суспільства
характеризується
протиріччям
між
установленими традиційними цінностями народу,
його культурою і тими ліберальними цінностями, яких
вимагає сьогодення. Розпад традиційної спільноти, поява
в ній угруповань населення із протилежним способом
мислення і життя ведуть до розколу світоглядної основи
спільності. Тому ідеологія повинна відповідати життєвим
реаліям і, головне, врахувати інтереси широких верст в
населення. Бо, як кажуть на Близькому Сході, тисячу
нових храмів не гарантують й на сантиметр наближення
людини до Бога.
Ключовими цінностями загальногромадянської
консолідованої ідеології могли б стати відчуття
відповідальності за долю країни, патріотизм, гуманізм,
демократія, соціальна справедливість, освіченість і, що
особливо важливо – науково об’єктивне висвітлення
історії становлення й утвердження Української
держави. Історія має об’єднувати, а не сіяти розбрат
між громадянами. Автор поділяє точку зору В. Кременя,
про те, що злочином є приписувати якійсь партії
чи угрупуванню всі сторінки слави, а її опонентом
нав’язувати всі мислимі і немислимі гріхи. Нація
формується не лише тоді, коли люди все пам’ятають з
історії, але й при умові, що вони здатні й дещо забувати,
виходячи з християнського принципу «Прощаю і прошу
прощення» [6, с. 11].
Вирішальною передумовою формування політичної нації, на думку науковців, є наявність
загальнонаціонального лідера і сформована політична
еліта. Не останню роль у вирішенні цього завдання
може і має відіграти, зокрема, духовна еліта, яка
повинна не стояти осторонь від політичних процесів,
що відбуваються в державі, насамперед у формуванні
консолідаційної ідеології, національної ідеї, яка б
об’єднала політичну націю, і сказати своє слово так
голосно, щоб його почули і суспільство, і владні
структури.
Для збереження спокою в країні необхідно
ретельно відфільтровувати і творчо переосмислювати
запозичені із світового досвіду державотворчі процеси,
цілеспрямовано, але толерантно поширювати їх у
маси. І це є одним із важливіших завдань ідеології
національної ідеї, функція якої полягає в забезпеченні
інтеграції розколотої спільноти. За вміло виробленої
та пропагованої національної ідеї України, яка після
проголошення незалежності вважалася однією з
найбільш розвинених країн світу, не знала б такого
економічного й духовного занепаду. Зрозуміло, що
сама національна ідея не може вберегти суспільство
від корумпованості, клановості, бездуховності. Ми
ніколи не витягнемо економіку до тих пір, справедливо
вважає М. Дмитренко, поки відкладатимемо на потім
питання ідеологічної, духовної та освітньої сфери. Тому
що між ним діє розривний взаємозв’язок [1, с. 183].
Владним структурам час зрозуміти, що тільки освіта
може сформувати націю, що тільки вона належно може
поширити українську національну ідею. Освіта повинна
ростити націю.
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Політична освіта виступає джерелом формування
політичної свідомості особистості – політичних знань,
переконань, поглядів, оцінок, установок та ідеалів.
Теперішній стан українського суспільства вимагає від
кожної людини усвідомленого відношення до політичних
подій, що відбуваються в країні та світі, вміння дати
правильну світоглядну оцінку, оволодіння практичними
навиками участі в громадянському житті. Політична освіта
як фактор формування політичної культури має не лише
надавати політичні знання, на основі яких формуються
уявлення щодо форм і способів функціонування
громадянина у політичному, правовому, економічному,
соціальному та культурному полі демократичної держави,
але й формувати певні політичні уміння, якості та чесноти.
Тому нині гуманітарні знання, рівень освіти, її
практична орієнтація розглядаються науковцями
як необхідне джерело розвитку політичної системи
суспільства, в якому не тільки зростає значення
гуманітарної освіти, а й змінюються її зміст, форми та
методи. Крім того, ми живемо у все більш конкурентному
світі, і без національного згуртування, патріотичного,
громадянського виховання, особливо молоді, нам не
досягти гідного для України місця ні в Європі, ні у світі.
Патріотизм, жертовність практично не залежить від
матеріального становища людини.
Таким чином, національна ідея, а також національна
свідомість, національна освіта, культура, духовність
повинні об’єднувати та згуртовувати суспільство.
Усі складові державотворення немислимі без сильної
наскрізної національної ідеї, у тому числі не тільки
освіта, культура, політика, але й економіка.
Висновки. Уперше за роки незалежності повстало
завдання подальшого зміцнення незалежної держави,
збереження стабільності і міжнаціональної згоди,
протистояння спроби розколоти країну за ідеологічними
і національними ознаками. Визначальну роль у цьому
процесі повинна відігравати українська національна
ідея, яка покликана забезпечити необхідну консолідацію,
згуртованість та національну єдність української нації, а
також інтеграцію національних меншин до її складу при
збереженні та розвитку їх етнокультурних особливостей.
На наш погляд, ключовими цінностями національної
ідеї повинні стати відчуття відповідальності за долю
країни, патріотизм, гуманізм, демократія, соціальна
справедливість, освіченість.
Існування суспільства неможливе без інтегруючої
ідеї, цілісність якої визначається духовною, творчою
діяльністю особистості. Тому в епоху глобалізації
великого значення набуває національна ідея, яка стає
мірилом духовності і разом з нею – світоглядним
забезпеченням способу вільного існування особистості,
несе його ключові цінності. Вона протистоїть ідеологіям,
що орієнтовані на уніфікацію переконань. Вироблення
такої національної ідеї є для України справою
надзвичайної ваги і актуальності, тому що власне на її
основі повинні визначитися головні орієнтири і цінності
розбудови держави в контексті євроінтеграції.
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National idea as a factor for the consolidation of Ukrainian society
Investigated and determined the place and role of the national idea the
consolidation of the Ukrainian society. It is emphasized that for the first years of
independence faced with the task of further strengthening the independent state,
maintaining stability and ethnic harmony. Decisive role in this process should be
played by the Ukrainian national idea, which is designed to provide the necessary
consolidation, cohesion and national unity of the Ukrainian nation, as well as
the integration of national minorities in its composition, while maintaining and
developing their ethnic and cultural peculiarities.
The paper analyses the state and prospects of development of the national
idea. In this context, the conclusion is that the Ukrainian national idea in recent
years has been the subject of speculation by political elites and leaders, and does
not and can not lead to the consolidation of political forces. Society, the state should
have a unifying idea of values. For many centuries, this unifying idea was the
independence. But this idea lasted as long as independence is not a reality.
Today the essential idea, which would have organized a society for the creation
of a qualitatively new level of life. Since few have their own border, emblem, flag,
Parliament, President. Life should improve, but improve for all. It should become
the unifying idea for the political elite and the people, which is equally perceived to
be in Kiev and Lviv, and in Kyiv.
Actualizarea and the necessity of forming Consolazio ideology, the playback
system of values that would unite participants in the political process capable of
consolidating the Ukrainian community and allow the Ukrainian people to peace
and prosperity. In our view, the core values of the national idea should be a sense
of responsibility for the fate of the country, patriotism, humanism, democracy,
social justice, and education. The development of such a national idea for Ukraine
a matter of extreme importance and relevance, because it is on this basis must
be determined the main objectives and values the development of the state in the
context of European integration.
Keywords: national idea, ideology, political identity, political process,
political stability, political activity.
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Політична інертність в контексті розбудови
громадянського суспільства

Досліджується феномен політичної інертності суспільства.
Обґрунтовується взаємозв’язок даного явища та стану розвитку політичної
культури в цілому. Встановлені основні негативні явища, що породжує
політична байдужість при розвитку громадянського суспільства.
Доведено, що інертність політичного сприйняття і політичного
мислення проявляється в жорсткості і стереотипності внутрішньо або
зовнішньополітичного курсу, в небажанні і неможливості змінити систему
поглядів і оцінок наявних політичних подій, змінити спрямованість і характер
політичних дій. Встановлена кореляційна залежність між політичною
інертністю суспільства та політичним режимом як в соціально–політичному
(монополізм прийняття політичних рішень), так і соціально–психологічному
виразах.
Розкриті основні суб’єктивні детермінанти і закономірності політичної
інертності суспільства та запропоновані механізми удосконалення реалізації
громадських ініціатив, як основного стримуючого фактора.
Ключові слова: інертність, політична інертність суспільства,
громадянське суспільство, громадські ініціативи, розвиток країни.

Історичний досвід багатьох країн свідчить, що всі
намагання кардинально оновити суспільне життя були
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приречені на невдачу, якщо вони не підкріплювались
активним залученням різних категорій громадян до
вироблення рішень та їх втілення в життя. Тільки
створюючи сприятливі умови для розкриття творчого
потенціалу громадян і подолання їх соціальної
інертності, суспільство одержує могутній імпульс
саморозвитку шляхом залучення до демократичного
процесу головної діючої сили історії – народу.
На думку Ю. М. Тодики, громадянське суспільство
– це система самостійних і незалежних від держави
суспільних інститутів та відносин, що забезпечують
умови для реалізації приватних інтересів та потреб
індивідів і колективів, для життєдіяльності соціальної
і духовної сфер, їх відтворення та передачі від
покоління до покоління [1, с. 187]. Структурними
елементами громадянського суспільства, на думку
цього ж ученого, є: 1) добровільно сформовані первинні
самоврядні угрупування людей (сім’я, різні асоціації,
господарські корпорації, клуби за інтересами, інші
суспільні об’єднання); 2) сукупність недержавних
суспільних відносин; 3) господарська і приватна частина
життєдіяльності людей, їх звичаї, традиції; 4) сфера
самоврядних організацій індивідів [1, с. 187].
При цьому наголошується на небезпеці появи такого
феномена, як «формальна демократія», коли відбувається
процес формалізації та монополізації державною владою
основних демократичних процедур, про що зазначав у
своїй публікації В. Полохало [2, с. 36–38]. Крім того,
М. Р. Рябчук ще у 1993 році писав, що формалізовані
цінності демократії, які не ґрунтуються на розвиненій
політичній і правовій культурі, на громадянському
суспільстві, можуть стати небезпечною іграшкою в
руках охлосу і ще більш небезпечним інструментом
демагогії в руках правлячих кіл [3, с. 14].
Наближення держави до демократії виявляється
неможливим без розвитку громадських ініціатив.
Особливої актуалізації останнім часом набуває проблема
громадської участі в муніципальній політиці через
ігнорування позиції територіальної громади щодо
важливих питань місцевого розвитку. Відсутність змін
у практиці залучення громадськості до вирішення
місцевих питань призведе до подальшого зниження
якості місцевого управління та фактичного порушення
принципів демократичного управління. В аналітичній
записці досліджується стан реалізації громадських
ініціатив на місцевому рівні, розглядаються чинники
слабкості громадських ініціатив, надаються рекомендації
з удосконалення залучення громадян до місцевого
розвитку.
Слабкість громадських ініціатив на місцевому рівні
має наступні причини:
– соціальна інертність організацій громадянського
суспільства;
– недосконалість правового забезпечення реалізації
громадських ініціатив на місцевому рівні;
– небажання місцевих рад долучати громадськість до
спільного прийняття рішень;
– недостатній рівень розвитку локальної нормотворчості;
– фактичне позбавлення права територіальної
громади скликати громадські слухання;
– встановлення незаконних обмежень можливостей
громадян брати участь у місцевій політиці.
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Формування політичної культури особи передбачає
обов’язкове врахування «наскрізних», перевірених
досвідом ідей та цінностей народу, зокрема його
менталітету як особливого заряду духовного досвіду
й традицій. Історія вказує, що ментальність українців
має визначний вплив на такі основні риси їхньої
політичної культури: волелюбність, демократизм,
толерантність, а також вищість особистих інтересів
над загальнонародними, політичний конформізм,
схильність до анархізму, міжусобної боротьби. Не слід
забувати й про те, що сучасна українська ментальність
у багатьох принципових моментах виявляє глибоку
«неєвропейськість» і, навпаки, надзвичайну подібність
до «третьосвітних» зразків. Ось лише деякі, за
визначенням В. Вітковського, такі моменти [4]:
– відмова суб’єкта від власної активності, очікування
можливих позитивних змін лише внаслідок дії сторонніх
незалежних від суб’єкта чинників;
– консерватизм, інертність і стереотипність мислення;
– недбалість, не пунктуальність, непорядність;
– «звичний» розрив між словом і ділом;
– авторитарні мислення й поведінка, слабка розвиненість уявлень про невідчужувані людські права;
– зневага до людини, її чеснот і талантів разом із
надмірною «повагою» до зовнішніх атрибутів (посади,
зв’язків, товщини гаманця тощо);
– глибокий психологічний розрив між «верхами» й
«низами» суспільства, елітою і загалом;
– обожнювання влади, прагнення більш активних
суб’єктів за будь–яку ціну досягти її вершин;
– високий рівень масової «корупційної готовності»;
– правовий нігілізм, нехіть до демократичних
і схильність натомість до «традиційних» методів
розв’язання проблем [4].
Однією з найважливіших особливостей політичної
психіки в цілому є її глибока інерційність. У зв’язку
з цим слід розглянути силу і вплив її дії на прикладі
інерції мислення. У політиці інертність психіки означає
властивість зберігати стан нерухомості, бездіяльності.
Конкретніше, це властивість психіки, по–перше, зберігати
свій стан спокою або прямолінійного рівномірного руху
до тих пір, поки будь–яка зовнішня причина не виведе її
з цього стану. По–друге, це здатність набувати під дією
будь–якої кінцевої зовнішньої причини певну кінцеве
прискорення і продовжувати реагувати на цю зовнішню
причину навіть тоді, коли її реального впливу вже немає.
Інертність політичного сприйняття і політичного
мислення проявляється в жорсткості, ригідності і
стереотипності внутрішньо або зовнішньополітичного
курсу, в небажанні і неможливості змінити систему
поглядів і оцінок наявних політичних подій, змінити
спрямованість і характер політичних дій, відмовитися від
вже прийнятого однозначного рішення і самого звичного
механізму прийняття політичних рішень. У політичному
вираженні інертність мислення є одним з іманентних
властивостей тоталітаризму як в його соціально–
політичному (монополізм прийняття політичних рішень),
так і соціально–психологічному (властивість мислення і
особливість свідомості особливого типу особистості,
породжується тоталітарним і авторитарним товариствами
– так званої «авторитарної особистості») виразах.
Інертність мислення в політичній психології
розглядається як одна з основних детермінант так званого
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«старого» політичного мислення. На відміну від нього,
будь–яке «нове» політичне мислення вже за визначенням
направлено на подолання будь–якої інертності мислення
і спирається на гнучкість, ініціативність і творчість, як на
свої центральні політико–психологічні характеристики,
які проявляються в принципово інших способах
прийняття політичних рішень і їх практичної реалізації.
У другій половині 80–х років минулого століття, в
період так званої «перебудови» суспільства, керівництво
КПРС наполегливо декларувало необхідність «нового
мислення», нового осмислення ситуації, в СРСР ситуації
– соціальної, економічної, політичної і т.д. Однак
інертність «старого» мислення, вкоріненого в свідомості
людей на всіх рівнях соціальних відносин виявилася
настільки сильною, що подолати її в умовах того часу
виявилося неможливим. Лише докорінні перетворення в
суспільстві, тривалі, на ціле десятиліття (1990–ті роки)
поступово сприяли зміні поглядів, переконань, оцінок
тих процесів і явищ, які прийшли на зміну існуючим в
радянський період.
Феномен інертності політичної психіки включає
часом як об’єктивні, так і найчастіше виключно
суб’єктивні складові.
До
основних
суб’єктивних
детермінант
і
закономірностей політичної інертності суспільства (а
також сприйняття, оцінок і, в підсумку, дій) відносяться:
– по–перше, домінуюча тенденція якось компенсувати втрати (в тому числі і явно безповоротні)
в результаті помилкового рішення. Це прагнення
«відігратися» особливо яскраво проявляється, коли
мова йде про матеріальні втрати, наприклад, феномен
німецького реваншизму за поразку і територіальні
втрати в результаті Першої світової війни, що, як відомо,
в кінцевому рахунку призвело до нового поразці і нового
сплеску реваншизму. Це і прагнення компенсувати
політичний і моральний збиток (наприклад, в цьому
довгі роки виявлялася одна з детермінант політики
Китаю, що зводиться до прагнення за всяку ціну
«зберегти обличчя»);
– по–друге, це прагнення відійти від необхідності
визнання помилок, що змушує політиків, які взяли
спочатку помилкове рішення, вкладати нові зусилля і
кошти в продовження розпочатого курсу замість його
радикальної зміни;
– по–третє, інертність пов’язана з тим, що важливість
суспільно значимих політичних рішень, яким би
помилковим воно не було, прямо пропорційна тенденції
до продовження їй реалізації;
– по–четверте, така інертність посилюється
проблемою імовірної конкретної відповідальності
певних осіб: чим вища відповідальність і жорсткість
санкцій за помилку, тим сильніше прагнення до
продовження хибної діяльності, що обумовлюється
бажанням уникнення відповідальності. Прикладом
цього можна вважати поведінку Гітлера на останньому
етапі Другої світової війни, коли помилковість курсу
стала очевидною, однак припинити його здійснення було
неможливо;
– по–п’яте, інертність пов’язана зі спотвореним
сприйняттям інформації: прагнення за всяку ціну
виправдати помилковий курс створює свого роду фільтр
для сприйняття адекватної інформації, що пропускає
все більш–менш позитивне для прийнятого курсу,
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«підтверджує» цей курс, і відкидає те, що змушує
засумніватися в ньому. Прикладом такого роду є пряма
фільтрація інформації про наміри Німеччини в 1940–
1941 роках, яка здійснювалася відповідно до обраного
Сталіним і його оточенням курсом у відносинах з
гітлерівським режимом;
– по–шосте, інертність підтримується і посилюється
часом: чим довше триває хибна лінія, тим важчим
виявляється її радикальна зміна, адже для її реалізації
вже створені як об’єктивні, організаційні, так і
суб’єктивні, психологічні умови – змінений спосіб
соціально–політичної організації, сформована нова
свідомість людей і т.д. [5].
Інертність психіки в політиці може виявлятися на
різних рівнях. На індивідуальному вона виступає як
особливість поглядів і оцінок окремого політичного
діяча і чинить серйозний вплив лише в разі наділення
цього діяча значною повнотою особистої влади і
мінімізації контролю за прийняттям політичних рішень.
На груповому рівні така інертність проявляється у
вигляді «груп–мислення» («groupthinking») порівняно
невеликих угруповань, причетних до прийняття
політичних рішень. В його основі лежать явища групового
конформізму, особливо яскраво проявляються при
наявності в групі сильного лідера; прагнення підтримувати
прийняте більшістю рішення, навіть якщо окремі члени
групи з ним не згодні; тенденція ігнорувати інформацію і
думки, які не розділяються групою; схильність відкидати
або виключати членів групи, незгодних з загальною
думкою і т.д. Класичними прикладами «груп–мислення»
вважаються історично важливі, але, в підсумку, помилкові
рішення, починаючи, скажімо, від мюнхенських угод до
рішень адміністрації США про атомне бомбардування
японських міст, про вторгнення на Кубу, до В’єтнаму, в
Афганістан, Ірак, Сирію і т.д.
На ще більш узагальненому рівні мова йде про
інерцію психіки соціальних класів і верств, етнічних груп
або суспільства в цілому. Тут інертність виступає як одне
з головних проявів тоталітаризму і авторитаризму [5].
Н. І. Пеліванова виділяє наступні механізми удосконалення реалізації громадських ініціатив:
– ефективність реалізації громадських ініціатив
залежить від достатнього рівня громадської активності;
існування
законодавчих
передумов
для
такої
реалізації та готовності органів державної влади та
місцевого самоврядування до співпраці із інститутами
громадянського суспільства;
– реалізація громадських ініціатив потребує створення необхідних умов для участі громадськості, перш
за все, у розвитку власного міста та вирішенні місцевих
проблем;
– незважаючи на досить широкий спектр форм
впливу третього сектору на місцеву владу, низький
рівень
громадської
активності
та
небажання
місцевих рад сприймати організації громадянського
суспільства як стратегічного партнера призводять до
відсутності систематичного обрання механізмів впливу
громадськості на владу;
– винесення на локальний рівень регламентації
процедур громадської участі в плануванні та виконанні
проектів місцевого розвитку призвело до відносин
залежності організацій громадянського суспільства від
готовності місцевої влади до співпраці;
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– поширення тенденції нехтування громадських
ініціатив місцевою владою свідчить про необхідність
посилення державних механізмів регулювання залучення
громадян до управління місцевими справами [6].
На певному етапі історичного розвитку певної
цивілізації, держави, народу панівним стає інтенсивний
тип відтворення. Йому притаманна спрямованість
суб’єкта на підвищення ефективності результатів
своєї діяльності, що органічно пов’язано з прагненням
до якісних зрушень усіх параметрів суспільного
відтворення. Різко зростає необхідність інновацій у
сфері засобів, а потім і цілей виробництва. Панування
цього типу відтворення не знищує простого, але тіснить
його на задній план. Реальний відтворювальний процес
у різних суспільствах може здійснюватись у вигляді
проміжного варіанту як поєднання цих двох типів
відтворення.
Для деструктивного типу відтворення характерна
недостатня здатність суб’єкта в силу тих чи інших
причин долати внутрішні й зовнішні суперечності,
обмежувати
потік
деструктивних
інновацій,
забезпечувати інновації конструктивні, зберігати
параметри простого відтворення, утримувати на
мінімальному для даного суспільства рівні ефективність
виробництва. Він характеризується занепадом культури,
нездатністю знаходити ефективні засоби і цілі для
стабілізації ситуації. Цей тип відтворення відрізняється
від розглянутих вище тим, що ніколи не виступає
позитивною цінністю [7].
На пострадянському просторі інертність суспільства
може бути пов’язана з деяким застоєм в політичному
житті країни – в порівнянні з бурхливим періодом
становлення демократії (1993–98 років). Окрім
кольорових революцій та революції Гідності, сучасний
період обходиться без путчів, страйків, мітингів та
акцій опозиції. Проте цей нюанс слід розглядати не як
позитивний – встановлення стабільності в суспільстві,
відсутність радикальних настроїв і розбіжностей, а як
негативну ознаку політичної ситуації.
У РФ зменшення кількості демонстрацій обумовлено
законодавчими обмеженнями, введеними під благим
приводом боротьби з терористичною загрозою. Дана
причина навмисне «культивувалася» з метою обмеження
політичних свобод населення. Сьогодні політично
активні члени суспільства змушені проходити цілу
процедуру узгодження мітингу, перш ніж його здійснити.
При цьому не факт, що мітинг буде дозволений в
результаті.
Інертність безпосередньо обумовлена політичною
безграмотністю населення. У всіх засобах масової
інформації переважають програми розважального
характеру, а також програми, орієнтовані на атракцію
уваги глядача на різного роду побутові проблеми,
кримінальну ситуацію, ниці потреби і міжособистісні
відносини. В даний час практично забута просвітницька
функція ЗМІ, хоча спочатку вона була вже якщо не
головною, то визначальною.
Дослідження політичної пасивності дозволить
більш якісно оцінювати виборчий процес. Найбільш
виразними проявами інертності останніх років можна
вважати дистанційний референдум у Болгарії, у якому
взяло участь близько 30% населення (хоча попередні
опитування прогнозували явку більше 50%), а також
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вибори у РФ 2018 року. У випадку останнього домінуючим
фактором легітимації виборів була боротьба з політичної
інертністю суспільства. Так владна вертикаль зробила
все можливе (в аспекті використання адміністративного
ресурсу) для того, що б залучити до виборів якомога
більший відсоток населення. Основними методами
залучення громадян виступали: розіграші та конкурси
з можливістю отримання матеріальних призів, збори
місцевих громад для вирішення питань благоустрою
територій, збори трудових колективів на підприємствах
та учбових закладах, зібрання батьківських рад у
дитсадках та школах по питаннях розвитку навчальних
закладів та удосконалення методів проведення
навчального процесу тощо. Дані заході проводились у
безпосередній близькості, а інколи на самих виборчих
дільницях, що суперечить чинному законодавству.
Актуальність дослідження політичної інертності
суспільства обумовлена зниженням частотності
політичних явищ, в яких безпосередньо може брати
участь народ. Деморалізуючі розмови авторитетних
політиків проявляються у постійних скаргах на
аполітичність суспільства, тим самим постійно
підтримуючи і нав’язуючи електорату даний стереотип.
Незмінними каталізаторами політичної інертності
суспільства виступають низька якість політичного
продукту і освіченості політичних діячів, а також
низька активність опозиції, а точніше її роз’єднаність,
втрата авторитету. Якщо держава не зацікавлена в
політичній грамотності населення, то в цьому повинна
бути зацікавлена опозиція. В даний час у більшості
країн пострадянського простору відсутня активно
функціонуюча опозиція, а партії або дискредитували
себе, або не мають достатніх ресурсів для повноцінного
впливу на електорат.
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Political inertia in the context of building civil society
The phenomenon of political inertia of society is analyzed. The interrelation
between this phenomenon and the state of development of political culture in
general is substantiated. The main negative phenomena that give rise to political
indifference in the development of civil society are established.
It is proved that the inertia of political perception and political thinking
is manifested in the rigidity and stereotypical nature of the internal or foreign
policy course, in the reluctance and inability to change the system of views and
assessments of existing political events, to change the direction and nature of
political action. Correlation dependence between political inertia of society and
political regime in the socio–political (monopoly of political decisions making) and
social–psychological expressions is established.
The main subjective determinants and regularities of political inertia of society
are revealed and mechanisms of improvement of realization of public initiatives as
the main restraining factor are offered.
Keywords: inertia, political inertia of society, civil society, public initiatives,
development of the country.
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Анархо–капіталізм в системі лібертаризму
Проаналізовано праці ряду західних теоретиків анархо–капіталізму як
однієї із провідних течій лібертаризму (М. Ротбарда, Р. Лонга, Г.–Г. Хоппе,
Д. Фрідмена та ін). Головна увага зосереджена на аналізі найголовнішої риси
анархо–капіталізму – бездержавності суспільства. Розглянуто праці вчених,
які справили значний вплив на становлення анархо–капіталізму (Ф. Бастіа,
Г. Де Молінарі).
Ключові слова: лібертаризм, анархо–капіталізм, держава, ринок,
капіталізм.

Взаємозв’язок політичної та економічної сфер
суспільства ні в кого не викликає сумніву. Складний
механізм такого поєднання завжди був актуальним в
періоди криз та потрясінь. Саме в такі часи найбільше
відчувався вплив державної політики на економіку,
яка часто відігравала роль жорсткого регулятора
та координатора. Така взаємообумовленість між
політикою та економікою не могла не зацікавити ряд
дослідників, які прагнули зрозуміти, від чого залежить
ефективність діяльності цих двох сфер. Оскільки
держава є найголовнішим з усіх інститутів, який
здатний установлювати норми співіснування індивідів
та контролювати їх, то вона постійно розглядається як
необхідний елемент будь–якого суспільства, без якого
жодна із сфер не зможе функціонувати, в тому числі й
економічна. Однак у представники анархо–капіталізму
як різновиду лібертартаризму, з цього приводу займають
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протилежну позицію – виступаючи за повну ліквідацію
держави. Таким чином, метою даної статті є аналіз
анархо–капіталізму як течії, яка увібрала в себе дві, з
першого погляду непоєднувані риси – антиетатистські
ідеї анархізму та ліберальні принципи ринкової
економіки. Ідеї, розроблені представниками даної течії,
є в більшій мірі теоретичними, однак вони висвітлюють
аспекти, які є новими, адже раніше ніколи вчені не
відкидали державу за межі суспільної діяльності
індивіда, в тому числі й економічної.
Анархо–капіталізм є однією із двох основних
течій лібертаризму (поряд із мінархізмом) – ідейно–
політичного напряму, який вважає свободу індивіда (як
політичну, так і економічну) основоположним принципом
людського співіснування. В широкому розумінні під
поняттям «анархо–капіталізм» розуміється політико–
філософське та економічне вчення, яке ґрунтується на
приматі особистості та її прав (в першу чергу права
власності), ринковій економіці та виступає за знищення
держави, вважаючи її найбільшим монополістом та
агресором на користь індивідуального суверенітету.
Анархо–капіталісти виступають за захист індивідуальної
свободи та власності без втручання державного апарату,
який мусять замінити приватні організації та кооперації.
Термін «анархо–капіталізм» вперше в науковий обіг
був введений в 60–ті роки ХХ століття американським
економістом Мюреєм Ротбардом, однак витоки даної
течії можна віднайти ще у працях таких науковців,
як Густав де Молінарі, Фредерік Бастіа, Бенджамін
Такер. Вони хоч і не виокремлювали дане поняття як
щось автономне, однак висловлювали ідеї, які згодом
були підхоплені та розвинуті такими видними анархо–
капіталістами, як: Ганс–Герман Хоппе, Родерік Лонг,
Стефан Кінселла, Уолтер Лонг та ін. Хоча спершу поняття
«анархо–капіталізму» й виникло як суто економічне,
однак згодом акумулювало у собі політичну сферу
суспільства, яка часто почала перекривати економічну
або тісно з нею повязуватися.
Густав де Молінарі (1819–1912 рр.) – бельгійський
економіст є автором «Виробництва безпеки» – праці, яку
М. Ротбард назвав «першою репрезентацією анархо–
капіталізму в історії людства» [12, с. 2]. Крім того, його
іменем названий дослідницький інститут, заснований
видним лібертаріанцем Родеріком Лонгом. Густав
де Молінарі вивів основні положення щодо критики
держави, як ворожого по відношенню до особистості
інституту та обґрунтував їх. Г. де Молінарі зазначав,
що для кращого розуміння причин появи держави,
її функцій та меж втручання в особистий простір її
громадян необхідно визначити спосіб появи суспільства
як такого. Аналізуючи психологічні (особистий інтерес)
та економічні (прагнення до постійного безперешкодного
обміну плодами своєї праці) стимули спільного
проживання індивідів, де Молінарі приходить до
висновку, що суспільство утворилося природнім шляхом.
Метою суспільства, на думку вченого, є задоволення
основних потреб особистості, в першу чергу в безпеці та
недоторканності матеріальних результатів власної праці.
Для того, аби мати хоч якісь гарантії, що вищезгадані
потреби будуть реалізовані люди створили інститут,
який мав би легальні ресурси для цього – державу. «…
звідси й створення інститутів, ціль яких – гарантувати
кожному можливість мирно розпоряджатися власною
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особою та власними благами. Такі інститути були
названі державами». Для задоволення своїх потреб у
безпеці людство, на думку де Молінаррі, навіть готове
віддати більшість своїх прав та матеріальних ресурсів.
На перший погляд здається, що задоволення потреб
у безпеці, здійснене державою є оптимальним та немає
альтернатив, які могли б в повному обсязі відіграти дану
роль. Однак, на думку де Молінарі, це не так. Вчений
обґрунтовує власне бачення ролі та місця держави в
процесі захисту потреб особистості, критикуючи її
монополізм та виступаючи за здійснення даних функцій на
конкурентній основі. Будучи в першу чергу економістом,
де Молінарі виводить політичні засади функціонування
держави з політичної економії. Він зазначає, що як для
раціонального задоволення суто економічних інтересів
індивіда необхідним є вільна конкуренція на ринку, так
і для «виробництва» безпеки необхідним є плюралізм
інститутів, які можуть забезпечити її. Він робить
цікавий висновок, що «…жодна держава не має права
перешкоджати іншій державі вступати в конкуренцію
з нею або заставляти споживачів безпеки звертатися за
цим благом виключно до неї» [12, с. 45].
Таким чином, він прирівнює безпеку до товару,
за виробництво якого повинні змагатися його
виробники – держави, а споживачі (громадяни) можуть
самостійно обирати, де цей товар «придбати». Однак
в сучасному світі, зазначає де Молінарі, виробництво
безпеки ґрунтується в першу чергу на принципах
монополії (монархії) та комунізму (республіки), а не
на вільній конкурентній основі. Кожна держава прагне
монополізувати «виробництво безпеки» для громадян,
опираючись при цьому на силу та її провідника – війну.
Монополія на безпеку породжує всі інші види монополії.
У разі, коли споживачі (громадяни) стануть сильнішими
за виробника (державу), вони зможуть перейняти на
себе «виробництво безпеки» на принципах комунізму.
Більшість сучасних суспільств, на думку Молінарі,
організовані на принципах комунізму. Абсолютизуючи
кожний із вищезазначених принципів, людство неминуче
прийде до режиму терору. Альтернативою, на думку
де Молінарі, як уже зазначалося, є вільний ринок безпеки,
де виробники змагаються за споживачів, пропонуючи свої
послуги на рівних умовах. В залежності від території,
кількість виробників буде змінюватися ( на невеликих
територіях буде достатньо одного, на великих – багато),
й всі вони будуть брати за основу свободу як рушій та
одночасно обмежувач їх діяльності – це будуть «монархії
без монополії та республіки без комунізму» [12].
Ще далі в критиці монополізму та агресивності
держави йде французький економіст Фредерік Бастіа
(1801–1850). У своїх працях він відзначав двоїстість
держави, яка з одного боку грабує певну частину своїх
громадян й одночасно збагачує іншу. «Держава – це
величезна фікція, за допомогою якої всі намагаються
жити за рахунок усіх» [1, с. 779]. Він протиставляє
суспільство й державу, оскільки їхні цілі є протилежними:
суспільство прагне якнайбільше матеріальних благ
й відсутності податків, тоді як держава не здатна
забезпечити відповідний обсяг благополуччя всім й
не може відмовитися від засобу власного збагачення –
податків. Задля власного збагачення якого вона досягає
шляхом розбою та обкрадання своїх громадян, держава
спотворила закон, який став на сторожі її інтересів.
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Слід зауважити, що хоча попередники анархо–
капіталізму й критикували державу та вказували на
ряд її недоліків, однак вони в своїх працях не заходили
настільки далеко, щоб відкидати її взагалі. Першим,
хто спробував обґрунтувати та довести необхідність
відсутності держави задля вільного та повноцінного
співжиття індивідів у суспільстві був представник
Австрійської школи Мюрей Ротбард (1926–1995 рр.).
Більшість ідей, які згодом були підхоплені та розроблені
сучасними анархо–капіталістами, М. Ротбард виклав
у своїй праці «Етика свободи». Вже з її назви видно,
що автор, пишучи її мав «замисел», який «полягає у
викладенні соціальної етики свободи, тобто розробці
тієї підсистеми природнього закону, яка розкриває
поняття природніх прав й, таким чином, відноситься до
діяльнісної сфери політики, тобто до насилля й насилля
як способу міжособистісних відносин. Інакше кажучи,
в розробці політичної філософії свободи» [5, с. 5]. Саме
в дослідженні політичної філософії свободи Ротбард
вбачає ключ для розуміння держави, її місця та ролі в
суспільстві, меж законів та прав індивіда ( в першу чергу
прав власності).
М. Ротбард піддавав критиці інститут держави
з різних аспектів. Науковець зазначав, що лише з
першого погляду здається, що держава є необхідною
та безальтернативною складовою суспільства. Однак,
насправді, держава є величезним монополістом,
який прагне охопити своїм контролем кожну сферу
суспільного життя [5]. Монополія на сферу безпеки
(поліцію та армію), охорону здоров’я, освіту, карбування
грошей та навіть на природні ресурси здійснюється
державою в першу чергу не задля ефективного надання
відповідних послуг населенню, а для контролю над ним.
Ще одним способом контролю над своїми громадянами
у державі виступає система оподаткування, ефемерну
добровільність якої М. Ротбард підкреслює, називаючи
її «містичною». Розглядаючи податки як один із способів
крадіжки, М. Ротбард називає державу «кримінальною
організацією, яка є більш успішною, ніж будь–яка
«приватна» мафія в світі [4, с. 32]. Варто зазначити,
що науковець чи не вперше в історії лібертаризму
підкреслював необхідність відміни оподаткування
взагалі.
Розглядаючи такі «негативні» з його точки зору
особливості держави, Ротбард задається питанням:яким
же чином можлива підтримка населенням таких
«шкідливих» аспектів державного регулювання?
Відповіддю на це запитання є наявність в державі
відповідної ідеології. Саме діяльність ідеологів (або
інтелектуальної еліти як їх називає інший відомий анархо–
капіталіст Г.–Г. Хоппе) дає змогу державі підтримувати
ореол легітимності та виправдовувати свою політику.
Продовжуючи ідею про важливість інтелектуальної
підтримки будь–якої діяльності в суспільстві, Г.–
Г. Хоппе зазначає, що інтелектуали повинні відігравати
важливу роль в формуванні та становленні нового
анархо–капіталістичного суспільства, однак лише ті, які
є прихильниками таких змін [6].
Критиці піддає Ротбард також ідею ефективності
так званого «обмеженого правління», яке активно
підтримують монархісти. Називаючи його утопією,
вчений підкреслює, що така «обмеженість» не може
існувати довго, адже кожний інститут, який володіє хоча
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б трішки владою, завжди буде прагнути до розширення
своїх повноважень, й держава не є винятком. Держава
не може підкорятися правовим нормам, встановленим
нею самою, а, отже, не може існувати й важелів
впливу, які б могли протидіяти спробам держави знову
монополізувати два основних напрямки: здійснення
правосуддя та миротворчу функцію.
Таким чином, розглядаючи діяльність держави
на різних рівнях, Ротбард приходить до висновку, що
кожний громадянин має моральне право не підкорятися
її інститутам, оскільки «держава, по суті, є незаконною
організацією, яка регулює злочини проти свого
населення» [5, с.87].
Аналогічні аргументи з приводу оцінки ролі
держави наводять й послідовники М. Ротбарда. Так
Родерік Лонг, американський вчений анархо–капіталіст,
називає державу «монополією за примусом», адже
будучи єдиним постачальником ряду послуг, вона зможе
надавати їх будь–якої «якості», оскільки у населення
все одно не буде альтернативи й воно буде змушене
їх «купувати». Будучи прихильниками «принципу не
насилля», анархо–капіталісти вважають примус з боку
держави небезпекою для свободи індивіда. Як зазначав
Мілтона Фрідмана «свобода боїться концентрації
влади», а державна діяльність й спрямована в першу
чергу на таку концентрацію [10, с. 7]. Крім того,
зважаючи на всі «недоліки» держави, виокремленні ще
Ротбардом, іспанський політичний філософ та економіст
Хесус Уерта де Сото, називаючи державу «непотрібним
інструментом», зазначає, що етатизм є шкідливим,
оскільки породжує ряд негативних ефектів: породжує
владну безвідповідальність, оскільки її представники не
в змозі правильно оцінити весь розмах своєї діяльності
та й не існує інституту, перед яким би держава звітувала
про свою діяльність; перекручення природніх прав
індивідів та маніпуляції поняттям справедливості;
падіння моралі; профанація права приватної власності
та ін. Х. де Сото висловлює цікаву думку, що більшість
суспільств розвинулись та стали процвітати не завдяки
державі, а всупереч їй. Держава, на його думку,
протирічить людській природі, оскільки кожний індивід
підсвідомо прагне протидіяти примусу та насиллю.
Науковець вважає, що, оскільки дійсно «правова
держава» є недосяжним ідеалом, то лише суспільство,
побудоване на засадах анархо–капіталізму, є єдиною
моделлю міжособистісної співпраці, яка відповідає
природі людини.
Г.–Г. Хоппе, як і всі анархо–капіталісти, вважав, що
існування держави є взагалі не виправданим оскільки
вона є антагоністом індивідуального суверенітету, а
державні органи здійснюють порушення природніх
прав особистості. Він вважав, що примус та насилля є
основою всіх держав без виключення. «Є насправді одна
група осіб, яка регулярно безкарно порушує об’єктивні
закони людської взаємодії – група, що її втілює держава
та її органи» [9, с. 26]. Держава, декларуючи заборону
насильницьких дій одних осіб щодо безпеки та життя
інших, сама здійснює агресивні дії по відношенню до
своїх громадян різноманітними методами. Одним із
таких методів Хоппе вважав систему оподаткування,
яка є примусовою й керується інтересами осіб, які
володіють владою, а не потребами пересічних громадян.
Іншими шляхами. якими держава прагне встановити
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власний контроль над різними сферами життя людини
є встановлення обов’язкової служби в армії, втручання
державних органів в економічні процеси та освітній
простір. Також Г.–Г. Хоппе критикував ефективність
діяльності держави у гарантуванні безпеки громадян.
Володіючи монополією на застосування сили, держава
застосовує її не стільки для захисту своїх громадян,
скільки як засіб збереження власного існування й
стабільності, а також безкарної діяльності на усіх рівнях.
Анархо–капіталісти не обмежувалися лише критикою
ролі держави, а й запропонували альтернативний спосіб
організації суспільства, в якому б була відсутня держава
як інститут та превалювала б капіталістична економіка.
Представники даної течії, як і всі лібертаріанці,
визнають примат природніх прав індивіда, «позитивне»
втілення яких на практиці є критерієм раціональності
та ефективності суспільного устрою. Вони надають
пріоритет праву власності, а тому найкращим способом
втілення в життя особистісного права власності, на думку
анархо–капіталістів, є передача у приватне користування
усіх природніх та не природніх об’єктів (включно
з вулицями, річками, горами і т.д.), з метою більш
доцільного та ефективного їх використання. Індивід може
отримати у власність певний об’єкт на основі практики
гомстеду, яка встановлює зв’язок між індивідом й будь–
яким ресурсом шляхом першоприсвоєння останнього.
Суспільство змушене визнавати за особою право
власності на об’єкт, який до цього нікому не належав,
адже інакше людство просто не вижило б, знищивши себе
у постійній боротьбі за ресурси. Таким чином, з права
власності на своє тіло випливає право на присвоєння
ресурсів, необхідних для виживання. «…адже якби ні в
кого не було права розпоряджатися нічим, крім власного
тіла, ми б всі припинили своє існування…тому, виходячи
з того, що всі ми живі, доводиться припустити, що
право власності на інші речі теж необхідне» [5, с. 216].
Забезпечення права власності можливе лише в рамках
вільної ринкової економіки. Ще М. Ротбард писав, що
«капіталізм–найбільш повне вираження анархізму, а
анархізм – найбільш повне вираження капіталізму» [6, с.
112]. Саме вільний та мирний обмін ресурсами, свобода
конкуренції, нейтралізація будь–яких впливів державних
інститутів (які в ідеалі взагалі повинні бути відсутні),
відсутність податків є, на думку анархо–капіталістів,
ознакою «здорового» суспільства.
Оскільки держави в анархо–капіталістичному
суспільстві не повинно існувати, то з’являється питання:
хто візьме на себе обов’язки з надання послуг, якими
раніше відала держава. Анархо–капіталісти дають
відповідь на це питання – для них такими організаціями
є приватні агенції, які будуть діяти та конкурентній
основі. Таким чином, громадяни зможуть самостійно
вирішувати проблему отримання необхідних послуг
(в правозахисній, судовій, економічній сферах, сфері
охорони здоров’я та освіти тощо), звертаючись до
відповідного агентства. Агенства будуть здіймати плату
зі споживачів, що, на думку Хоппе, буде альтернативою
системі оподаткування. Кожний приватний власник
такого агентства буде намагатися привабити якомога
більше користувачів, що у свою чергу зможе вирішити
ряд проблем: це, по–перше, убезпечить суспільство
від монополії одного якогось інституту; по–друге,
підніме рівень якості даних послуг; по–третє, не дасть
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можливості агентству діяти незаконно (оскільки
громадянин просто не захоче співпрацювати з таким
виробником).
Крім того, аби не допустити зловживань з боку
агенції, приватні надавачі послуг, повинні заключати із
іншими громадянами договори, де були б прописані їх
обов’язки та гарантії споживачам у разі їх невиконання,
а також визначався арбітр, якому б довіряли обидві
сторони у разі виникнення конфліктів. Такий договір
буде необхідним ще й тому, що закон буде таким самим
товаром, як наприклад книга чи лампа, а, отже, між
різними видами законів буде конкуренція, що відповідно
призведе до того, що « в такому суспільстві буде багато
судів й навіть багато правових систем» [9, с. 156]. Таким
чином, в договорі повинно бути заздалегідь записано,
якими саме законами будуть врегульовані конфлікти
між двома сторонами. Звісно сам Фрідмен приходить до
висновку, що це занадто клопітка робота – розбиратися
у великому об’ємі правових актів, тому на практиці
більшість агентств буде слідувати уніфікованому зводові
нормативних правил. Г. Хоппе пропонує піддавати
всі закони своєрідній фільтрації, яка в першу чергу є
емпіричною й полягає у логічному їх обґрунтуванні
інтелектуальною частиною суспільства, яка не повинна
зазнавати жодного примусу чи впливу. Необхідним
є також, на його думку, встановлення первинних
правил, які б в подальшому будуть виступати в якості
самостійного фільтру для подальшого встановлення
інших законів на засадах ієрархічності, релевантності та
раціональності. Головною умовою встановлення таких
законів (правил) є примат природніх прав індивіда.
На підтвердження того, що їх модель суспільства
є дієва, а не виступає як утопія чи недосяжний ідеал,
анархо–капіталісти наводять у приклад американський
Дикий Захід в ХІХ столітті та Англію й Ісландію в період
середньовіччя [12, с. 73]. Так Ісландія в 930–1264 рр.
являла собою майже країну, де не було одного центру
влади. Однак, незважаючи на такий «ідеальний» устрій
Ісландія в 1264 році звернулася до короля Норвегії з
проханням взяти її під свою опіку (цей аргумент часто
використовують критики анархо–капіталізму).
Далеко не всі науковці позитивно оцінювали ідеї
анархо–капіталізму. Навіть в межах лібертаризму
знаходилися критики ідеї заміни державних інститутів
на приватні агенції, звертаючи увагу на її недоліки.
Так Айн Ренд зазначала, що приватні агентства будуть
постійно змагатися одне з одним за першість що
спричинить в суспільстві стан напруги. Більші приватні
агентства будуть поглинати менші агентства, що приведе
врешті до конфлікту між двома (трьома) надагенствами.
Ще одним недоліком таких агентств на думку Роберта
Бідінотто є те, що владу можуть захопити кримінальні
елементи, які захочуть виступати як окремі законні
агенції й не буде дієвої сили для перешкоджання їх
діяльності [2]. Поряд із небезпекою концентрації влади в
руках бандитів, є небезпека зосередження управлінських
функцій у руках невеликої кількості найбагатших осіб,
які будуть встановлювати закони, вигідні лише їм. Ще
один критичний аргумент зазначав монархіст Роберт
Нозік, вказуючи на те, що приватні агентства рано чи
пізно шляхом взаємної згоди перетворяться у картель,
метою якої буде перетворення в державу з усіма її
монополістськими привілегіями.
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Висновки. Таким чином, анархо–капіталізм, будучи
однією із найбільших течій лібертаризма, увібрала в
себе ідеї різних науковців: політологів, економістів,
політичних філософів та політичних економістів. Саме
завдяки зв’язку політичного та економічного виступають
дві головні риси анархо–капіталізму – бездержавне
суспільство, яке замінюють приватні агенства та вільна
ринкова економіка. Анархо–капіталізм бере свої витоки
ще з праць науковців ХІХ (Ф. Бастіа, Г. Спенсера,
Г. де Молінарі), ідеї яких запозичив й розвинув
М. Ротбард, а згодом і його послідовники. Зважаючи на
те, що на практиці фактично не існувало суспільства,
яке б увібрало в собі усі риси анархо–капіталізму, дана
течія може вважатися своєрідною утопією й піддається
критиці з боку ряда дослідників.
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Anarcho–capitalism in the system of libertarianism
The article is devoted to the works of Western theoretics of anarcho–capitalism
as one of the main current of libertarianism (M. Rothbar, R. Long, H.–H. Hoppe,
D. Friedman, etc.). Much attention is given to the analysis of the main feature
of anarcho–capitalism – stateless society. In this article considers the works of
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Переосмислення гуманістичних цінностей
в контексті розвитку політичної сфери
західноєвропейської цивілізації

Проведено аналіз гуманістичних цінностей, їх трансформації в сучасних
політичних умовах. Виявлено, що інтерес до гуманізму зростає в умовах
розповсюдження нігілізму, абсентизму, а також у часи соціальної депресії.
Охарактеризовано механізм захисту гуманістичних цінностей у провідних
країнах світу. Визначено зв’язок гуманізму з політичним вектором розвитку
західноєвропейської цивілізації. Доведено, що у країнах Західної Європи
сучасні політичні процеси розгортаються на основі «нового публічного
управління» – державного менеджменту. Цей процес частково корелює
з розвиток гуманістичних цінностей. Обґрунтовано ідею, що просування
гуманізму було ефективним у Західній Європі тому, що співпадало з
інтересами громадянського суспільства та широких мас населення. Крім
того, зроблено висновок, що зв’язок між гуманістичними цінностями та
громадами демократичних суспільств сформувався на основі «відповідальної
дії». Очевидно, що переосмислення принципів гуманізму в майбутньому буде
суттєво детермінувати розвиток Західної Європи.
Ключові слова: гуманізм, політика, колективні дії, державний
менеджмент.

Вивчення питань сталого розвитку політичних
інститутів Західної Європи виступає однією з актуальних
проблем сучасної політології. Частиною цієї проблеми
є інтеграція демократичних інститутів ЄС і України.
В ній виділяється питання дослідження ідеологічного
підґрунтя функціонування даних структур. В свою
чергу цей аспект передбачає досягнення певного рівня
політичної культури населення, фіксацію та рефлексію
поведінки політичної еліти. Остання виступає ключовим
поняттям багатьох політичних теорій та концепцій.
Її розуміння дозволяє вірно інтерпретувати низку
політичних процесів та явищ, тому й не дивно, що
в сучасній політичній науці та медійному просторі
вона є предметом прискіпливого інтересу вчених,
політичних оглядачів, журналістів і т.д. Отримання
нових знань про поведінку політичних суб’єктів стає
особливо актуальним, коли відбувається поступове
зниження суспільного інтересу до політичної
діяльності, зростання абсентизму, наростає соціальна
депресія. Проблема включення громадян в політичні
інститути перетворилась в багатьох транзитивних
державах в серйозну дилему, що розколола їх соціуму
по лінії «маси–еліти». Такий стан справ призводить до
непередбачуваності майбутнього політичного розвитку
даних країн, збереженню в «полі потенційно можливого»
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великої кількості негативних варіантів, серед яких, ми
можемо з упевненістю назвати скочування до диктатури,
архаїзацію, політичну фрагментацію суспільства.
Сучасна держава та її управлінські органи не можуть
ефективно виконувати свої функції без осмислення
етичних принципів, ідеологій, соціального запиту на
«справедливість», широкого моніторингу суспільної
думки з багатьох питань. Звернення до вивчення
гуманістичної складової політичного розвитку людства,
а в більш вузькому сенсі політичного вектору людської
цивілізації уявляється закономірним та злободенним з
огляду на серйозну політичну та соціально–економічну
кризу, в якій Україна перебуває вже багато років.
Природа феномена гуманістичних цінностей досить
складна і багатошарова. Вона тісно пов’язана одночасно
зі світовою історією і сучасним повсякденним життям.
У чому ж проявляється цей зв’язок? Перш за все, треба
звернути увагу на те, що людство домоглося за останні
кілька століть небачених успіхів: переможені багато
хвороб, побудовані гігантські хмарочоси, зроблені
серйозні відкриття в багатьох природничих науках, в
космос піднялися човни з людьми на борту. Багато в
чому всі ці досягнення пояснюються умінням людини
не просто будувати абстрактні плани, але і реалізовувати
задумане, організовувати свою діяльність. В той же
час нерідко від уваги дослідників вислизає важливість
такого компоненту соціального і політичного життя як
гуманістичні цінності. Вони уявляють собою з одного
боку орієнтири, маяки яких прагнуть досягнути, з іншого
– вони становлять собою правила поведінки, котрі у
великій мірі детермінують політичні процеси. Напевно,
кожен з нас замислювався, яка велика сила прихована
в дисциплінованих діях армійських підрозділів,
органах політичної влади, освітній системі, діяльності
політичних партій та інших організацій. В той же час,
всі вони побудовані на схожих принципах і з одного
матеріалу, яким є людські індивіди. Але є і ще щось майже
невловиме, недоступне – це принципи, на яких будується
організаційний механізм, його діяльність, взаємодія між
членами тієї чи іншої структури, організації в цілому, а
також і суспільством.
Інтерес до вищевказаних явищ в наш час не
випадковий. У більшості країн пострадянського
простору, в тому числі і на Україні, триває розвиток нової
соціально–економічної моделі, яка характеризується
переходом від планової до ринкової системи. Економісти
стверджують, що цей перехід ще далеко не завершений.
ринкові принципи вільної конкуренції не запрацювали
на повну силу, дуже яскраво проявляється бажання
багатьох державних керівників управляти економікою
вручну.
Аби не заглиблюватися в економічну теорію, можна
констатувати, що в Україні у 90–ті роки ХХ ст. ставка при
переході до ринкової економіки була зроблена на чисто
економічні механізми, які повинні були автоматично
принести народу благоденство, допомогти в формуванні
демократичного ладу, захисті цивільних свобод і ідеалів.
На жаль, даний підхід не передбачав, що в центрі
будь–якої економічної системи знаходиться людина,
а її ціннісні орієнтації, менталітет, традиції, трудова і
політична культура мають величезний вплив на розвиток
соціуму в цілому. Панування економічного детермінізму
і просте ігнорування важливої ролі людського фактора
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 131

привели нашу країну в те положення, в якому вона
сьогодні перебуває, коли більшість населення практично
не має реальних важелів впливу на владу, економічні і
соціальні процеси.
Постановка проблеми. Автор цієї статті, вважає,
що шлях, який пройшло українське суспільство за
роки Незалежності, виявився багато в чому досить
продуктивним: чимало людей відчули себе господарями
своєї долі, зуміли реалізуватися як творчі особистості,
бізнесмени, політики, громадські діячі. Одне з головних
завдань, яке стоїть перед суспільством є відродження
громадського інтересу до призабутих понять: моралі,
етики, порядності, чесності, відповідальності, єдності,
сплав яких, як відомо, викликає синергетичний ефект
в процесі розвитку потенційних можливостей народу.
Настав час для підняття трудових, економічних,
суспільних відносин на інший більш високий рівень,
коли керівники країни, великих і дрібних підприємств,
прості співробітники і громадяни почнуть вести справи
дотримуючись визнаних усім світовим співтовариством
правил, з оглядкою на громадську думку і морально–
етичні норми. Це в кінцевому рахунку вигідно і країні в
цілому, і кожному з нас окремо.
Мета статті: дослідити провідні тренди сучасного
розвитку гуманістичних цінностей в політичній сфері
західноєвропейської цивілізації.
Основу для наукового дослідження гуманізму
заклали Я. Корчак, П. Лесгафт, Й.–Г. Песталоцці,
Ж.–Ж. Руссо, Ф. Бекон, Дж. Локк. Поняття кризи
гуманізму у своїх працях піднімали такі відомі вчені як
Г. Зіммель, Е. Фромм, П. Куртц, М. Фуко. Ж.–Ф. Ліотар.
Серед російський дослідників гуманізму слід відмітити
В. Н. Шилова, І. О. Майбурова, А. А. Карася.
Чимало українських дослідників вивчають окремі
аспекти гуманізму в якості складного суспільного
явища, котре має свій вимір в політиці: І. К. Бондар,
Е. М. Лібанова, С. Й. Вовканич, В. М. Лич,
Т. В. Комінарець, Е. М Давиденко, О. В. Трубнікова,
Ю. С. Сабадаш. Серед останніх публікацій привертає
увагу стаття Н. В. Ушенко. У ній автор аргументовано
доводить, що гуманізм виступає не тільки мотиваційною
платформою для соціально–політичних акторів, а й певним
орієнтиром для державних органів, діяльність яких має
бути спрямована саме на всебічне відтворення людського
капіталу на гуманістичних принципах [1]. Л. І. Мамонов
в своїх працях докладно проаналізував зв’язок
гуманістичних принципів з ефективним забезпеченням
потреб людини, підтримання зовнішньої безпеки та
громадського порядку, запровадженням політичної
відповідальності акторів [2]. С. В. Сидоренко виявила
діалектичне протиборство таких глибоко гуманістичних
ідея, як соціальна відповідальність, відкритість,
демократичність, взаємодопомога і антигуманістичних
концептів – корупції, олігархізації, порушення прав
і свобод громадян, засилля бюрократичної системи
тощо [3]. І. В. Жеребятнікова обґрунтувала ідею щодо
конфлікту цінностей в українському суспільстві при
переході від тоталітарного режиму до демократичних
принципів громадського життя, реального утвердження
гуманістичних цінностей [4].
Для подальшого розкриття теми необхідно чітко
визначитися з визначенням, сутністю та змістом
гуманізму, які залишаються все ще мало вивченими.

403

Випуск 131

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Сучасний гуманізм належить до ряду ідейних рухів,
що отримали надзвичайно широке розповсюдження
у наші дні. Так, сьогодні інтенсивно розвиваються
такі різновиди гуманізму: натуралістичний, науковий,
секулярний, атеїстичний, релігійний, езотеричний,
марксистський, демократичний, екзистенціалістський і
прагматичний. У повсякденному житті утверджується
світський гуманізм, що базується на принципах свободи,
пріоритеті розуму, відділенні церкви від держави.
У суспільствах західного типу активну і головуючу
роль відіграє саме гуманізм, феномен якого обумовлює
наростання морального компоненту у суспільній та
індивідуальній свідомості. Гуманізм є невід’ємним
компонентом суспільного буття, пов’язаного з
основними формами життєдіяльності особистості.
Вищим ступенем прояву індивідуальної гуманності в
суспільстві виступає сумління, яке, за думкою Г. Гегеля,
є процесом внутрішнього визначення добра [5].
Одним з найважливіших кроків у просування
гуманістичних ідей було проголошення 26 серпня 1789 р.
у Франції «Декларації прав людини і громадянина».
У ній було задекларовано рівність людей у правах
та свободах, а метою будь–якого політичного союзу
визнавалося збереження природних і невід’ємних
прав людини. Серед даних прав були названі наступні:
свобода, власність, безпека і опір гнобленню.
На протязі декількох століть гуманістичні цінності
поступово просувались в Західній Європі на перше місце.
Завдяки активній позиції громадянського суспільства
вони ставали з року в рік все більш значущими для
людей. В цьому ракурсі актуальною ввижається позиція
Х. Ш. Шалома з даного питання. Цей ізраїльський
дослідник гуманістичних ідей дійшов висновку, що
індивідуальні ціннісні пріоритети виникають при
адаптації до життєвого досвіду. Цінності визначають
поведінку більшості людей в суспільстві. Якщо одні
цінності суперечать іншим, то суб’єктам доводиться
обирати ту модель поведінки, яка пов’язана з цінністю
з меншим пріоритетом [6, c. 16–17]. Отже, ми можемо
констатувати, що для перемогу гуманізму його цінності
повинні були набути для окремих індивідів критично
важливого значення.
Американський дослідник Ф. Петіт сформулював
існуючий в Західній Європі ідеал сучасної держави,
яка побудована на гуманістичних принципах. На його
думку, така держава просуває гуманістичні принципи
не тільки у внутрішній, а у зовнішній політиці.
Підтримка населення, яку забезпечує республіканська
форма правління, дозволяє такій державі підтримувати
свою стабільність та отримувати необхідні для захисту
політичної позиції ресурси [7, c. 89–90].
Розуміння влади як міжперсональної конструкції
робить дає можливість розглядати її як атрибут
соціальних відносин, як міжособистісну ситуацію.
Таке розуміння сутності суб’єкт–об’єктних відносин
зводить розповсюдження гуманізму в суспільстві до
міжособистісної взаємодії, під час якої велику роль
відіграє сприйняття об’єктом суб’єкта влади, тобто
зворотній зв’язок.
М. Олсон довів у своїх численних працях, що
маленькі групи людей можуть звернутися до спонтанних
колективних дій для досягнення спільних цілей та
просування важливих цінностей. Дуже великі групи
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людей напроти не здатні досягти колективних цілей
за допомогою подібного дії. Така різниця в поведінці
великих і малих груп людей виникає внаслідок того,
що в великій суспільстві, що складається, наприклад,
з мільйона громадян окремий індивід отримує лише
одну мільйонну частку загального блага. При цьому
йому доведеться понести повні витрати у вигляді
власних зусиль для забезпечення цього блага, відповідно
стимули до внесення вкладу в загальне справу зникнуть
[8, c. 568].
Український дослідник А. Карась наводить
міркування Дж. Макліна про те, що спроможність до
дії в суспільстві обумовлюється соціокультурними
«зразками» поведінки групи, яка має назву «чеснота».
Їх неминучою засадою є зреалізована попередньо
«комунітарна» свобода. Щоб пояснити дану категорію
А. Карась звертається до концепції громадянського
суспільства, яке культивує в соціумі «відповідальну
дію». Ця дія виявляє себе в оволодінні речами, знаннями
і вартостями і обмежується соціально–юридичним
законом найбільш повно розробленим І. Кантом [9, c.
396–397]. Як бачимо, і українські, і зарубіжні дослідники
вбачають в західноєвропейському феномені просування
гуманізмузаслугу
громадянського
суспільства.
Даний суб’єкт справив відчутний вплив на політичні
процеси ХХ ст. в Західній Європі. Саме під тиском
громадянського суспільства відбувались адміністративні
реформи, які були направлені на подолання недоліків
публічних служб, підвищення ефективності державного
апарату, його адаптації до управління швидкозмінними
соціально–економічними
відносинами.
Діяльність
громадського
суспільства
сприяла
згуртуванню
західноєвропейських соціумів на основі гуманістичних,
загальнолюдських, професіональних, національних і
соціальних цінностей.
В усіх країнах Західної Європи сучасні політичні
процесирозгортаються на основі «нового публічного
управління» – державного менеджменту. Головними його
принципами визнано, на думку українських дослідників
А. В. Решетніченко, О. Б. Кірєєвої: «1) децентралізацію
– організація діяльності (керівництво) відбувається
шляхом постановки завдань, а не виконанням функцій
і встановлених правил; 2) результативність – акцент
швидше на наслідках діяльності, ніж на процесах, а
відтак, капітал вкладається в результати, а не в наміри;
3) інтенсивну орієнтацію на споживача – підвищення
якості надання послуг, можливості вибору на
конкурентній основі та посилення довіри до влади з боку
приватного сектора і суспільства; 4) досягнення змін
шляхом пошуку інновацій та запровадження принципів
бізнесу в управлінні державними справами, включаючи
аутсорсинг та зовнішні контракти; 5) зниження
державних
видатків,
підвищення
спроможності
держави до розвитку та реалізації політики, поліпшення
виконання державою функцій роботодавця та заохочення
підприємниць кого заробітку» [10, c. 24–25].
Унітарні уряди Західної Європи і їх центральна
адміністрація значно більше впливають на повсякденне
життя громадян, ніж федеративні. Багато унітарних
держави мають національні поліцейські сили і суворий
контроль над місцевою поліцією. Зазвичай в цих
країнах існує єдина судова система, працівники якої
призначаються центральною адміністрацією.
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Висновки та перспективи подальших наукових
розвідок. В ході просування гуманістичних цінностей в
ХХ ст. у Західній Європі відбулись серйозні зрушення
в сфері власності, політичній організації та економічній
структурі, відносинах між особистістю та суспільством, в
ідеології та соціальній психології, ціннісних орієнтаціях
багатьох людей. Практика західноєвропейських країн
показує, що соціальна орієнтованість економіки та
панування гуманістичних цінностей вимагає доповнення
системою заходів, що забезпечують партнерську
співпрацю найманих працівників, які представлені
профспілками, з роботодавцями. Розвиток людства
ставить перед Західною Європою нові проблеми,
які вимагають суттєвого переосмислення принципів
гуманізму. Серед них потрібно відзначити швидке
зростання населення Землі та випереджальний приріст
економічної вартості людського життя. Таким чином,
гуманізм в якості ідеологічного каталізатора політичного
життя провідних країн світу зберігає свій потенціал. В
той же час, очевидно, постає необхідність перегляду
та модернізації гуманістичних цінностей з огляду на
нові реалії. В майбутніх дослідженнях, на нашу думку,
доцільно вияснити яке місце гуманістичні цінності
займають в таких транзитивних країнах, як Україна,
Білорусія, Казахстан і т.д. Важливо також окреслити
хоча б приблизний сценарій еволюції гуманістичних
цінностей в суспільствах провідних країн світу та
державах пострадянського простору.
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Rethinking of humanistic values in the context of the development
of the political sphere of western European civilization
The article analyzes humanistic values, their transformation in modern
political conditions. It is revealed that interest in humanism is growing in the
conditions of the spread of nihilism, absenteeism, and also during social depression.
The mechanism of protection of humanistic values in the leading countries of the
world is described. The connection of humanism with the political vector of the
development of Western European civilization has been determined. It has been
shown that in Western Europe, modern political processes unfold on the basis of
a state management. This process partially correlates with the development of
humanistic values. Reasonable to the idea the advance of humanism was effective
in Western Europe because it coincided with the interests of civil society and the
broad masses of the population. In addition, it was concluded that the connection
between humanistic values and communities of democratic societies was formed on
the basis of «responsible action». Obviously, rethinking of humanism in the future
will substantially determine the development of Western Europe.
Keywords: humanism, politics, collective actions, state management.
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Засоби здійснення пропаганди
у внутрішньополітичному вимірі
Розкривається специфіка засобів політичної пропаганди як важливих
складових її ефективного здійснення у внутрішньополітичному просторі
держави. Автор доводить, що провідними засобами політичної пропаганди
у внутрішньополітичному просторі держави є різноманітні медіа, які
є інстанцією розповсюдження та впровадження пропаганди в масову
свідомість. Автор аргументовно стверджує, що успішність та ефективність
цього процесу обумовлена медіаполітикою, яка фактично є сукупністю
засобів здійснення політиками свого пропагандистського впливу через медіа
та, разом з тим, порядок функціонування медіа, спрямований на здобуття
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довіри аудиторії та її розширення. Тому засоби пропаганди, які дозволяють
їй ефективно розповсюджуватися та впливати на масову аудиторію через
медіа можна назвати медіаполітичними. Своєю чергою медіаполітичні
засоби пропаганди можна поділити на ті, які використовують політики та
самі медіа.
Ключові слова: політична пропаганда, технології, медіа, фреймінг,
встановлення порядку денного, праймінг, інфотейнмент, спін, цензура,
медіаполітика.

Арсенал засобів, які використовуються для пропагандистського впливу, досить широкий і варіативний:
від усних індивідуальних бесід, радіо–і телепрограм до
використання величезного арсеналу візуальних засобів,
таких як плакати, фотовиставки і т. ін. Публікуються у
пресі офіційні документи або йде трансляція виступів
політичних лідерів або передача публіцистичного
характеру, присвячена обговоренню проблем, що
хвилюють суспільство, – все свідчить про величезний
потенціал і спокусу використовувати ЗМІ для потреб
пропаганди як способу цілеспрямованого тиражування
ідей, думок, соціальних стандартів і оцінок. Для реалізації
цих цілей пропагандистський матеріал може подаватися у
будь–якому вигляді, мутувати, переплітатися, проникати
в інші форми впливу на суспільну свідомість. Не кожне
інформаційне повідомлення носить пропагандистський
характер. Однак якщо говорити про інформацію, яка
впливає на думки і вчинки людей та має ідеологічний
підтекст, дає їм політичну оцінку та стимулює людей
на певні вчинки, тобто має виражене мобілізаційне
значення, то сумніватися в її пропагандистському
характері не доводиться. Успіх пропаганди залежить
від того, що вона здійснюється приховано, тому не
завжди дослідникам пропаганди вдається розпізнати
пропагандистську дію у функціонуванні інформації,
що супроводжує внутрішньополітичний процес. Проте
актуальність дослідження засобів політичної пропаганди
постійно зростає, оскільки впливає на політичне життя
суспільства більше, ніж будь–який інший інструментарій
здійснення влади.
Засоби політичної пропаганди у внутрішньополітичному вимірі осмислювали такі автори як
О. Висоцький [1; 2], Ж. Еллюль [9], Г. Консерва [7],
М. Кастельс [3], Ч. Сіпман [32], В. Соловєй [4], О. Хакслі
[16], M. Шабо [31]. Проте, з огляду на принципову
неосяжність теми засобів пропаганди, проблема повного
та остаточного визначення їх розмаїття та особливостей
не є поки що вирішеною.
Мета статті – висвітлити специфіку засобів
політичної пропаганди як важливих складових її
ефективного здійснення у внутрішньополітичному
просторі держави.
Пропаганда вирішує важливе завдання – систематично формує суспільну свідомість, невід’ємною
частиною якого є політична свідомість. Тенденційність
подачі інформації з певними політичними акцентами,
як показує практика, властива більшості засобів масової
інформації, що дозволяє говорити про можливість
використання якщо не всього пропагандистського
арсеналу, то окремих його елементів. Сформований
засобами масової комунікації образ світу засвоюється,
коригуючи думки і дії людей, та впливає на сприйняття
дійсності. Визначаючи порядок денний, проблеми,
які потребують розгляду, пропонуючи не тільки
послідовність їх вивчення, але і «підказуючи»
категоріальний апарат для їх «правильного» сприйняття,
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вони досягають пропагандистського ефекту. Підказана
класифікація тієї чи іншої події, вироблене ставлення
до неї підштовхують до певних дій політичного
суб’єкту. Пропагандистські прийоми, що дозволяють
досягати подібні ефекти, можуть бути різні. Однак
оцінка можливостей кожного з них багато в чому
обумовлена виконанням цілої низки умов. Формування
масової свідомості – цілеспрямований, систематично
організований процес впливу, є результативним при
врахуванні таких факторів, як прямий вплив умов життя,
масована ідеологічна обробка, активне використання
всього арсеналу засобів масової комунікації. Поведінка
мас мінлива і не завжди передбачувана. Настрій
змінюється разом зі змінами життєвих умов та характеру
виробництва, якості життя, потреб і можливостей їх
задоволення і багато чого іншого.
Інформація, якщо вона відноситься до основних
питань політики, виникає всередині політичної системи
і постає у вигляді фреймів. Фрейми визначають зв’язок
між різними компонентами політичної системи. Ці
відносини асиметричні. Як зазначає М. Кастельс,
початковий успіх президентської адміністрації «в
нав’язуванні війни з тероризмом і фреймів патріотизму
американської політичної еліти (як республіканців, так
і демократів) зробив неможливим потенційний опір. В
умовах суміщення війни в Іраку з війною з тероризмом
і захисту нації будь–яке значиме інакомислення легко
набуває ярлик антиамериканізму або з боку адміністрації,
або від її «заступників» у мас–медіа, ставлячи тим самим
під загрозу кар’єру політиків» [3, с. 198]. Легко провести
паралелі з Україною, де будь–яке інакомислення
трактується як допомога російським агресорам.
Формування порядку денного передбачає дві
пов’язані між собою операції: виділення певного кола
питань і визначення наративу для висвітлення цих
проблем. Встановлений порядок денний адресується
медіа, які потім транслюють його, роблячи вплив на
громадську думку [3, с. 200]. Встановлення порядку
денного переважно спрямоване на медіа, тому що саме
через медіа фрейми і наративи досягають широких
верств населення. Як показали у своїх роботах Р. Ентман
[10] та Л. Беннет [5], медіа реагують по–різному залежно
від рівня узгодженості між політичними елітами. Чим
значніше розбіжності між ними, тим більше відмінностей
у трактуванні наративів і тим вище ймовірність появи
контрфреймов в репортажах та обговоренні проблем.
Медіа реагують на зміни політичного клімату праймінгом
подій і індексуванням новин [3, с. 201].
Владні відносини засновані переважно на формуванні
людської свідомості шляхом конструювання сенсу через
створення образу. Ідеї – це образи (візуальні або ні) в
нашому мозку. Для суспільства в цілому, на відміну від
конкретного індивіда, створення образів розгортається
у сфері суспільної комунікації. У сучасному суспільстві
скрізь у світі саме медіа є вирішальним засобом
комунікації. Повідомлення, організації та лідери, які не
представлені в медіа, не існують в суспільній свідомості.
Отже, тільки ті, хто може передати свій меседж усім
громадянам, мають шанс впливати на їх рішення таким
чином, який відкриє їм доступ до владних позицій у
державі і (або) дозволить утримувати під контролем
політичні інститути [3, с. 220]. Це передбачено умовами
демократичного правління.
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Медіа є простором створення влади. Вони конституюють простір, в якому розподіляються владні
відносини між конкуруючими політичними і соціальними
акторами. Правила політичного співробітництва в медіа
залежать від їх конкретних бізнес–моделей та зв’язків з
політичними акторами і аудиторією.
В сучасних умовах пропагандистські процеси
в суспільстві набувають форми медіаполітики [35,
p. 34; 8, p. 53; 13, р. 78; 15, p. 120]. Медіаполітика не
обмежується виборчими кампаніями. Це постійний,
фундаментальний вимір політики, що практикується
урядами, партіями, лідерами, а також неурядовими
соціальними акторами. Вплив на основний зміст
щоденних новин – одне з найбільш важливих завдань
політтехнологів [3, с. 224–225].
Найуспішніші повідомлення в медіа – ті, в
яких досягнутий максимальний ефект розваги, що
відповідає споживчої культури брендів, що охопила
наше суспільство. Це не означає, що люди взагалі не
переймаються важливими питаннями. Це вказує на те,
що для доведення подібних питань до широкої аудиторії
вони повинні бути представлені мовою інфотейнменту
(т.е. розважальною інформацією) у самому широкому
розумінні: не тільки через сміх, але також і через людські
драми. З цієї точки зору політика стає політичною
гонкою: хто виграє, хто програє, як, чому і які є останні
плітки і шахрайські витівки [18, р. 57; 34, р. 32].
Політичні новини визначає сенсаційність: викриття
порушень з боку можновладців завжди скрашували життя
мас, і сьогодні такий прийом з успіхом застосовується
на театралізованій сцені масових комунікацій [28, p. 47–
68]. Ключовою особливістю театралізованої політики
є її персоналізація. Масова аудиторія вимагає простих
повідомлень. Найпростіше повідомлення – це образ,
а найпростіший спосіб, який кожна людина може з
легкістю визначити, – людське обличчя [12, p. 279–
300]. Маються на увазі не тільки фізичні риси обличчя
чи колір одягу. Більш важливим є характер людини, як
він проявляється в його зовнішності, словах, знаннях і
спогадах, втілених у цьому обличчі. Відбувається це
частково із–за труднощів розуміння складних питань
політики для багатьох громадян, при тому що більшість
з них впевнені у своїй здатності судити про характер
людини, емоційно відгукуючись на поведінку осіб,
представлених у політичних наративах [15, p. 9–20].
Медіа роблять лідерів відомими, докладно
розповідаючи про їхню боротьбу, перемоги і поразки,
тому що для наративів потрібні герої (кандидати),
лиходії (противники) та жертви, які потребують
допомоги (громадяни). Але потенційні лідери повинні
позиціонувати себе як медіазнаменитості за допомогою
будь–яких доступних їм прийомів, призначених для
показу (або чесноти). Вони можуть зробити це шляхом
створення події, яка змусить медіа звернути на них увагу.
Медіа збувають любовні історії з неймовірним успіхом.
Чим більше політична фігура відповідає фрейму
знаменитості, тим легше для медіа включати новини
про цього кандидата в заготівлі найбільш популярного
новинного формату інфотейнменту [3, с. 230].
Логіка політичного доступу до медіа була перетворена
за допомогою активації двох фільтрів. Перший фільтр
– це державний контроль або за допомогою явної
цензури, або шляхом таємних директив («темників»).
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 131

Це більше відноситься до авторитарних форм правління,
до яких можна віднести й Україну. Але зустрічається в
демократичних режимах, де в інтересах уряду, політичних
партій чи окремих політиків використовується вплив
для тиску на медіа. Другий фільтр впроваджується
за допомогою корпоративної власності та керуючих
позицій щодо видавничих критеріїв у відповідності з
бізнес–інтересами чи ідеологічними уподобаннями [23,
p. 57; 37, p. 130].
Ключовими особливостями сучасної політичної
пропаганди є: персоналізація політики, спрямованість
виборчої кампанії на використання медіа і щоденна
обробка політичної інформації із застосуванням
практики спіну.
Пропаганда починається з формулювання повідомлення, що відображає інтереси і цінності соціально–
політичної коаліції, побудованої навколо конкретних
політичних акторів. Вміст і формат політичних проектів
все більшою мірою визначаються за допомогою фабрик
думки – експертних центрів, які об’єднують експертів,
учених, фахівців з політичних стратегій і політичних
медиаконсультантов з питань проведення політики та
визначення політичного курсу [3, с. 233].
Як тільки політика і політичні стратегії сформульовані,
пропаганда вступає в нову фазу діяльності: визначення
цінностей, переконань, настанов, соціальної поведінки
і політичної поведінки (включаючи особливості
голосування) для сегментів населення, що розрізняються
за їх демографічним і територіальним поділом. М. Пенн
та Е. Залесне у своїй книзі «Мікротренди» розділяють
електорат за соціальними профілями. Вони показують,
як, відшукуючи статистично значущі зв’язки між
демографічними характеристиками, переконаннями,
медійними уподобаннями і політичними поглядами, стає
можливим зорієнтувати кожну специфічну групу і почати
використовувати схильності її членів, посилюючи, таким
чином, вплив політичного повідомлення [27].
Головним та унікальним повідомленням сучасної
пропаганди є політик. Різні формати образу кандидата
змінюють один одного в залежності від цільової групи
населення. Звичайно, в розумних межах, щоб уникнути
кричущих протиріч між іміджами, запропонованими в
просторі й часі різних груп. Фокус–групи допомагають
поліпшити імідж, а опитування виборців надають
можливість вимірювання ефективності цього іміджу
в режимі реального часу і у відповідності з еволюцією
суспільної думки. Тим не менш опитування саме по собі
не надто витончений інструмент політичної навігації,
оскільки воно показує лише місце, займане політиком
у громадській думці, а також позитивні і негативні
складові його іміджу. Саме поєднання опитування та
аналізу соціальних даних забезпечує інтерпретацію
тенденцій в реальному часі і підвищує можливість
змінити несприятливу ситуацію, впливаючи на латентні
установки людей за допомогою нової серії цільових
повідомлень, диференційованих для кожної соціальної
категорії [15, p. 19–53].
Створення баз даних надає інший – прямий і
оперативний – вплив на пропагандистську стратегію.
Дані можуть бути розраховані для кожної виборчої
дільниці, пропонуючи тим самим політичну географію
вибору, що дозволяє персоналізувати політичну
пропаганду за допомогою автоматизованих або «живих»

407

Випуск 131

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

телефонних дзвінків додому перспективним виборцям,
прямої розсилки електронною поштою і вербування
прихильників [3, с. 239].
Те, що ця витончена форма політичного маркетингу
є похідною від комерційного маркетингу, явно свідчить
про зростаюче значення громадянина–споживача як
нової особи в суспільному житті. Насправді політики і
бізнесмени використовують одні і ті ж бази даних в силу
існування активно зростаючого ринку продажів, який
виник з використанням потужних комп’ютерів, здатних
отримувати дані при обробці урядових й академічних
джерел, гігантських колекцій даних, отриманих в
результаті вторгнення в приватне життя компаній,
що випускають кредитні карти, телекомунікаційних
компаній та інтернет–компаній, що продають інформацію
про тих своїх клієнтів (а їх більшість), які, не читаючи
дрібний шрифт в контрактах, не відмовляють компаніям,
проводять політику продажу даних про своїх покупців
[3, с. 239].
Збір даних, обробка інформації і заснований на
знаннях аналіз дають чимало політично сильних
повідомлень, створених для просування головного
повідомлення – політика. Після того як повідомлення
створено, процес його доставки цільової аудиторії йде
через різні платформи і формати, серед яких найбільш
значущі регулярні телевізійні програми і виборчі
кампанії [3, с. 244].
Пропагандистські стратегії реалізуються через
створення порядку денного, фреймінг і праймінг
інформації в новинних медіа.
Встановлення порядку денного (agenda–setting)
належить до формування особливої значущості одного
конкретного питання або набору інформаційних тем
джерелом повідомлення (наприклад, конкретною
медіаорганізацією) в надії, що аудиторія з підвищеною
увагою поставиться до змісту і формату такого
повідомлення. Вивчення порядку денного припускає,
що, навіть якщо медіа не в змозі сказати людям, що
думати, вони відіграють важливу роль у наданні впливу
на те, про що їм думати [6, p. 52]. Дослідження порядку
денного встановили, що обізнаність суспільства в
питаннях, зокрема, політичних, тісно пов’язана з
рівнем висвітлення питань у національних медіа [24,
p. 167; 20, p. 793]. Більш того, встановлення медіа
порядку денного є особливо важливим, коли він
пов’язаний з повсякденним життям глядачів [11, p.
16]. Отже, політичні погляди як еліти, так і громадян в
цілому, значною мірою визначаються інформацією, що
стала доступною завдяки медіа або іншим джерелам
її розповсюдження, таким як Інтернет [25, p. 153;
14, p. 412; 33, p. 28]. Пропагандистську технологію
встановлення порядку денного в Україні активно стали
використовувати з кінця 1990–х – початку 2000–х років.
Використання цієї технології адміністрацією президента
стало відомо завдяки «темникам» його глави часів
Л. Кучми В. Медведчука. Між різними політичними
центрами йде боротьба за право нав’язувати порядок
денний українським медіа. В основному, результат
боротьба визначається домовленістю олігархів, які
володіють телевізійними каналами, з президентською
адміністрацією. Але коли позиції президента
слабшають, встановлення порядку денного тим чи
іншим телевізійним каналом визначається логікою
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пропагандистської стратегії тією опозиційною силою,
на яку робить ставку власник каналу.
Важливим інструментом пропаганди також є
праймінг або фіксування настанови. Він здійснюється,
коли новинний контент підказує новинним аудиторіям,
що вони повинні використовувати спеціальні теми
як орієнтири для оцінки ефективності діяльності
лідерів і урядів. Це часто розуміється як розширення
встановленої порядку денного. Роблячи деякі питання
більш помітними для людської свідомості, мас–медіа
можуть також формувати міркування, які люди беруть
до уваги, виносячи судження про політичних кандидатів
чи проблеми [30, р. 11]. Тобто йдеться не просто про
тематизацію проблем, в рамках яких виборці, об’єкти
пропаганди, мають осмислювати політичний процес,
а про особливий тематичний контекст, важливість
якого є критерієм оцінки лідера або партії. Важливість
досягається шляхом повторення. Чим частіше питання
розглядається, тим з більшою ймовірністю люди будуть
ґрунтуватися на представленій у його висвітленні
інформації, роблячи свої політичні оцінки.
Важливою технологією пропаганди та атрибутом
реалізації упередженості медіа є фреймінг. Фреймінг –
це процес відбору і виділення деяких аспектів подій чи
проблем і встановлення зв’язків між ними таким чином,
щоб сприяти поширенню певної інтерпретації, оцінки
або прийняття рішення [10, р. 5]. Фреймінг забезпечує
прямий зв’язок між повідомленням, мозком, який його
отримує, і наступною за цим дією. Тільки ті фрейми,
які можуть зв’язати його з вже існуючими в свідомості
фреймами, стають активаторами дії. Р. Ентман стверджує,
що фрейми, які використовують найбільш резонансні
для даної культури вирази, що володіють найбільшим
потенціалом впливу: це слова і образи, які є помітними,
зрозумілими, такими, що запам’ятовуються і емоційно
наповненими [10, р. 6]. Фрейми ефективні, потрапляючи
в резонанс і збільшуючи частоту їх повторення. Чим
більше резонанс і частота, тим вище ймовірність того,
що фреймінг викличе схожі думки і почуття у більш
широкій аудиторії. Фреймінг працює, залишаючи
розриви в інформації, які публіка заповнює своїми
заздалегідь зумовленими, упередженими схемами:
відбуваються в людській свідомості інтерпретативні
процеси, засновані на пов’язаних ідеях і почуттях, що
зберігаються в пам’яті. При відсутності в представленій
медіа інформації контрфреймов аудиторія буде тяжіти
до фреймів, які запропоновані. Фрейми організовані
в парадигми: мережі звичних схем, які забезпечують
застосування аналогій з попередніх інформаційних
матеріалів до нових подій. Наприклад, фрейми
бандеровців та фашистів, що розповсюджували в Україні
російські медіа, передбачали створити негативний образ
нової української влади, дискредитувати її. Українські
пропагандисти відповіли на цей фрейм контрфреймом
– «жидо–бандерівці», що спростовував посилання на
практику нацистів щодо знищення євреїв.
Найбільш значущою формою пропаганди є новини.
Психологічно суб’єкт політики схильний отримувати
новини у силу, по–перше, допитливості, по–друге,
зацікавленості в долі процесів, які безпосередньо
впливають на життя та є підставою для прийняття
поточних рішень. Звичайно, інформація, що може
мати політичні наслідки, не обмежується новинами.
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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І телевізійні новини (основне джерело новин для
більшості людей) організовуються як розвага: вони
створюють ілюзію політики [5, p. 67]. Але саме тому, що
новинні медіа використовують найбільш привабливий
для середньостатистичного глядача формат, вони
впливають на формування зв’язку між схильністю
людей та їх оцінкою питань, що становлять тканину
політичного життя [3, с. 253].
Дещо інакше функціонують технології самокомунікації – Інтернет, соцмережи, блоги. Хоча традиційні
медіа все ще є основним передавачем зображень і звуку, які
формують думки виборців, множаться точки доступу до
масового аудіовізуального універсуму. Будь–яка людина
може завантажувати відео, писати в блог або поширювати
інформацію. Потенціал впливу цих повідомлень залежить
від того, наскільки вони резонують з уявленнями людей, як
і від того, наскільки доречними мас–медіа сприймають ці
повідомлення, щоб представити його своєї аудиторії. Ось
чому дві форми комунікації, масова комунікація та масове
самокомунікація – все більшою мірою інтегруються з
поглядами аудиторії. Ключова відмінність полягає в рівні
контролю над точкою доступу в аудіовізуальну систему.
Хоча фільтри, встановлені власниками, рекламодавцями,
видавцями та професійними журналістами, пропускають
або блокують інформацію і образи, Інтернет залишається
зоною вибору неконтрольованих повідомлень, які
розширюють коло джерел інформації та дезінформації,
замінюючи зменшення довіри великою різноманітністю
[3, с. 263].
У соціальному житті мережі являють собою
комунікативні структури. «Комунікаційні мережі – це
патерни контактів, які створюються з допомогою потоку
повідомлень між комунікаторами у просторі і часі»
[26, р. 3]. Таким чином, мережі виробляють потоки.
Потоки являють собою рух інформації між вузлами,
що циркулює по каналах зв’язку між вузлами. Мережа
визначається програмою, яка задає мережі її цілі та
правила виконання. Ця програма складається з коду,
який включає оцінку виконання та критерії успіху або
невдачі. У соціальних і організаційних мережах соціальні
актори, відстоюючи свої цінності і інтереси у взаємодії
з іншими соціальними акторами, знаходяться біля
витоків створення і програмування мереж. Так, одного
разу встановлені і запрограмовані мережі слідують
інструкціям, занесеним в їх операційну систему, і
виявляються здатними до самоформування в рамках
параметрів, запропонованих ним цілями і методами.
Для зміни результатів мережі нова програма (набір
орієнтованих на результат сумісних кодів) повинна бути
інстальована в мережу ззовні [3, с. 37].
Фундаментальною
особливістю
пропаганди
є персоналізація політики, а ключовим фактором
оцінки результатів кампанії є позитивне або негативне
сприйняття кандидата у свідомості виборців. Важливість
ролі особистості, втілюваної кандидатом або лідером
партії в політичній боротьбі, пояснюється кількома
факторами: зниженням прямого впливу політичних
партій у суспільстві в цілому; коротким, як правило,
часом для проведення виборів, що вимагає активації
установки виборців на кілька тижнів з допомогою
сприйняття
чітко
розрізняються
(контрастних)
політичних меседжів; широкою опорою на медіа і
особливо телебачення як основне джерело політичних
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новин; роллю політичної реклами, створюваної за
зразком комерційних рекламних роликів і орієнтованої
на виробництво викликає негайний інтерес привабливого (або відразливого) образу кандидата на
основі його фізичних характеристик, пози, музичного/
образотворчого заднього плану; прагненням уникати
концентрації на питаннях, які можуть відштовхнути
частину виборців, що змушує засумніватися в здатності
кандидата знаходити рішення проблем, що хвилюють
населення [15, р. 75–99].
Найбільш фундаментальним механізмом, що зв’язує
пропаганду і персоналізацію політики, є те, що С. Попкін
назвав «низькою інформаційною раціональністю» в
поведінці виборців [29, p. 98]. Він стверджує, що виборці
є, як правило, «когнітивними скупарями», для яких важко
обговорювати складні політичні питання, в силу чого їх
рішення про голосування базується на повсякденному
досвіді, в тому числі на інформації, отриманої з медіа,
і на судженнях, заснованих на щоденній взаємодії з їх
оточенням. Він назвав цей феномен «п’яним пошуком»,
т.е. спробою знайти більш прості способи отримання
інформації [29, p. 98]. Найпростіший спосіб отримання
інформації про кандидата – скласти судження на підставі
його зовнішності і рис характеру, особливо в плані
надійності – найважливішої якості потенційних лідерів,
оскільки вибори, в кінцевому рахунку, є делегуванням
влади від громадян до конкретної персони. Але в той
же час образ кандидата має демонструвати потенціал
лідерства, так як самі люди не прагнуть бути лідерами.
Виборці шукають когось, схожого на них, але що
володіє винятковою здатністю вести їх. Насправді
вони проходять дві стадії: по–перше, вони оцінюють
чесність і людські якості кандидата, і лише по–друге,
вони звертають увагу на його рішучість, компетентність
і ефективність [19, p. 20–34]. Т. Холліxан [15, р. 94]
посилається на дослідження П. Танненбаума з колегами,
де стверджується, що, коли людей запитують про
найбільш важливі якості кандидата, найчастіше
називають три риси: чесність, освіченість і незалежність
[36, р. 271–288].
Важливим інструментом пропаганди є формування
та управління іміджем політика або політичної
сили. Позитивна емоційна оцінка іміджа обумовлена
гемофильностью між кандидатами і виборцями.
Гемофільність – це любов до схожих на тебе, явище,
яке досліджував Р. Мертон. Дослідники фіксують
гемофільність за етнічними, статевими, віковими,
релігійними, освітніми, професійними і соціальними
ознаками [3, с. 266].
М. Кастельс наводить приклад як Дж. Буш–мл. із
алкоголіка та наркозалежного перетворився у знову
зверненого християнина, що йде під керівництвом
Бога до «виконання місії» [3, с. 266]. Це безумовно
майстерне використання міфу про блудного сина. Слід
зазначити, що міфологія завжди лежить за доброю
пропагандистською технологією. Вона розподіляє
символічні ролі та визначає майбутню взаємодію. Ось
що робити з блудним сином? Пробачити та дати другий
шанс. Майстерна технологія пропаганди, що базується
на міфі, майже не дає виборцю шансу, якщо до цього
дійшов емоційний вплив та очарування міфу.
Фрейми також є міфологічними утвореннями.
Дж. Лакофф в своїй роботі «Політичний розум»
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зазначає, що політичні суб’єкти думають фреймами та
метафорами, які активуються мовою [21, p. 15]. В іншій
роботі Дж. Лакофф описав структуру пропагандистської
технології, де працюють фрейми.
Дж. Лакофф запропонував структуру «політичного
каскаду», де працюють фрейми [22, p. 35–36]: 1) моральні
цінності; 2) загальні фрейми, які специфікують ці
цінності в рамках вирішення конкретної політичної
проблеми; 3) конкретні фрейми, що використовують ці
цінності; 4) конкретні проблеми. При згадуванні будь–
якої конкретної проблеми відразу включаються всі
фрейми і цінності, що стоять вище в ієрархії. Відповідно,
вирішуватися конкретне питання буде з позицій тих
моральних цінностей, які знаходяться на вершині
ієрархії цінностей. Використовуючи певну метафору,
ми активізуємо наратив, на основі якого розум пояснює
реципієнту політичну реальність, та відповідно диктує
політичне рішення. Наприклад, якщо ми визначаємо
події на Донбасі як антитерористичну операцію, то
відбувається «ігнорування» факту російської агресії в
цій частині України.
Для ефективної пропагандистської роботи фрейму
потрібно правильно підібрати метафору, яка буде
акцентувати цінності, що будуть служити аргументацією
для бажаного пропагандисту вирішення проблеми. За
словами Дж. Лакоффа, потрібно завжди встановлювати
моральний контекст для політики та те, яка метафора
буде їх представляти [22, p. 41]. Для метафор треба
обирати прості слова, які можуть викликати емоції, слова
не можуть бути абстрактними. Треба користуватися
власним лексиконом, а не запозичувати мову опонента.
Важливим моментом є віра в зміст повідомлення його
джерела [22, p. 45].
Висновки.
Провідними
засобами
політичної
пропаганди у внутрішньополітичному просторі держави
є різноманітні медіа (газети, телеканали, Інтернет,
соцмережи, блоги і т. ін.), які є інстанцією розповсюдження
та впровадження пропаганди в масову свідомість.
Успішність та ефективність цього процесу обумовлена
медіаполітикою, яка фактично є сукупністю засобів
здійснення політиками свого пропагандистського впливу
через медіа та, разом з тим, порядок функціонування
медіа, спрямований на здобуття довіри аудиторії та її
розширення. Тому засоби пропаганди, які дозволяють
їй ефективно розповсюджуватися та впливати на масову
аудиторію через медіа можна назвати медіаполітичними.
Своєю чергою медіаполітичні засоби пропаганди можна
поділити на ті, які використовують політики та ті, які
застосовують самі медіа. До медіаполітичних засобів
пропаганди, що використовують працівники медіасфери,
відносимо фреймінг, праймінг подій, індексування
новин, встановлення порядку денного, інфотейнмент,
образ–повідомлення,
персоналізацію
політики,
емоціоналізацію, надання сенсаційності повідомленням.
До медіаполітичних засобів пропаганди, що застосовують
політики, відносимо цензуру, політику скандалів,
спін, використання баз даних виборців при побудові
пропагандистських стратегій, формування та управління
іміджем, демонстрацію персональної надійності,
лідерського потенціалу, рішучості, компетентності,
ефективності, чесності, освіченості, незалежності,
застосування міфологем, а також використання влучних
метафор для описання політичної реальності.
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Перспективи подальших досліджень обумовлені
тим, що засоби політичної пропаганди постійно
ускладнюються та урізноманітнюються, а відтак
потребують перманентного дослідження процесу їх
трансформації та диференціації.
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Means of carrying out propaganda in the domestic
political dimension
The article reveals the specificity of the means of political propaganda as
important components of its effective implementation in the domestic political space
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of the state. The author proves that the leading means of political propaganda in
the domestic political space of the state are various media, which are the instance
of dissemination and introduction of propaganda into the mass consciousness. The
author substantiates that the success and effectiveness of this process is conditioned
by the media politics, which in fact is a set of means for politicians to exercise their
propagandistic influence through the media and, at the same time, the order of media
functioning aimed at gaining the trust of the audience and its expansion. Therefore,
the means of propaganda that allow it to spread and influence the mass audience
effectively through the media can be called media politics. In turn, media–political
means of propaganda can be divided into those used by politicians and those
used by the media themselves. The author argues that the media political means
of propaganda used by the employees of the media, are framing, priming events,
indexing news, setting agenda, infotainment, image–message, personalization of
politics, emotionalization, sensationalism. The media political means of propaganda
that used politicians are censorship, politics, scandals, spin, use of databases of
voters under constructing propagandistic strategies, formation and management
of image, demonstration of personal political reliability, leadership potential,
determination, competence, efficiency, honesty, education, independence, the use of
myths, and the use of precise metaphors to describe political reality.
Keywords: political propaganda, technologies, media, framing, agenda
setting, priming, infotainment, spin, censorship, media politics.
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Вплив інформаційних технологій
на політику держави

Розглянуто вплив розвитку інформаційних технологій на політику
держави з точки зору сучасного політологічного аналізу. У статті
проаналізовано деякі питання політики держави в контексті розвитку
інформаційно–комп’ютерних технологій. Також з акцентовано увагу на тому,
що ІТ–технології є невід’ємною складовою забезпечення національної безпеки
в інформаційній сфері.
Ключові слова: інформаційне суспільство, Інтернет, ІТ–технології,
інформаційні технології, національна безпека, «кібервійна», «кібератака»,
«електронна війна».

Сьогодні Україна активно переживає трансформацію
політичного світогляду. Однією з головних особливостей
нашого часу є постійне зростання темпів створення
інформації. Цей процесу цілому позитивний, однак
людство зустрілось з парадоксальною, на перший погляд
ситуацією, коли в умовах формування глобального
інформаційного суспільства знижується загальний
рівень його інформованості, а найважливішим наслідком
стає поширення практики застосування ІТ–технологій.
Саме сучасні інформаційні технології не тільки
наділяють суспільство фантастичними можливостями,
але й створюють нові потенційні загрози для особистості,
суспільства і держави, метою яких є програмування
дій та поведінки особистості, суспільства загалом,
шляхом проведення інформаційних війн, інформаційно–
психологічних операцій, маніпуляцій з суспільною
свідомістю в Інтернет мережі.
Із здобуттям незалежності Україна стала вразливою
від потужного зовнішнього інформаційного впливу.
Проблема впливу здійснюється шляхом застосування ІТ–
технологій. На сьогодні для нашої держави ця проблема
є однією з найбільш актуальних. Її слід окреслити
в більш широкому контексті управління системами
безпеки та оборони в складні часи, які переживає нині
Українська Держава, коли кинуто виклик її існуванню
як незалежної держави і коли доводиться прощатися
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з багатьма ілюзіями. Одна з цих ілюзій, як зазначає
О. С. Власюк стосувалася ймовірної війни з Росією.
Більшість із нас відкидала цю ймовірність за принципом
тотальної безпечності – «цього не може бути, бо цього не
може бути ніколи» [1].
По факту, це не просто ускладнення відносин з
Російською Федерацією, а розв’язання не традиційної
війни на Сході держави, анексія АР Криму є яскравим
свідченням цього.
Зважаючи на сучасну ситуацію в нашій державі
характер російської агресії свідчать про те, що наша
держава стала об’єктом застосування російських
інформаційних військ, які використовують новітні ІТ–
технології, що створюють загрозу для національної
безпеки особливо в інформаційній сфері України.
Існують великі прогалини, які мають системний та
хронічний характер, але їх вирішення є необхідним та
терміновим.
Відзначимо, що для цього потрібно активніше осмислювати значимість впливу ІТ–технологій на політику
нашої держави, впроваджувати та використовуючи їх
для глибинної трансформації всіх сфер буття, адже
саме вони, здатні кардинально впливати на процеси
самоорганізації складних систем, розвивати новий тип
суспільства.
Ми живемо в історичний момент, що, за словами
М. Кастельса, «характеризується трансформацією
нашої «матеріальної культури» через роботу нової
технологічної парадигми, яка побудована навколо
інформаційних технологій» [3].
Саме особливість трансформації інформації полягає
в тому, що, незважаючи на безупинно зростаюче її
використання, вона постійно нагромаджується та
збільшуються, що в свою чергу стимулює розвиток і
вдосконалювання технології експлуатації інформаційних
ресурсів – технологій нагромадження й поширення.
Слід зазначити, що в США використовують інший
термін для нагромадження й поширення – це «Strategic
Communication» тобто «стратегічні комунікації», але
сьогодні серед американських військових спостерігається
уточнення термінології сфери стратегічних комунікацій.
Зокрема, в контексті збройного протиборства введені
в обіг та активно використовуються такі терміни як
«інформаційний простір» (Information Environment),
«командирська
комунікаційна
синхронізація»
(Commander’s Communication Synchronization), «військові комунікаційні спроможності та дії» (Military
Communication Capabilities and Activities), «інформаційні
спроможності» (Information–related capabilities).
Загальний контекст розвитку теми стратегічних
комунікацій на нашу думку, є досить простий, адже
ситуація в США дуже нагадує наші реалії. Американці
все більше стають об’єктом негативного інформаційного
впливу через мережу Інтернету, починаючи від Росії
(згадаємо вибори президента Д. Трампа) та закінчуючи
міжнародними терористичними угрупованнями на
зразок так званої «Ісламської держави». Тому дискусія
щодо стратегічних комунікацій поступово зміщується в
бік пошуку відповідей на питання щодо системних дій в
інформаційному просторі.
Наприклад, в Національному університеті оборони
США відбулася щорічна конференція «Cyber Beacon
2017». Більшість її учасників свої виступи присвятили
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не організаційно–технічним аспектам кіберзахисту, а
дискусії щодо стратегічного лідерства в інформаційному
просторі та розвитку спроможностей досягати в ньому
мети збройного протиборства.
Не тільки для США, а й для України важливого
значення набули терміни «електронна війна» чи
«кібернетична війна», що ведуться абсолютно в іншому
просторі, ніж традиційна війна. Для «електронної
війни» характерним є інформаційний простір та його
інфраструктура, яка розглядається, як засіб, ціль, та
зброя для нападу. ІТ–технології використовується для
вдосконалення організаційного здійснення кібератак.
У законодавстві України визначено, що кібератаки
– спрямовані (навмисні) дії в кіберпросторі, які
здійснюються за допомогою засобів електронних
комунікацій (включаючи ІТ–технології, інформаційно–
комунікаційні технології, програмні, програмно–
апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби
і обладнання) та спрямовані на досягнення однієї або
сукупності таких цілей у інформаційному просторі.
В умовах входження в інформаційний простір
багатьох цікавить питання: який вплив інформаційних
технології на політичний процес, та на життя суспільства?
Однак відповідь на нього ніхто в повному обсязі не знає.
Нині телебачення, як і раніше залишається найбільш
важливим засобом впливу на людину, суспільство та
політичні процеси, а можливості цього інструменту
досить повно вивчені [7]. Під час обговорення ролі
Інтернету в політичному процесі можна стверджувати,
що безсумнівно ІТ–технології дозволили полегшити
поширення політичної інформації. Однак багато речей,
пов’язаних з політичними процесами, поки ще складно і
досить проблематично комп’ютеризувати.
Виникнення віртуальних спільнот не є міцною
основою для соціальної взаємодії. Легкість отримання
політичної інформації і висловлення своєї думки
за допомогою нових інформаційних технологій не
стимулює до активного політичного життя, а відлякує,
більш того, призводить до зростання недовіри громадян
до політики та зменшує інтерес до неї [8].
Але віртуальні спільноти дозволяють у більшості
випадків точно визначити соціальні, демографічні,
релігійні та інші характеристики особистостей, що само
по собі містить інформаційну цінність.
Оскільки соціальні процеси сприяють різноманітним
змінам навіть у міждержавних відносинах, відповідно
віртуальні спільноти є полем нових можливостей для
побудови таких відносин (лобіювання державних
інтересів), виявлення та моделювання інформаційних
загроз, проведення заходів протиборства в кіберпросторі
та здобування інформації, що становить інтерес для
національної безпеки держави.
Розвиток інформаційних технологій має особливо
деструктивний (небезпечний) характер для безпеки
держави. Цей деструктивний характер виявляється, як
зазначає В. В. Остроухов, у використанні інформатизації
суспільства з метою масового впливу на свідомість,
намаганні маніпулювати суспільною свідомістю шляхом
поширення недостовірної або упередженої інформації,
проведенні інформаційних війн для втручання у
внутрішні справи держави як із застосуванням військової
сили так і без її застосування, здійсненні економічних
кіберзлочинів, обмеженні свободи слова та обмеженні
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доступу громадян до потрібної інформації, моральній
та духовній деградації суспільства, поширенні культу
насильства, жорстокості, порнографії, комп’ютерній
злочинності та комп’ютерному тероризмі. Це створює
реальні та потенційні загрози національній безпеці
України в економіці, політиці, науці і культурі [5].
А отже, вивчення віртуальних спільнот є одним з
важливих напрямків забезпечення національної безпеки
в інформаційній сфері та впровадження інформаційної
політики держави.
Також ідея про те, що Інтернет повинен забезпечити
безпосередню близькість громадян до влади, також
дуже сумнівна. Однак це питання потребує постійного
вивчення, з тим щоб через цей ефект краще зрозуміти
роль ІТ–технологій в політичному процесі. Наприклад,
електронна пошта полегшує можливість підготовки
та оперативного узгодження документа, повідомлення
або проекту колективного листа. Така практика широко
розповсюджена серед багатьох країн: Німеччина, Данія,
США, Велика Британія та ін. Наприклад, з початку
2009 р. з боку провідних країн світу (США, Німеччина,
Велика Британія) та міжнародних організацій (НАТО)
значно зростає зацікавленість до проблеми посилення
власної кібербезпеки та розробки наступальних засобів
ведення кібервійн. Це зумовлено:
– збільшенням кількості кримінальних злочинів, що
вчинюються в кіберпросторі (переважно шахрайства
з пластиковими картками);
– посиленням проникнення інформаційних технологій у всі сфери суспільного життя, зокрема ті, що
відповідають за життєдіяльність суспільства загалом
(енергетика, житлово–комунальне господарство, фінанси тощо);
– посиленням уваги до наступальних можливостей
кіберпростору з боку Китаю, Північної Кореї, деяких
мусульманських країн.
Головний тренд у цьому процесі задає нова Адміністрація США, яка із самого початку діяльності
актуалізувала
проблему
захисту
національного
кіберпростору та артикулювала бажання займати
активнішу позицію щодо розвитку наступальних
кібертехнологій.
Ще наприкінці квітня 2009 р. американські сенатори
О. Сноу та Дж. Рокфеллер підготували законопроект 6,
що надасть президенту США Б. Обамі доступ до
«другої червоної кнопки», за допомогою якої він
зможе у надзвичайних випадках загроз національній
безпеці відключати доступ до мережі Інтернет на
всій території США. Крім того, 9 липня 2009 р.
сенатор К. Джилібренд запропонував законопроект 7,
згідно з яким США зможуть співпрацювати з будь–
яким урядом світу, для організації глобальної відсічі
нападникам у кіберпросторі. Законопроект запрацює
лише у разі підписання відповідних міжнародних угод,
а поки що поширюватиметься лише на співпрацю
США з найближчими союзниками, передусім Великою
Британією. Крім того, з метою посилення контролю за
мережею Інтернет, уряд США на 2010 р. виділив ФБР
додатково 234 млн дол. США для спеціального проекту
з прослуховування Інтернету (Advanced Electronic
Surveillance – Going Dark) 8, насамперед спрямованого
на забезпечення можливості прослуховування Інтернет–
комунікаторів (наприклад, Skype) [4].
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В Україні також започаткували таку практику, згідно
з останнім дослідженням ООН щодо впровадження
електронного урядування Україна за період з 2014 по
2016 роки поліпшила свої позиції, зайнявши 62–те місце
у рейтингу, а за показником е–участі за цей же період ми
взагалі піднялись із 77–ї позиції на 32–гу) та у практиці
більш відкритого урядування (через збільшення
використання відкритих даних) [9], чим саме створили
потенціал для збільшення числа людей, які щодня
беруть участь у політичній діяльності. ІТ–технологія
створює для цього нові можливості, значно прискорює
інформування населення. Один з сутнісних аспектів
цього феномена – помітна роль Інтернету в глобалізації
політичного процесу.
Однак не слід дивитися на Інтернет та його
причетність до політичного процесу глобалізації в
односторонньому порядку. Глобалізація – набагато
більш широке явище, саме Інтернет є невід’ємною її
частиною, що ще більш впливає на політичний процес.
Інтернет дозволяє побачити деякі важливі соціальні
процеси і змінює наше розуміння сучасного суспільства.
Новий світ кіберпростору поки ще досить важко оцінити
саме в цій частині, тому що він впливає на різні сфери
життя суспільства і громадян [2].
Сьогодні спостерігається активна розробка та
впровадження новітніх форм, способів і технологій
інформаційно–психологічного впливу на індивідуальну,
групову та масову свідомість. До таких технологій
належать: ЗМІ та спеціальні засоби інформаційно–
пропагандистської спрямованості; глобальні комп’ютерні
мережі та програмні засоби швидкого поширення в
мережах інформаційних і пропагандистських матеріалів;
засоби та технології, що нелегально модифікують
інформаційне середовище, на підставі якого людина
приймає рішення; засоби створення віртуальної
реальності; чутки, міфи і легенди; засоби підпорогового
семантичного впливу; засоби генерування акустичних та
електромагнітних полів. Наявність розглянутих загроз
впливу ІТ–технологій на об’єкти інформаційної безпеки
як складової національної безпеки з точки зору психології
потребує створення ефективної системи психологічного
захисту особистості, суспільства, держави, і заходи
цієї системи повинні носити превентивний характер.
В. М. Петрик [6] розглядає:
– інформаційну безпеку держави – як стан захищеності життєво важливих інтересів людини, суспільства
і держави, за якого запобігається нанесення шкоди через:
неповноту, невчасність і невірогідність інформації, що
використовується;
– негативний інформаційний вплив;
– негативні наслідки застосування інформаційних
технологій; несанкціоноване розповсюдження, використання і порушення цілісності, конфіденційності та
доступності інформації;
– інформаційну безпеку суспільства – як стан захищеності соціальних груп та об’єднань від впливів щодо
створення суспільної думки, маніпуляцій нею;
– інформаційну безпеку особистості – як стан
захищеності особистості, різноманітних соціальних груп
та об’єднань людей від впливів, здатних проти їхньої
волі та бажання змінювати психічні стани і психологічні
характеристики людини, модифікувати її поведінку та
обмежувати свободу вибору.

413

Випуск 131

Сьогодні нерідко можна почути думку про те, що
всупереч утопічним уявленням Інтернет навряд чи
перетворить незацікавлених, неінформованих, байдужих
громадян в зацікавлених, інформованих і активних
кібергромадян [8].
Відмічено, що розвиток ІТ–технологій сприяє
зростанню політичної пасивності громадян, оскільки
комерціалізація мережевих ЗМІ призводить до
переважання розважальних ресурсів, а також збільшення
обсягів інформації не обов’язково повинно підвищити
компетентність громадян або дозволити їм більш
глибоко осмислювати події, що відбуваються, оскільки
масштаб, складність, величезна кількість інформації –
все це висуває ще більші вимоги до рівня підготовки та
до здібностей середнього громадянина [10].
Таким чином, в сучасних умовах розвитку ІТ–
технологій важливо досліджувати і бути поінформованим
що їх впливу на політико–культурну систему, реалізацію
громадських проектів, розуміти природу виникнення
різних міфів про інформаційне суспільство. Щоб
зрозуміти це, необхідно, крім технічної сторони, мати
історичну обізнаність про конкретну країну, людей, їх
життя, традиціях, вподобання. І тільки усвідомивши
все це, можна зрозуміти, який матеріальною силою
володіють ідеї, в тому числі при формуванні підходів
до застосування ІТ–технологій з метою використання їх
суспільством.
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Державні свята
як чинник формування політичної культури
та гуманітарної безпеки держави
Досліджено проблему використання державних свят і пам’ятних дат
як ресурсу впливу на систему політичних цінностей суспільства, котрі у свою
чергу є важливою складовою гуманітарної безпеки держави.
З’ясовано, що суть самого поняття «державне свято» не має єдиного
усталеного вираження і може варіюватися залежно від контексту вживання.
А з політико–культурної точки зору державне свято є одним із символів
держави поруч із прапором, гербом, гімном, конституцією, національною
валютою, знаками посадового та військового розрізнення, історичними
документами, державними нагородами.
Виявлено, що святковий календар України повною мірою не виконує свого
політико–виховного призначення.
Ключові слова: свято, система свят, державні символи, стратегія
безпеки, пам’ятна дата, традиція.

Стабільність поступального розвитку держави
значною мірою визначається типом політичної
культури суспільства. Котра поєднує у собі здатність до
миттєвого сприйняття та водночас повного відторгнення
інноваційних елементів, і може повністю нівелювати
матеріальні фактори. Домінування у політичної культури
не органічних зразків спричиняє її амбівалентність
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руйнує її ідейне підґрунтя, чим становлять загрозу
гуманітарній безпеці держави.
Специфіка вітчизняної політико–культурної традиції
полягає у відсутності державницької тяглості, а тривалий
період бездержавності спричинив неспроможність
існуючої політичної культури оперативно пом’якшувати
політичні виклики, що постають перед суспільством та
державою [11, с. 248]. Держава, володіючи засобами
санкцій, пропаганди і заохочень, є найбільш мобільним
суб’єктом у визначенні пріоритетних політичних
вартостей спроможних консолідовувати суспільство.
Одним із таких важелів впливу є державні свята.
Встановлюючи святковий день держава пропагує певні
політико–культурні цінності та модель історичної
пам’яті, визначає стратегію власного гуманітарного
поступу, подає взірець для наслідування.
У сучасній політичній науці проблема державних
свят як елемента політичної культури і складової
гуманітарній безпеки представлена лише окремими
дотичними дослідженнями. Власне зв’язок державних
свят із політичною культурою розкрито у роботах
Д. Сарайкіної [19], В. Єфремової [4], О. Тарапон [20].
Л. Мачулiн [6] піднімає проблему відмови від радянського
спадку святковості. Використання потенціалу свят у
формуванні історичної пам’яті українців досліджують
Н. Ротар [18], Ю. Тищенко, І. Симоненко, Л. Чупрій
[21]. На педагогічному потенціалі святкових і пам’ятних
днів наголошує І. Головай [1]. Виходячи із наукової
новизни метою статті є дослідження державних свят в
контексті формування/корегування політико–культурних
цінностей та гуманітарної безпеки держави.
Поняття «державне свято/свято державне» попри
широку вживаність практично не має наукової і
законодавчої конкретизації, а більшість вітчизняних
політологічних словників і довідників взагалі не містять
такого поняття. Енциклопедичний словник з державного
управління визначає «свято державне – день урочистості,
офіційно встановлений на честь або на спомин події
загальнонаціонального значення. З огляду на свою
обрядово–ритуальну природу С. д. має колективний,
масовий характер, що робить його потужним чинником
консолідації суспільства та державного будівництва»
[3, с. 637]. Трьохтомний Український радянський енциклопедичний словник містить поняття «свято народне»
котре визначається як «відзначення значних історичних
подій та урочистих днів у житті народу» [22, с. 232].
Редакційна колегія словника ототожнює поняття
«державне свято», «свято народне», «радянське свято»
(очевидно, з метою підкреслити «єдиносущність»
народу і радянської держави).
Вперше поняття «державне свято» в правовому полі
України було вжите у Постанові «Про День незалежності
України» – «Вважати день 16 липня Днем проголошення
незалежності України і щорічно відзначати його як
державне загальнонародне свято України» [14]. Крім
того вживаними є поняття: «свято», «державне свято»,
«загальнонаціональне свято», «традиційне свято»,
«релігійне свято – неробочий день», «неробочий день»,
«пам’ятна дата» тощо.
Найбільш чітко та лаконічно визначено День Конституції України – «державне свято». Виходячи із
первинності основного закону, інші свята мали б бути
приведені у відповідність, або мати власне типологічне
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визначення. Однак, після прийняття Конституції уніфікації визначень не відбулося. Ще одне за своєю суттю
державне свято «День захисника Вітчизни» було
установлене Указом Президента України у 1999 р., що до
цього свята вжито поняття «свято в Україні». У 2014 р.
цей Указ втратив чинність, у зв’язку із видачею Указу
«Про День захисника України» [13], однак поняття «свято
в Україні» залишилося незмінним. Указ Президента
«Про День соборності України», від 21 січня 1999 р.,
взагалі не називає чим за своєю суттю є цей день [16],
у 2011 р. указ втратив чинність, а у 2014 р. Президент
П. Порошенко видав подібний «Про День Соборності
України» [15] із такою ж понятійною невизначеністю, як
попередній.
Більшість свят в Україні традиційно відносяться до
державних, однак не мають встановлювальних актів,
а визначаються Кодексом Законів про працю України
(КЗУпП), прийнятим ще у 1971 р. [5]. У КЗУпП подається
перелік днів у які не провадиться робота, не зауважуючи
на особливостях їхнього статусу. КЗУпП визначає
два типи днів у які не провадиться робота: святкові і
неробочі. До переліку «святкових днів», крім світських,
віднесено Різдво Христове (хоча християнська традиція
найбільшим святом визначає Пасху «Свято свят,
торжество з торжеств»).
Підхід визначення святкових/неробочих днів
закладений у КЗУпП закладався радянською і навіть
дорадянською традицією Росії. Де вихідними вважалися
дні позбавлені присутності в державних установах і
поділялися на недільні, табельні (визначені царем з
родинних або політичних міркувань), релігійні свята,
деякі інші, визначені височайшим повелінням [7].
Попри свою неузгодженість, у частині святкових
та вихідних днів, КЗУпП не лише залишається єдиним
документом, що подає перелік свят, а й визначає один
елемент їхнього відзначення – звільнення від роботи.
Жоден із документів, що установлюють свята в Україні
не передбачає такого звільнення.
Якщо трудові відносини пов’язані із святковими
днями врегульовуються КЗУпП то адаптувати, або
прийняти альтернативу Указу Президії Верховної
Ради СРСР «Про святкові і пам’ятні дні» [9], котрий
встановлював перелік свят і пам’ятних дат та порядок
їх відзначення не вдалося (у Білорусі Президентський
Указ «Про державні свята, святкові дні, і пам’ятні
дати в Республіці Білорусь» було видано у 1998 р., він
систематизовує всі свята в республіці та конкретизує
поняття котрі їх стосуються [8]). Крім переліку
святкових і пам’ятних днів, документ подавав їхній
формальний статус: загальнонародне свято, традиційне
свято, річниця тощо (очевидно саме з цього указу було
запозичене формулювання «державне загальнонародне
свято», використане в Постанові «Про День незалежності
України»).
Першу спробу спеціальним законом належно
врегулювати державні свята в Україні було здійснено на
початку двохтисячних років. Проект Закону України «Про
державні свята України», підготовлений Міністерством
юстиції, передбачав законодавче визначення поняття
«державне свято», та пропонував виключний перелік
державних свят.
Особливої уваги заслуговує Проект Закону «Про
державні та інші свята, пам’ятні дати і скорботні
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дні», розроблений експертами Українського інституту
національної пам’яті (УІНП). У документі визначено
різницю між різними категоріями свят, запропоновано
чіткий механізм встановлення свят, та особливості
їхнього відзначення. Інновацією проекту є розробка
пропозицій відзначення свят, пам’ятних дат і скорботних
днів, хоча вони мали б бути більш конкретизованими, аби
повною мірою передати відповідний ідейно–політичний
зміст свята.
Про політико–виховний потенціал державних свят
часто зазначається у їхніх установчих актах: «З метою
сприяння патріотичному вихованню молоді», «З метою
сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу
у суспільстві», однак, конкретних механізмів такого
впливу не пропонується.
Неналежна організація державних свят нівелює не
лише їхній політико–виховний потенціал, а й вкладений
матеріальний ресурс. В багатьох країнах світу: Білорусі,
Польщі, Словаччині, Чехії, Литві, Франції, Німеччині,
Данії, Нідерландах та інших практики перенесення
немає. В Німеччині або Іспанії якщо працівники не
хочуть «розривати» вихідні, вони можуть взяти відгул
[10]. Очевидно, що логіка є такою – демократична
держава не визначає участь в святкових урочистостях
обов’язковою, тому не зобов’язується компенсовувати
цей день.
Хоча державні свята традиційно асоціюються із
додатковими вихідними така логіка не є обов’язковою.
Наприклад, День Конституції США не є федеральним
вихідним, а програма відзначення зводиться до
урочистих заходів і тематичних занять у навчальних
закладах. Таке «практичне святкування» більшою мірою
сприяє поширення знань про саму суть визначної події.
Основана суть всякого свята полягає не у наданні
державою додаткового вихідного, яким громадянин
може розпорядитися на власний розсуд, а у спомині
певної події чи особи, що мають загальнонаціональне
значення. Державне свято є одним із символів держави,
хоча й не включене до переліку власне державних
символів встановленого статтею 20 Конституції України.
Окрім суто атрибутивного призначення політичні
символи покликані консолідувати націю, формувати і
підсилювати почуття національної гордості та власної
причетності [11, с. 249]. У даному контексті державні
свята можна розглядати не лише як абстрактний
політико–культурний елемент, а й як ресурс забезпечення
гуманітарної безпеки держави.
Будучи політичним символом державне свято,
або пам’ятна дата, здатні виконувати типові для
символів функції. 1. Функція експресії – провокування
емоцій здатних повністю перейнятися суттю символу.
2. Комунікаційна функція – передача абстрактних
цінностей апелюючи безпосередньо до емоцій та
напівсвідомих асоціацій, оминаючи складну вербалізацію. 3. Пізнавальна функція формує уяву про
практично неосяжні грані певного факту. 4. Функція
контролю – передбачає співставлення реальних, або
гіпотетичних зразків із загальновизнаним символами–
авторитетами.
Кожна із функцій, без комплексної і виваженої
політики у сфері державних свят, може спричиняти
деструктив у процесі налагодження суспільного
консенсусу, підривати ціннісні орієнтації суспільства,
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тим самим потенційно становити загрозу національній
безпеці.
Аналіз календаря державних свят дає можливість
робити висновки про її пріоритети та державницьку
ідеологію. Сама лише дискусія щодо впровадження
нового, або скасування існуючого державного свята
здатна мобілізувати увагу суспільства, і навіть
світового співтовариства, навколо певних політичних
проблем. У даному відношенні показовою є ініціатива
озвучена Польською селянською партією (PSL) щодо
встановлення «Дня пам’яті про поляків, жертв геноциду,
вчиненого ОУН–УПА на Східних кресах ІІ Речі
Посполитої» [12], котра спричинила резонанс навіть за
межами самої Польщі.
Для забезпечення стабільності та органічності
політичної культури державні свята не повинні
піддаватися
частому
реформування,
оскільки
формуватиметься суспільна думка про кон’юнктурність
таких змін. Однак, задля підтримки гуманітарної безпеки
система свят все ж потребує корегування. У даному
контексті абсолютно виправданим було встановлення
«Дня захисника України» як належної альтернативи
«Дню захисника Вітчизни», що відзначалося 23 лютого.
На прикладі Білорусі можна помітити зворотні
процеси, де основний акцент робиться на радянському
минулому. Первинно День незалежності Білорусі
відзначався 27 липня, в день прийняття Декларації про
суверенітет, однак у 1996 р. було прийнято рішення про
його перенесення на 3 липня – визволення радянськими
військами Мінська від німецької армії. Логіку таких
змін можна пояснити спробою відведення уваги
громадськості від дійсних політичних процесів.
Орієнтація України на європейські цінності потребує
остаточної відмови від радянського спадку державних
свят. Хоча окремі із них: 8 березня – Міжнародний
жіночий день, 1 травня – День праці, 9 травня – День
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День
перемоги) уже стали традиційними та варті збереження,
за умови ідеологічної модернізації у відповідності до
європейської і світової традиції.
Отже, державні свята є одним із видів політичної
символіки і відображають ключові етапи становлення
та розвитку державності, відзначаються на загальнодержавному рівні і є вихідними днями. Кожне свято
є свого роду політико–культурним маркером, котрий
відображає суспільні пріоритети і цінності. Сукупність
свят у державі утворює систему державних свят,
покликану пропагувати державницьку політику.
Незбалансованість такої системи нівелює затрачений
державний ресурс та може поглиблювати лінії суспільних
розломів, посилювати амбівалентні риси в політичній
культурі – чим підриває гуманітарну безпеку держави.
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Public holidays as a factor in formation of political culture
and humanitarian security of the state
It was examined the problem of using public holidays and memorable dates as
a resource of influence on the system of political values of the society, which in its
turn is an important component of the humanitarian security of the state.
It is found out that the essence of the concept of «public holiday» does not
have a single established expression and may vary depending on the context of use.
Public holiday is one of the symbols of the state along with the flag, emblem, anthem,
constitution, national currency, official signs and military distinction, historical
documents, state awards.
It is revealed that the holiday calendar of Ukraine does not fully fulfill its
political and educational purpose. And the lack of a clear definition of the concept of
«public holiday» leads to its understanding as a normal extra weekend.
Keywords: holiday, holiday system, state symbols, security strategy,
memorable date, tradition.
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Increasing historical problems
in Polish–Ukrainian relations in 2015–2017
The paper analyzes relations between Ukraine and Poland in context of the
«Volhynian problem» exacerbation. The reasons for the deterioration of relations
and possible consequences of this process have been identified. Conclusions
represent measures aimed at normalizing of bilateral relations. The study results
demonstrate that «Volhynian conflict» does not have the capacity to make radical
changes in Polish–Ukrainian relations.
Keywords: Poland and Ukraine, historical problems, nationalism, Volhynian
conflict, eurointegration.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Historical problems between Poland and Ukraine are
largely due to events in Volhynia in 1943, which affect
the two–tier relations even in 21st century. The situation is
complicated by the fact that Volhynian conflict is interpreted
in different ways in both countries. In addition to historians,
the politicians of the highest level were engaged in the
solution of this problem.
In 2003 the presidents of Ukraine and Poland adopted a
joint statement «On reconciliation on the 60th anniversary of
the tragic events in Volhynia». In July 2003 President Leonid
Kuchma and President Alexander Kwasniewski presided
over the opening of the monument of Ukrainian–Polish
reconciliation in the village of Pavlivka, Volhynia. This step
has given a positive impetus to the development of Polish–
Ukrainian relations. Despite the efforts of nationalist forces
in Poland and Ukraine, the status quo was maintained (with
few exceptions) by 2015.
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After the victory of Euromaidan 2014 and announcement
of a clear course on European integration, the importance
of Polish–Ukrainian relations for Kyiv and Warsaw has
increased. Ukraine was Poland’s largest potential ally for in
Eastern Europe. Poland was important for Ukraine in terms
of Kyiv’s European aspirations.
The growing significance of good neighboring relations
with Poland was emphasized by the fact that the new
Ukrainian president P. O. Poroshenko made his first foreign
visit to Warsaw. In less than one year Polish president
Bronislaw Komorowski visited Kyiv for four times (in
June and December of 2014, and in February and April
of 2015). During his last speech in Kyiv on April 9, 2015,
B. Komorowski reminded people of the common pages in
the history of Poles and Ukrainians in the I Rzeczpospolita.
The President emphasized that both countries participated
in many wars as allies. Past conflicts between Poles
and Ukrainians have been characterized by the word
«fratricide». This statement gives understanding that the
political establishment of Poland was interested in the rapid
reforming of Ukraine and the strengthening of its ties with
the EU countries (first of all with Poland).
After long lifting in relations between Poland and Ukraine,
the deterioration of bilateral relations began. It was caused
by Ukrainian parliament adopting the law «On the Legal
Status and Honoring the Memory of Fighters for Ukraine’s
independence in the Twentieth Century». This law recognized
the soldiers of the OUN–UPA as fighters for the independence
of Ukraine and was adopted on April 9, 2015. In polish society,
this law got the name «the law on the heroization of the UPA»
and was perceived negatively. The Polish side considered that
in 1943 the UPA killed about 50–60 thousands of Poles in the
framework of ethnic cleansing on separate territories of the
former Volhynian Voivodeship of II Rzeczpospolita.
According to professor of Vinnytsia Trade and Economic
Institute N. M. Chernoyi, the date of adoption of the «UPA
Glorification Law» (the day of the Polish president’s speech in
the Verkhovna Rada of Ukraine) caused a resonance in Poland.
The researcher believes that this law was absolutely correct
from the perspective of Ukraine, but unacceptable for Poland.
The existence of such difference in this law interpretation will
lead to exacerbating bilateral relations [1, с. 54].
The associate professor at the Naval Academy in
Gdynia, Andrzej Drzewiecki, believes that the main problem
is not the mere fact of giving the status of a hero to certain
organizations, but the role these organizations will play in
forming the national consciousness of Ukrainians. The
researcher is convinced that the Ukrainian lobby has a strong
influence on modern Polish politics. Polish authorities
are acting too passive against Ukrainian nationalists that
demands to revise the history [2, с. 34–35].
Experts from the Mark Karp Center for Oriental Studies
(Poland) believe that the Ukrainian authorities are trying
to change the historical consciousness of Ukrainians,
ignoring the opinion of their own population with possible
implications on the international scene. Kyiv does not worry
about the possible deterioration of relations with Poland or
Israel. Such position of the Ukrainian leadership will worsen
the international image of Ukraine [3, с. 48–49].
The issue of «OUN–UPA recognition» had never been
in the programs of the parties «Petro Poroshenko Bloc»,
«People’s Front», «Samopomich» and other parties, which
were in the «European Ukraine» coalition and supported this
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bill. Therefore, it can be assumed that the deputies of the
ruling coalition used the long–standing pre–election idea of
the «Svoboda» party in order to increase their own rating.
According to research conducted by the sociological
group «Rating» (2016), 35% of Ukrainians demonstrate a
positive attitude to Stepan Bandera, 46% – negative [4]. The
results of the study confirmed the scholar`s opinion about
the heterogeneity of ideological sympathies of Ukrainians.
Shortly after B. Komorowski’s visit to Kyiv, significant
changes took place in Poland, which also influenced the nature
of the Polish–Ukrainian relations. Presidential elections were
held in Poland in May of 2015, and parliamentary elections
were held in October. In the parliamentary elections, the
conservative party «Law and Justice», which received 51%
of seats in the Polish parliament, received the opportunity
to independently manage the state (without need to enter
a coalition with other political forces). Andrzej Duda (a
politician from the «Law and Justice» party) became the
new president of the country. In his inaugural speech, the
President of Poland did not mention Ukraine, although the
eastern vector is traditionally important for Polish foreign
policy. Some experts, including Marek Poznanski the deputy
of the Polish Sejm, noticed changes in relations between two
countries, predicting a reduction of «romantic» motives and
a concentration on economic issues within the framework of
bilateral relations.
The first visit of the Polish president (December 14–15,
2015) took place five months after his inauguration. Unlike
his predecessor, the Polish president did not talk about
common pages in the history of both peoples; instead, he
focused on the need to intensify trade relations and to increase
economic cooperation between Ukraine and Poland. At the
joint conference in Kyiv, A. Duda cautiously hinted at the
difference in interpretation of history in Ukraine and Poland,
obviously bearing in mind the status of the UPA soldiers
in Ukraine: «Our relations should be based on historical
truth, even if that truth is quite painful» but emphasized
that the problems of the twentieth century should not spoil
the present relationship. Immediately after his visit, Polish
authorities represented their plans to allocate a loan of PLN
4 billion (EUR 1 billion) to the Ukrainian side.
This meeting revealed that despite the existence of
problems in historical issues, Poland was interested in
strengthening economic and political cooperation with
Ukraine.
Next year (2016) Ukrainian–Polish relations has been
facing a new challenges. On July 22, the Polish Sejm adopted
resolution which recognized events in Volhynia in 1943–
1945 as «a genocide committed by Ukrainian nationalists
against the Poles». Polish side accused UPA of killing more
than 100,000 Poles [5]. The Sejm also establish July 11 as
the National Remembrance Day for victims of Genocide.
Some Ukrainian politicians proposed to answer
symmetrically by adopting their own law. Oleh Musiy, a
Ukrainian parliament deputy, registered a draft resolution on
the establishment of the «Remembrance Day for Ukrainians
who were victims of the genocide committed by the Polish
state in 1919–1951». According to the author of the bill, in
the II Rzeczpospolita tens of thousands Ukrainians were
murdered and hundreds of thousands were deported [6]. That
bill was not adopted by the Ukrainian parliament. We can
assume that most Ukrainian deputies did not take such an
initiative seriously.
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According to the assistant professor of Vadym Hetman
Kyiv National Economic University E. P. Bilonozhko, such
a sharpening in bilateral relations could have been avoided.
«In February 2016, appeared information that revealed
Polish parliament plans to adopt a law which ... will set July
11 as a day of remembrance of the victims of the Volhynian
crime. Ukraine has had five months of time, but that time has
not been used by the Ukrainian politicians to reduce tension
between two states». E. P. Bilonozhko explains such state
of affairs by the fact that «the number of Ukrainian experts
and deputies which specialize in Polish–Ukrainian relations
is limited to several individuals» [7].
That arguments looks quite logical, for example, due to
the fact that the «UPA Glorification Law» passed in April
2015 was not changed, despite promises from Kyiv.
In the second half of 2016 several anti–Ukrainian
incidents took place in Poland. On November 11, on the
Independence March in Warsaw, the Polish nationalists
burnt a flag of Ukraine.
During the march of «Przemysl and Lwow eagles»,
conducted on December 10 in Przemysl, some radicals
shouted anti–Ukrainian slogans. It should be emphasized
that both actions were condemned by Polish authorities. The
Mayor of Przemysl Robert Homa said that «some incidents
have a negative impact on Polish–Ukrainian cooperation, but
they do not reflect the general state of our relations».
Polish political scientist Michal Potocki believes
that, despite some problems, 2016 was the year of fruitful
cooperation between Ukraine and Poland. During the year,
Polish and Ukrainian ministers carried out about 20 visits
to Kyiv and Warsaw. Furthermore, at the NATO Summit in
Warsaw (July 8–9) was signed an «Agreement on military
cooperation between Ukraine and Poland», which, by the
way, provided for weapons delivery.
Some scientists have rated Polish–Ukrainian relations
in less optimistic way. Oleksandra Ivanyuk, researcher
at the Maria Curie–Sklodowska University in Lublin,
noted the emergence of new challenges for Ukrainian
organizations, acting in Poland. On December 2016, the
Polish government stopped financing PROstir.pl – the portal
that belongs to Ukrainian community in Poland. Moreover,
most organizations that specialize in assistance, counseling
and integration of Ukrainian migrants in Poland have been
left without financing [8]. These facts reveal that historical
issues went far away from theoretical discussions between
politicians and began to affect the lives of simple people.
In 2017, the trend toward gradual exacerbation of bilateral
relations has been extended. Polish President, speaking on
TVP1, acknowledged that history influences Ukrainian–
Polish relations. Andrzej Duda also told reporters that he
asked P. O. Poroshenko to annul the law, which recognized
soldiers from OUN and UPA as «fighters for Ukraine’s
independence». A few months later, this issue became the
center of the media attention again. Polish Foreign Minister
Witold Waszczykowski in an interview with the newspaper
«wSieci» (July 3, 2017), stated that, Ukraine will not enter
EU with Bandera.
Experts of the Polish–Ukrainian Dialogue group believe
that in the current relations between Kyiv and Warsaw there
are no long–term priorities, and the relations are in a state
of «strategic regression». Specialists emphasize that in
order to improve relations, both states need to strengthen
the counteraction to nationalism, to promote common pages
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of the history of Poland and Ukraine, and to expand the
cooperation of local self–governments [9, с. 1].
Problems of a historical nature are clearly negatively
influencing the Polish–Ukrainian relations. In order to
normalize the situation, the author considers following
measures necessary to implement:
a) to develop a common strategy (short–term, medium–
term and long–term) in Ukraine and Poland, in the field of
bilateral relations and determining the main priorities of
these relations;
b) to cancel or substantially change the «UPA
Glorification Law» from 2015 (Ukraine) and «the resolution
on Volhynian genocide» from 2016 (Poland);
c) to terminate popularizing of OUN–UPA in Ukraine
conducted by state authorities (renaming the streets,
installing monuments, etc.);
d) to conduct a series of educational events in Poland
organized by Ukrainian scholars to show the events of 1943
in a wider context. An absolute majority of Ukrainians
fought in the ranks of the Red Army and in Soviet partisan
detachments against the troops of the Third Reich, and
therefore the stereotype (which is gaining strength in
Poland): «Ukrainian = Banderivets and Polonophobe» is
incorrect. The effect of this stereotype must be minimized;
e) to increase the number of specialists specializing in
Polish–Ukrainian relations (both in Ukraine and in Poland).
This includes conducting interstate exchanges of personnel
for the improvement of qualification and establishment
of personal contacts. Experts should give advice for the
presidential administration. Political decisions should take
into account the opinion of specialists.
Unresolved historical problems can greatly complicate
the Polish–Ukrainian relations, as well as create new
obstacles for Ukrainian European integration.
It should be noted that historical problems do not change
the geopolitical and economic importance of Ukraine
for Poland. Close relations with Ukraine, economic and
political domination of Warsaw in Kiev will help Poland to
strengthen its position in the EU [10, с. 68]. In the case of
the theoretically possible renouncement of Ukraine from the
European integration, Poland will not win anything. That is
why Polish politicians consistently repeat that the door to the
EU must remain open to Ukraine.
For Ukraine, the importance of Poland is explained by
the presence of a large number of migrant workers, as well
as by the role of Warsaw in lobbying Ukrainian interests
within the EU. Western European states are more skeptical
about the possible accession of Ukraine to the EU, and close
political cooperation with Kiev is less important for them
than for Warsaw. So rapprochement with Poland is beneficial
for Ukraine, whose leadership stresses the need for European
integration of Ukraine and its exit from the post–Soviet space.
Thus, despite possible changes in the rhetoric and the growing influence of nationalist forces, it can be argued that the essence of the relations between Ukraine and Poland will remain
unchanged (the exception may be a situation where a full revision
of national interests will be conducted in both states, but the probability of such a development of events is quite low).
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Підвищення історичних проблем польсько–українських
відносин на 2015–2017 роки
Проаналізовано відносини України і Польщі в контексті загострення
«волинської проблеми». Було визначено причини погіршення відносин і можливі
наслідки даного процесу. В висновках пропонується ряд заходів, направлених
на нормалізацію двосторонніх відносин. За результатами дослідження було
встановлено, що «волинський конфлікт» не має потенціалу до радикальної
зміни сутності польсько–українських відносин.
Ключові слова: Польща і Україна, історичні проблеми, націоналізм,
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Соціалістична партія України
в політичній системі України (2014–2018 рр.):
від конфлікту лідерства до загрози організаційної
деградації
Проаналізована діяльність Соціалістичної партії України в період
2014–2018 років. Встановлено, що в СПУ поглибилася внутрішньопартійна
криза, спричинена юридичними колізіями та протиборством груп впливу на
партійний актив. Також Соціалістична партія України штучно позбулася
права учасника виборчого процесу. Незважаючи на наявні кризові явища,
СПУ залишається одним з активних учасників руху з об’єднання лівих і
лівоцентристських партій. Загрозою ліквідації партії стало неподання
звітності про майно, доходи, видатки та зобов’язання фінансового характеру.
Ключові слова: Соціалістична партія України, лівий рух України,
політичне лідерство.

Існування, розвиток та практика діяльності
політичних сил та рухів лівого та лівоцентристського
спрямування в сучасній політичній системі України
набули безперечних кризових явищ. За останнє
десятиріччя (із часу дострокових парламентських виборів
2007 р.) відбулося вибування основних представників
соціалістичної ідеології із переліку учасників активного
політичного процесу та впливових політичних
партій. Це сталося внаслідок програшу дострокових
парламентських виборів 2007 р. Соціалістичною
партією України (СПУ; отримала 2,86% голосів виборців
при необхідних 3% голосів для формування фракції
у Верховній Раді (ВР) України), помітного зниження
результату ще однієї політичної сили лівого спектру
– Прогресивної соціалістичної партії України (ПСПУ,
отримала 1,32% голосів) [1].
Важливо відмітити події, які відбувалися в лівому
спектрі політичної системи протягом 2007–2014 рр.
Представництво лівого руху України в парламенті було
забезпечено тільки фракцією Комуністичної партії
України (КПУ; 27 та 33 мандати відповідно у скликаннях
2007–2012 та 2012–2014 рр.). Але непринципова
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політична позиція КПУ з головних питань соціально–
економічного та політичного розвитку держави, яка
протирічила програмним та ідеологічним засадам,
офіційна та опосередкована участь представників цієї
партії в роботі урядів Ю. Тимошенко та М. Азарова,
підтримка кандидатури в президенти В. Януковича та
співпраця з «Партією регіонів» знівелювали політичний
імідж та авторитет керівництва КПУ і комуністичної ідеї
в українському суспільстві.
Події Євромайдану та усунення від влади режиму
В. Януковича продемонстрували вмонтованість КПУ в
систему олігархічної влади та підірвали довіру до партії
серед значної кількості виборців. Окрім того, анексія
Криму Російською Федерацією та військова підтримка
з її боку самопроголошених республік на території
Донецької та Луганської областей зумовили зменшення
кількості виборців, серед яких КПУ мала значну
підтримку. Ці обставини, а також початок процесу
прийняття та впровадження в дію законодавства про
декомунізацію призвели до втрати КПУ парламентського
представництва, не зважаючи на її участь в дострокових
виборах 2014 р. (отримала 3,88% голосів при необхідних
5%) [2]. А вже 2015 року, внаслідок рішення суду,
діяльність КПУ та розповсюдження комуністичної
ідеології було офіційно заборонено [3].
Слід також зазначити, що діяльність інших лівих
та лівоцентристських сил України – СПУ, партії
«Справедливість», ПСПУ, СДП, СДПУ, СДПУ (о),
партій «Соціалісти», «Союз лівих сил» тощо проходить
поза межами активного політичного процесу та
при фрагментарному представництві цих політсил
у Верховній Раді. Фактично тільки СПУ взяла
повноцінну участь в президентських виборах 2010 р.
(кандидат від партії О. Мороз набрав 0,38% голосів) та
парламентських виборах 2012 р. (список партії на чолі
із П. Устенком набрав 0,45% підтримки) [4; 5]. Стан та
перспективи розвитку лівого руху в Україні вичерпно
викладений на цей час у наукових працях Д. Рудня [6; 7;
8]. В них констатована не тільки загальна криза цілого
ідеологічного напряму, але й відсутність конкретних
дій щодо реформування чи перебудови відповідних
політичних сил. Саме тому аналіз перебігу існування
та політичної практики лівих та лівоцентристських
політичних сил України у сьогоденні вбачається
актуальним для дослідження.
Наявність відповідних інформаційних приводів
дає змогу зробити висновок, що найбільш активною в
публічному політичному процесі залишається СПУ,
яка має також і статус найстарішої лівоцентристської
політсили України. Отже, метою статті є аналіз
внутрішньої активності та процесів всередині СПУ
як відображення головних тенденцій розвитку лівого
та лівоцентристського руху в України протягом 2014–
2018 рр.
Події Євромайдану та усунення режиму В. Януковича
від влади у лютому 2014 р. змусили керівництво СПУ
приймати рішення щодо стратегії партійної діяльності
в нових політичних умовах. Партія взяла участь у
позачергових президентських виборах 25 травня 2014 р.,
оголосивши про підтримку кандидатури самовисуванки,
лікаря О. Богомолець, яка, до речі, офіційно її не прийняла
[9]. Тобто можна констатувати, що це політичне рішення
мало формальний характер (у підсумку кандидат набрала
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1,9% голосів виборців). Повноваження керівників СПУ
на той час були зосереджені у «трикутнику» Лідера СПУ
П. Устенка, Голови партії, народного депутата України
М. Рудьковського (був обраний як самовисуванець
2012 р. в одномандатному окрузі в Чернігівській області,
до середини листопада 2013 р. входив до складу фракції
«Партії регіонів» у Верховній Раді) та Голови Теоретичної
ради СПУ, засновника партії О. Мороза. Навесні 2014 р.
СПУ висувала ідею проведення референдуму щодо змін
до Конституції під гаслом «За народну Конституцію!»,
втім цей проект не був реалізований.
На засіданні Політради СПУ 23 травня 2014 р. було
прийнято рішення про скликання позачергового звітно–
виборчого з’їзду СПУ, яке було ухвалено одностайно [10].
Але 21 червня 2014 р. на скликаному з’їзді П. Устенко
був позбавлений повноважень Лідера СПУ, ця посада
була ліквідована та викреслена із Статуту СПУ, а усі
керівні посади обійняв М. Рудьковський. П. Устенко та
його прибічники охарактеризували такі дії як «спробу
рейдерського захоплення» СПУ з боку М. Рудьковського,
а фундатор партії О. Мороз заявив про свій вихід із її
лав [11]. З кінця червня 2014 р. припинив свою роботу
офіційний сайт СПУ spu.in.ua, що перебував під
контролем П. Устенка. Відтак, саме з подій та рішень ХХ
позачергового з’їзду СПУ 21 червня 2014 р. починається
новий етап в діяльності цієї політичної сили.
З літа 2014 р. фактично утворюються два керівні
центри СПУ: один під проводом П. Устенка, в
розпорядженні якого залишаються оригінали Статуту та
печатки СПУ, інший – на чолі із М. Рудьковським, якого
підтримала переважна більшість перших секретарів
обласних комітетів партії, серед яких ветерани партії
та колишні народні депутати України М. Садовий,
С. Бульба, В. Сільченко, що згодом обійняли посади
заступників Голови СПУ при М. Рудьковському.
Внаслідок юридичного конфлікту СПУ не змогла
взяти участь в позачергових парламентських виборах
26 жовтня 2014 р., жодне із представлених рішень
керівних органів СПУ не було визнане Міністерством
юстиції України та Центральною виборчою комісією як
правомочне. Відтак, керівники обох частин СПУ брали
участь в виборах як самовисуванці в одномандатних
округах, але зазнали поразки (М. Рудьковський отримав
20% голосів та другий результат в 210 виборчому окрузі,
П. Устенко – 6,63% голосів та шостий результат в 208
виборчому окрузі, обидва – у Чернігівський області) [12;
13] та втратили представництво у Верховній Раді.
У січні 2015 р. Окружний адміністративний суд
м. Києва постановив визнати протиправною відмову
Державної реєстраційної служби України у зміні
відомостей про керівництво СПУ та реєстрації змін до
Статуту партії, ухвалених 21 червня 2014 р., вставши
на бік М. Рудьковського у суперечці. Але прибічниками
П. Устенка на це рішення суду була подана апеляція,
яка була відкликана із суду згідно із заявою самого
П. Устенка, що мав оригінал печатки СПУ, який заявив,
що СПУ не має претензій до Державної реєстраційної
служби України. Фактично, до кінця літа 2015 р.
була наявною ситуація, коли обидві частини СПУ
існували окремо, не визнаючи легітимності існування
суперників: прибічники М. Рудьковського контролювали
центральний офіс СПУ у Києві та більшість обласних
організацій партії, прибічники П. Устенка – оригінали
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Статуту (в редакції до змін, внесених 21 червня 2014 р.)
та печатки партії.
1 серпня 2015 р. в Києві був проведений ІІ етап ХХ
з’їзду СПУ, в якому, за інформацією організаторів, взяли
участь представники усіх регіональних організацій
партії, окрім Кримської, Севастопольської, Одеської
та Хмельницької. На цьому засіданні Головою партії
був обраний колишній народний депутат України 4–5
скликань, професор М. Садовий, його заступниками –
С. Бульба, В. Сільченко, П. Тігунов, головою Центральної
контрольної комісії став М. Дімонт. Такі кадрові новації
свідчили про відхід М. Рудьковського від безпосередньої
участі в керівництві партією та його зосереджені на
ведені бізнесової діяльності за кордоном та частково в
Україні. Нові керівники партії оголосили про намір взяти
участь у виборах до органів місцевого самоврядування в
жовтні 2015 р. для чого було необхідно внести ясність
в юридичний статус керівництва СПУ [14; 15]. Із кінця
серпня 2015 р. почав роботу сайт socparty.com.ua., який
був оголошений офіційним інтернет–представництвом
партії. Але протягом серпня 2015 р. Міністерство
юстиції України та Державна реєстраційна служба
України відповідні зміни не внесли та не зареєстрували
нову редакцію Статуту, що змінювався під час етапів ХХ
з’їзду СПУ 21 червня 2014 р. та 1 серпня 2015 р.
12 вересня 2015 р. відбувся ІІІ етап ХХ з’їзду СПУ
під головуванням М. Садового, на якому була прийнята
низка звернень до Міністерства юстиції та Центральної
виборчої комісії із проханням та вимогами щодо усунення
перешкод із перереєстрації статутних документів та
відомостей про керівництво СПУ [16; 17]. Проте ніякої
реакції Міністерства юстиції на ці звернення не було, та 20
вересня 2015 р. ЦВК своїм рішенням відмовила СПУ під
головуванням М. Садового в участі у виборах до органів
місцевого самоврядування 25 жовтня 2015 р. [18; 19].
Такі дії Міністерства юстиції сформували підґрунтя
для висування претензій та звинувачень із боку СПУ під
керівництвом М. Садового у зацікавленості Міністерства
або у забороні діяльності СПУ (з огляду на появу
правового висновку Міністерства про невідповідність
символіки СПУ вимогам закону про декомунізацію та
одночасне – невизнання рішення з’їзду СПУ від 1 серпня
2015 р. при зміну символіки якраз згідно із вищезгаданим
законом), або – в зацікавленості Міністерства у
продовженні перебування П. Устенка на чолі СПУ за
офіційними документами в політичних цілях, у тому
числі – інших політичних партій та формувань. З цього
приводу М. Садовим та керівними органами СПУ були
прийняті декілька заяв, але вони не спричинили за собою
ніякої реакції [20; 21; 22]. Паралельно продовжувався
розгляд питання легітимності керівних органів СПУ в
судовому порядку.
29 листопада 2016 р. колегія Вищого адміністративного суду України розглянула касаційну скаргу
Полтавської обласної організації СПУ та відновила
дію рішення суду від 22 січня 2015 р., що зобов’язував
Державну реєстраційну службу України зареєструвати
зміну керівництва партії та Статуту СПУ. Відтак, в
судовому порядку були визнані рішення І–ІІІ етапів
ХХ з’їзду СПУ 2014–2015 рр. під керівництвом
М. Рудьковського та М. Садового [23].
Це судове рішення надало нового імпульсу
внутрішньопартійному конфлікту. 10 грудня відбулося
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засідання Політвиконкому СПУ під керівництвом
П. Устенка. Фактично, це було перше засідання керівного
органу цієї частини СПУ, про яке було публічно
повідомлено через сайт spu.in.ua. із червня 2014 р. У
грудні 2016 р. відновлює стабільну роботу цей сайт СПУ
в мережі Інтернет. Політвиконком на чолі із П. Устенком
прийняв рішення про початок процедури перереєстрації
членів СПУ для чого була розроблена спеціальна
інструкція. Ознайомлення із цими документами, що
оприлюднені партійним сайтом, викликає питання
щодо обізнаності їх авторів із Статутом СПУ в будь–
якій редакції, адже, наприклад рішення про проведення
перереєстрації підписане П. Устенком як «Головою
Політвиконкому СПУ», а така посада в партії – Статутом
не передбачена [24; 25]. Втім, підсумки цієї акції
керівництва СПУ на чолі із П. Устенком, громадськості
оголошені ніяким чином не були.
17 грудня 2016 р. відбувається засідання ХХІ
з’їзду СПУ під керівництвом М. Садового. Згідно його
рішень, враховуючи невизначеність щодо впровадження
в дію рішень ХХ з’їзду СПУ щодо змін Статуту партії,
прийнятих протягом 2014–2015 рр., були здійснені нові
кадрові призначення згідно із нормами Статуту, що мав
дію на момент проведення з’їзду – тобто Лідером СПУ
був обраний колишній народний депутат України від
БЮТ В. Левцун, Головою ЦКК – екс–нардеп І. Мусієнко,
Головою СПУ був переобраний М. Садовий [26].
Звичайно, ці дії керівництва СПУ на чолі із М. Садовим
можна вважати прикладом політичної «страховки», адже в
ситуації будь–якого рішення суду, ця частина партії могла
подати до Державної реєстраційної служби документи та
рішення, що відповідали обом редакціям Статуту.
18 березня 2017 р. відбувся з’їзд СПУ під керівництвом
П. Устенка, втім, в інформаційному повідомленні
про цю подію на партійному сайті, нумерації заходу
вказано не було. До речі, можна зауважити й те, що саме
повідомлення про захід, що відбувся 18 березня, було
розміщене на сайті spu.in.ua тільки 10 квітня. Рішення,
що були прийняті з’їздом під керівництвом П. Устенка
стосувалися кадрових питань: так, одночасно Головою
та Лідером СПУ був обраний П. Устенко, також був
оновлений склад секретарів Політради, Політради та
ЦКК цієї частини СПУ. Також із СПУ були виключені
М. Садовий, С. Бульба, В. Сільченко та С. Малиновський,
що є керівниками іншої частини партії та не визнають
легітимності П. Устенка [27].
Проміжний підсумок внутрішньому конфліктові
всередині СПУ підбило рішення колегії Вищого
адміністративного суду України від 13 червня 2017 р.,
що задовільнив касаційні скарги Полтавської та
Кіровоградської обласних організацій СПУ та членів
СПУ В. Сільченка та С. Юрчика та зобов’язав Державну
реєстраційну службу України як внести зміни в відомості
про керівництво СПУ, так і зареєструвати Статут
СПУ в новій редакції [28]. Але і це рішення суду було
проігнороване Державною реєстраційною службою та
Міністерством юстиції України.
Проте 8 липня 2017 р. в Києві була проведена «друга
частина з’їзду» СПУ під головуванням П. Устенка.
Враховуючи, що в інформаційних повідомленнях про
засідання 18 березня зазначалося, що з’їзд черговий,
подив викликає позначення зібрання 8 липня як
позачергового. Втім, цей захід знову зайнявся рішенням
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кадрових питань: Головою СПУ був обраний І. Кива, який
обіймав певний час посаду радника міністра внутрішніх
справ А. Авакова, а до того перебував на службі в
органах МВС [29]. Слід зазначити, що інформації щодо
партійного стажу І. Киви в СПУ, як і про його участь
в політичному житті в лавах СПУ, до цього моменту
зафіксовано не було. Вже 19 липня 2017 р. відповідні
зміни в відомості про керівні органи СПУ були внесені
Державною реєстраційною службою України [30].
Такі дії СПУ під керівництвом П. Устенка, а також
зв’язок І. Киви із А. Аваковим надали аргументи
для тверджень представників СПУ під керівництвом
М. Садового про спробу «рейдерського захоплення
партії» саме з боку А. Авакова та при посередництві
Міністерства юстиції України, що очолює однопартієць
А. Авакова П. Петренко з партії «Народний фронт». Втім,
такі заяви носять суто політичний та декларативний
характер [31].
У відповідь на дії П. Устенка, СПУ під керівництвом
М. Садового уклала угоду про спільні дії із Соціал–
демократичною партією народного депутата України
С. Капліна (обраний по мажоритарному округу в
Полтавський області, входить во фракцію «Блок
Петра Порошенка»). Протягом серпня–вересня 2017 р.
М. Садовий та С. Каплін здійснили тур всіма областями
України, під час якого пропагували ідею об’єднання
усіх лівоцентристських сил навколо СПУ та проведення
відповідного об’єднавчого форуму за участю профспілок.
У підсумку, 30 вересня 2017 р. такій з’їзд під назвою
«Всеукраїнський з’їзд соціалістів, соціал–демократів та
профспілок» відбувся у Києві. На ньому було оголошено,
що того ж дня вранці відбувся з’їзд СПУ під керівництвом
М. Садового, на якому С. Каплін був обраний Головою
СПУ, а М. Садовий – 1–м заступником голови СПУ.
Зважаючи на повноваження С. Капліна як народного
депутата України, можна вважати, що таким чином партія
повернула собі представництво в Верховній Раді України.
Також з’їзд прийняв рішення про об’єднання зусиль СПУ,
СДП, Партії пенсіонерів України, партії «Блок лівих
сил України» (що підтримувалася М. Рудьковським),
створення блоку «За простих людей» та висування
кандидатури С. Капліна на президентських виборах
2019 р. [32]. У відповідь на це, про своє висування у
президенти заявив І. Кива. Спілкування між політиками
проходило у взаємних звинуваченнях та образливих
визначеннях щодо один одного.
Проте, протягом січня 2018 р. відбулося засідання
Політвиконкому СПУ під головуванням П. Устенка
під час якого І. Киві було вказано на неприпустимість
одноосібного прийняття політичних рішень та
дискредитації однопартійців, однак, не пояснювалися
причини таких зауважень. 27 січня 2018 р. відбулося
позачергове засідання Політради та ЦКК СПУ під
проводом П. Устенка, якій вів його як Лідер партії. На
цьому зібранні за спробу рейдерського захоплення партії
та використання посади Голови СПУ у власних цілях
І. Кива був усунений від виконання обов’язків Голови
та виключений із лав партії [33]. Втім, Статут СПУ не
передбачає таких повноважень у Політради партії, таке
рішення уповноважений приймати з’їзд СПУ. І. Кива це
рішення не визнав та звернув увагу ЗМІ на наявність в
нього усіх документів від Міністерства юстиції України,
за якими він є одноосібним та легітимним керівником
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СПУ. З 28 січня 2018 року сайт spu.in.ua знову припинив
свою роботу. У коментарі для ЗМІ П. Устенко зауважив,
що партія під його керуванням була готова взяти участь у
«Об’єднувальному з’їзді соціалістів, соціал–демократів
та профспілок», що проводився за ініціативи народного
депутата С. Капліна, його частини СПУ та СДП 28 січня
2018 р., але дії І. Киви носять усі ознаки рейдерського
захоплення партії, а Міністерство юстиції України 24
січня 2018 р. нібито навмисно вилучило усі дані про
керівний склад СПУ, окрім І. Киви, із відповідних реєстрів
[34]. Головним же підсумком з’їзду 28 січня 2018 р. стало
розширення блоку «За простих людей», утвореного
СПУ С. Капліна та СДП за рахунок приєднання до нього
Партії зелених України та Робітничої партії [35].
У відповідь на ці дії І. Кива провів 4 лютого 2018
захід, що оголосив «другим етапом чергового з’їзду
СПУ», головними рішеннями якого стало внесення змін
до Статуту СПУ, що підсилювали повноваження Голови
партії та впровадження мораторію на проведення будь–
яких зборів на усіх партійних рівнях, метою чого було
встановлення «порядку і дисципліни у лавах СПУ» [36]. Із
середини березня 2018 р. почав роботу сайт socpartia.com,
що є офіційним представництвом СПУ під керівництвом
І. Киви. 25 березня 2018 р. був проведений новий захід під
назвою «з’їзд СПУ» під головуванням І. Киви. На ньому
була прийнята нова програма СПУ, головною новацією
якої стало висування ідеї євроатлантичної інтеграції та
вступу України до НАТО як стратегічної мети діяльності
політичної сили [37; 38].
На сьогодні в юридичній площині СПУ перебуває
у стані глибокої невизначеності. На публічному тлі
протягом листопада 2017 – лютого 2018 р. СПУ
С. Капліна провела низку протестних акцій у Києві
під гаслами встановлення мінімальної пенсії у
розмірі 5000 грн., а заробітної плати – 10000 грн.,
однак політичні оглядачі та ЗМІ звернули увагу, що
час проведення цих акцій збігається із протестними
акціями прибічників М. Саакашвілі щодо імпічменту
Президента П. Порошенка, що дає підстави вважати
ці виступи спробою роздрібнити опозиційні заходи та
відволікти виборців від проблеми загальної політичної
кризи в Україні. Відтак, ситуація із наявністю двох (чи
вже трьох?) керівних центрів СПУ, незрозумілості та
юридичної невизначеності статусу партії залишається
актуальною й досі.
Окрім того, загрозою для існування Соціалістичної
партії України можуть стати зміни до законодавства
про діяльність політичних партій, які передбачають
примусове звернення до суду Міністерства юстиції
України з вимогою ліквідувати реєстрацію політичної
сили у разі, якщо політична партія не подала більше
трьох разів звіт про доходи, видатки та зобов’язання
фінансового характеру до Національного агентства з
питань запобігання корупції.
Аналіз діяльності Соціалістичної партії України
протягом останніх п’яти років, внутрішньопартійні
протистояння, юридична проволока з реєстрацією
відомостей про керівні органи партії, зміна законодавства
дозволяють зробити наступні висновки:
1. Партія проходить етап всеосяжної політичної,
ідеологічної та організаційної кризи. Навіть сприятливі
для лівоцентристських політсил соціально–економічні
умови всередині України не призвели до активізації
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діяльності СПУ. Одним з чинників, які до цього призвели,
є помітне зовнішнє втручання в партійне життя,
що спровокувало кризу управління та паралізувало
діяльність організаційної структури.
2. Керівники конфліктуючих частин СПУ не налаштовані на розвиток партії, а сприймають її як знаряддя
політичної боротьби, що має не тільки політичне
підґрунтя, а й, можливо, фінансове. Часта зміна
керівництва обох частин партії – яскрава ознака такого
підходу. Сьогодні можна констатувати, що старіша
з лівих політичних сил України фактично навмисно
перетворюється на маргінальну та керовану структуру,
що може бути використана для політичних провокацій
та зведення політичних рахунків.
3. Загалом, ситуація навколо СПУ дискредитує
як конкретну та знану політичну силу, так і ілюструє
загальний стан лівоцентристських політичних сил в
Україні. Дії, як частини СПУ на чолі із М. Садовим, так
й особливо частини під проводом П. Устенка, протягом
2014–2018 рр. носять заздалегідь провокаційний та
показовий характер. Поява на чолі однієї із частин СПУ
І. Киви дає всі підстави стверджувати про свідому спробу
дискредитації усього лівоцентристського руху в Україні
появою в ньому політичної фігури із скандальним та
далекім від відповідних політичних ідей бек–граундом.
Всі ці події у комплексі свідчать про глибокий занепад
лівоцентристського руху в Україні та перехід СПУ, як
його найбільшої представниці, до існування в умовах,
близьких до повної деградації та розпаду.
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Socialist party of Ukraine in the system of Ukraine between 2014
through 2018: from the conflict of leadership to the threat
of organizational degradation
The article analyses the activity of Socialist Party of Ukraine (SPU) between
2014 through 2018. The author has found out that the crisis of domestic policy
deepened in SPU. This crisis had been caused by legal collisions and confrontations
of powerful groups when influencing a party core group. Moreover, Socialist Party
of Ukraine lost artificially its right to participate in elections. Though, despite the
existing crisis, SPU remains one of the active participants of the movement to unite
left and center–left parties. The threat of this party liquidation is the failure to
submit property, profit and expenses reports and the party’s financial obligations.
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Науковий дискурс зовнішньополітичних
комунікацій в міжнародних відносинах

Розглядаються основні загальнотеоретичні концепції зовнішньополітичних комунікацій у міжнародних відносинах, аналізуються чинники
розвитку комунікативних технологій в умовах поглиблення глобальних
інтеграційних процесів, з’ясовуються методологічні підходи до сучасного
контенту зовнішньополітичних комунікацій міжнародних акторів.
Ключові слова: науковий дискурс, глобальні процеси, міжнародні
відносини, комунікативні теорії, зовнішньополітичні комунікації, міжнародні
актори.

Актуальність дослідження зовнішньополітичних
комунікацій в міжнародних відносинах зумовлюється
модернізацією міжнародних відносин загалом і
впровадженням інноваційного інструментарію у здійснення зовнішньої політики. У сучасному науковому
дискурсі наразі представлено дискусійні підходи до
концептуального забезпечення зовнішньополітичних
комунікацій провідних міжнародних акторів, що
охоплюють як сучасну методологію щодо трансформації структури зовнішньої політики, так і
практику використання комунікативних технологій у
міжнародній взаємодії. Зовнішньополітична комунікація
в умовах біфуркації сучасної системи міжнародних
відносин виступає чинником зміни традиційних
підходів до міжнародної взаємодії у глобальному
середовищі, зумовлює новації у процесах управління
світовими політичними процесами, зростання ролі
зовнішньополітичних комунікацій в міжнародних
відносинах.
Наукова тема щодо концептуальних засад зовнішньополітичних комунікацій в міжнародних відносинах знайшла відображення у теоретичних і
методологічних дослідженнях зарубіжних та вітчизняних дослідників. Зокрема, аналіз трансформації
міжнародного співробітництва з урахуванням категорій
зовнішньополітичних комунікацій представлено у
працях М. Аллейна, З. Бжезинського, І. Валерстайна,
Р. Гілпіна, Е. Гільбоа, В. Девісона, К. Дойча, Дж. Каарбо,
Р. Кокса, Дж. Магоні, Г. Морґентау, Дж. Ная, Дж. Розенау,
К. Уолца, В. Хадсона, К. Халлахана та інших фахівців,
які поглиблюють теорії міжнародних систем, що
орієнтують міжнародне співтовариство на розширення
можливостей міжнародного співробітництва, теорії
міжнародного порядку, що розглядають конфігурацію
зв’язків і відносин між політичними акторами, теорії
комунікації і комунікативістики, що передбачають
зміну
інформаційно–комунікаційної
взаємодії
у
глобальному середовищі, та виділення фахівцями таких
напрямів аналізу зовнішньополітичних комунікацій, як
прогностичне моделювання міжнародної взаємодії на
основі інноваційних технологій, подвійна природа та вплив
міжнародної комунікації на увесь спектр міжнародних
відносин, інформаційно–комунікативне забезпечення
діяльності міжнародних акторів тощо [1–12].
У вітчизняних дослідженнях, зокрема О. Брусиловської, С. Даниленка, О. Зернецької, Є. Камінського,
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В. Копійки, О. Коппель Н. Карпчук, Л. Климанської,
Є. Макаренко, М. Ожевана, Н. Піпченко, І. Погорської,
Г. Почепцова, М. Рижкова, Є. Тихомирової, В. Фісанова, О. Фролової та інших, вказується на
дискусійний характер наукових концепцій щодо
зовнішньополітичних
комунікацій,
аналізуються
впливи зовнішньополітичних комунікацій на сферу
міжнародних відносин, висвітлюються особливості
здійснення зовнішньополітичних комунікацій провідних
міжнародних акторів, розглядається використання
зовнішньополітичних комунікацій у міжнародній
діяльності України [13–24].
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. Проблема зовнішньополітичних комунікацій
розглядалася у наукових працях у загальному контексті
трансформації міжнародних процесів на основі
домінуючих політичних концепцій і стратегій. Водночас
поточний аналіз політологічної думки засвідчив
необхідність
дослідження
зовнішньополітичних
комунікації як інструменту міжнародної діяльності,
що охопило б як сучасні теоретичні концепції щодо
модернізації структури зовнішньої політики, так і
практику використання інноваційних комунікацій на
підставі реальних відносин міжнародних акторів.
Мета і завдання статті. Метою дослідження
є аналіз концептуальних і методологічних аспектів
зовнішньополітичних комунікацій у міжнародних
відносинах і зовнішній політиці міжнародних акторів.
Як зазначається в наукових публікаціях зарубіжних
фахівців з міжнародних відносин, зовнішньополітичні
комунікації в умовах формування нового світового
порядку набувають як форм підтримки політичного
діалогу, так і форм пропаганди переваг тієї чи
іншої політичної, економічної і соціальної системи,
а також відображають репутаційне просування
світогляду, політико–культурних цінностей та способу
життєдіяльності домінуючих держав у сучасному світі.
У контексті досліджуваної проблеми наукова
дискусія щодо глобалізації комунікації є перспективною
для з’ясування впливу технологічного прогресу
на новий світовий порядок. Відтак в центрі уваги
науковців залишаються такі напрями формування
нового світопорядку, як тенденція силового вирішення
геополітичних проблем, яка у класичній формі була
сформульована Г. Моргентау в політологічному
дослідженні «Політика у відносинах між державами» і
базовою тезою якої вважається забезпечення світового
порядку майбутнього силовими методами і принципами
найбільшого сприяння для розвитку провідних держав,
та концепція глобалізму і формування нової системи
міжнародних відносин, в основі якої – зміна політичної
парадигми, перегляд пріоритетів зовнішньої політики
і практичної діяльності учасників міжнародного
співтовариства. Натомість, на думку К. Уолца та
Р. Гілпіна, вирішальний вплив на еволюцію міжнародних
відносин на сучасному етапі залишається за державою,
але головним наслідком модернізації науковці вбачали
формування глобальної системи міжнародних відносин
за участю неформальних транснаціональних акторів
і зростання політичного значення комунікаційних
технологій. Прибічники концепції глобалізму Д. Най,
Р. Кеохейн і Дж. Розенау пропонували інший підхід до
розуміння міжнародної політики в умовах глобалізації
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комунікації. На їхній погляд, «взаємозалежність
глобальних процесів найбільше виявляється із
втратою державами позиції лідера світової політики,
розмиванням таких складових державності, як
суверенітет, непорушність кордонів та безпека» [3–4;
10–11].
Виходячи
з
таких
позицій,
представники
неомарксистського підходу І. Валерстайн та Р. Кокс
стверджували, що «головні зміни у міжнародному
середовищі визначаються формуванням глобальної
системи, появою економічних процесів, які посилюють нерівність акторів міжнародних відносин»;
транснаціоналісти, наголошуючи на зміні складу
акторів міжнародно–політичних взаємодій, «фіксували
взаємозалежність між внутрішнім розвитком соціуму
і розвитком міжнародної кооперації»; прихильники
інституціонального підходу свого часу пропонували
«повернення американських лідерів до активної участі
у спільних механізмах міжнародних інституцій» [2].
У теорії гегемоністської стабільності, яка є варіантом
теорії довгих циклів з елементами структурного
реалізму й історизму, Р. Гілпін висунув альтернативу
й одночасне доповнення до теорії К. Уолца, вказавши
на те, що міжнародна система існує в безперервному
розвитку. Центральне місце у підходах Р. Гілпіна, займає
концепція економічного лідерства однієї держави,
що визначає розвиток міжнародної системи, оскільки
державний інтерес лідера не може бути статичним,
тобто, аргументація про вплив міжнародної структури
на державу зводиться вченим до часткового контролю
домінування такого лідера у системі глобального
управління [4].
Слід зазначити, що поєднання теорії міжнародних
відносин і зовнішньополітичної комунікації представлено
у працях відомого американського політолога К. Дойча
«Аналіз міжнародних відносин» та «Націоналізм
і соціальні комунікації». Як засновник аналізу
комунікацій дослідник першим надав тлумачення ролі
національної держави в системі міжнародних зв’язків,
показав необхідність врахування відносин не тільки
між державами, але і між суспільствами і народами.
Теорія комунікації, як наголошують прихильники і
послідовники К. Дойча, є спробою проаналізувати
характер взаємозв’язку між міжнародною інтеграцією і
соціальною комунікацією, розглянути світову спільноту
як сукупність різних політичних груп, що знаходяться в
процесі взаємодії і взаємовпливу, розкрити найважливіші
закономірності розвитку сучасних міжнародних
відносин, без яких теоретичне пізнання європейської
інтеграції було б неможливим.
На основі теорії комунікації і кібернетики К. Дойч
розробив свій підхід до політичного аналізу, згідно з
яким у кожного міжнародного актора є певний спектр
цілей, яких він прагне досягти. Теорія комунікації, в
поданні К. Дойча, приділяє особливу увагу процесу
трансформацій, оскільки трансформації сприймаються
як похідна від здійснення урядової політики, в якій
потоки інформації стають каталізаторами змін. Разом
з тим підхід К. Дойча фокусується передусім на
процесі прийняття рішень, які ухвалюються на підставі
інформаційних потоків та розглядаються в якості базових
одиниць аналізу. Така система включає в себе операційні
структури, самі інформаційні потоки і пов’язані з ними
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процеси. До операційних систем, на погляд К. Дойча,
відносяться структури або «рецептори», які відповідають
за отримання інформації з внутрішнього і зовнішнього
середовища, а у ролі «рецепторів» можуть виступати
як спеціалізовані державні відомства, так і незалежні
експертні центри вивчення громадської думки. Після
аналізу і обробки інформації рекомендації надходять
до структур прийняття рішень всередині уряду, який
співвідносить отриману інформацію з минулим досвідом,
а також виробляє нормативну і ціннісну оцінки, необхідні
для прийняття подальших рішень. Теорію комунікації
К. Дойча свого часу критикували за те, що вона приділяє
особливу увагу саме процесу прийняття політичних
рішень, а не їхніх наслідків, і концентрується при цьому
на функціонуванні інформаційних потоків, повністю
ігноруючи їх змістовний контент [6–7].
Сучасні дослідники міжнародних відносин і зовнішньої політики М. Аллейн, П. Девісон, Е. Гільбоа,
Дж. Каарбо, Дж. Магоні, В. Хадсон вважають: що
концептуальні відмінності та останні тенденції зовнішньої політики дають підстави вважати необхідність
концептуального зв’язку з емпіричним підґрунтям,
яке базується на всіх теоріях міжнародних відносин;
що методологічна база знаходиться на перетині всієї
суспільної науки і політики, оскільки вони стосуються
міжнародних відносин; що оновлений акцент на
конкретній теорії політичних акторів уможливлює більш
повне відтворення міжнародної взаємодії з її змінами,
сутністю та інноваціями [5; 8–9; 11–12].
Аналіз наслідків глобальної комунікації щодо
формулювання та проведення зовнішньої політики
показує, наскільки вона може обмежувати лідерів
та посадових осіб, а також надавати їм можливості
для досягнення своїх цілей у міжнародній взаємодії,
зазначається у дослідженні Е. Гільбоа «Глобальні
комунікації і зовнішня політика». Автор розглядає
суб’єкти політичних процесів з відповідними атрибутами
типу, діяльності та концепції у контексті глобальної
комунікації, критично аналізує такі концепції, як
«Теорія ефектів CNN», «політика в режимі реального
часу», «міжнародна політична брокерська діяльність»
та «медіа–дипломатія», наголошуючи, що значний
прогрес у цій сфері потребує міждисциплінарного
дослідження, заснованого на спільному застосуванні
теорій та моделей як з комунікаційної політики, так і з
міжнародних відносин [12].
Подібні підходи до глобальних комунікацій у
міжнародних відносинах спостерігаються у дослідженні
М. Аллейна «Міжнародні комунікації і світова
політика», в якому одним із ключових факторів, що
визначають історичний характер ХХ століття, визнається
цифрова революція, яка ущільнила світ, де традиційно
контролювалися ідеї, сприяла розвитку інформаційної
економіки, інноваційних технологій і телекомунікацій,
а світове співтовариство отримало значні прибутки.
Науковці з різних галузей, йдеться у роботі, прагнули
теоретизувати ту роль, яку міжнародна комунікація
відіграє у взаємодії національних і міжнародних
співтовариств. Ці теорії зосереджені на різних вимірах
впливу комунікаційних технологій та міжнародних
акторів, які їх використовують. Зокрема, до таких теорій
відносяться ідеї про те, як різні типи засобів масової
інформації виховують різні типи імперського контролю;
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як нові технології викликають переосмислення самого поняття «співтовариство», що пов’язується з
географічним розташуванням і може бути замінене
«співтовариством», що пов’язується за геостратегічними
інтересами. Критичне розуміння ролі міжнародної
комунікації, на думку М. Аллейна, «має базуватися
на усвідомленому розумінні природи цих технологій,
історії міжнародних ініціатив щодо їх регулювання, а
також визначення того, які парадигми мають, є і можуть
бути використані для формування політики для таких
технологій [1].
Водночас у наукових працях йдеться про те, що
«функції міжнародних акторів щодо забезпечення
національних інтересів, зумовлених зростанням
конкуренції в системі глобальних взаємодій, істотно
трансформуються і спонукають до комплексного
використання інноваційного ресурсу, включаючи
до активів зовнішньополітичних стратегій інструментарій як прямого, так й опосередкованого
впливу». Зростання політичного значення активізації
глобальних процесів, їх впливу на модернізацію
сучасної дипломатії, як стверджується у дослідженнях,
показує трансформаційний характер розвитку сучасної
міжнародної системи. Вважається, що саме складність і
суперечливість міжнародних процесів і явищ зумовили
особливий інтерес до зовнішньополітичних комунікацій,
які створюють нові можливості для позиціонування
держав у глобальному політичному середовищі [17].
В
українському
політологічному
дискурсі
вважається, що глобалізація системи міжнародних
відносин проявляється через становлення світової
економічної системи, яка функціонує за єдиними
правилами; через інтеграцію міжнародної сфери в
економічну та політичну сфери; через послаблення
традиційних функцій держави; зникнення межі
між внутрішньою та зовнішньою політикою; появу
глобальної та галузевої асиметричності у відносинах
між міжнародними акторами, що виникає внаслідок
різної щільності структур взаємозв’язків між ними та
неоднорідності рівня взаємозалежності; розширення
типів міжнародних акторів; ускладнення структури
міжнародної безпеки через збільшення кількості акторів
у системі міжнародних відносин і зниження рівня
передбачуваності їхньої поведінки [13; 15].
У цьому контексті важливу роль відіграють
дослідження з комунікативістики Г. Почепцова,
зокрема «Комунікативні технології ХХ століття», в
яких актуалізується думка, що «поява і використання
комунікативних технологій зумовлюються інформаційним розвитком світу, високою технологічністю
матеріальних та інтелектуальних ресурсів, новою роллю
громадської думки у процесах формування міжнародної
політики й ухвалення керівних рішень». Що стосується
міжнародних комунікацій, то у публікаціях науковця
передусім підкреслюється, що такі інструменти
передбачають комплекс ситуацій, які заповнюються в
межах тактичних дій, а їхня оцінка і тип наповнення
визначаються на принципово іншому рівні, з певною
перспективою для виконання завдань, поставлених
у межах зовнішньополітичної стратегії. Відповідно,
зазначається у дослідженні, у комунікаціях важливу роль
відіграє стратегічне планування, базовою вимогою якого
є координування загальної програмної мети і окремих
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цілей зовнішньої політики, які стосуються кожної групи
міжнародних акторів та виробленої урядової стратегії,
що здатна забезпечити бажаний результат [21].
Наукові публікації О. Зернецької присвячено
аналізу процесів глобалізації мас–медіа наприкінці ХХ
століття як актуального чинника міжнародних відносин.
Розглядаючи процеси глобалізації систем масової
комунікації, діяльність транснаціональних медійних
корпорацій, авторка обґрунтовує теорію про політичний
вплив засобів масової комунікації на світові процеси, на
зовнішньополітичну діяльність окремих держав та на
забезпечення національних інтересів у міжнародному
середовищі, висвітлює роль міжнародних організацій
у врегулюванні міжнародного співробітництва у
сфері масової комунікації, з’ясовує стан і перспективи
розвитку медіа–сфери в Україні та шляхи інтеграції
держави в європейський та світовий медіа–простір [14].
Є. Тихомирова, вказуючи на суперечливий характер
наукових концепцій комунікативних технологій,
розглядає перспективи міжнародної взаємодії і
зовнішньополітичної діяльності урядових інститутів
з урахуванням інструментів зовнішньополітичних
комунікацій, аналізує глобальні впливи інноваційних
технологій на політичну, безпекову, економічну і
соціальну сфери міжнародних відносин, висвітлює
характерні особливості комунікацій провідних міжнародних акторів, аргументує включення зовнішньополітичних комунікацій у державне управління і
міжнародну діяльність України [22].
Авторський підхід Н. Піпченко до зовнішньополітичної
парадигми
міжнародної
комунікації
проявляється в «теоретичному осмисленні, систематизації та узагальненні фактів, подій і процесів
взаємозв’язку і взаємовпливу міжнародної політики та
цифрових технологій». У дослідженні стверджується,
що сучасна зовнішньополітична парадигма міжнародної
комунікації формується під впливом цифрової революції,
яка зумовила модернізацію міжнародної системи.
Сутність зовнішньополітичної парадигми міжнародної
комунікації, йдеться у науковій праці, «виявляється
в тому, що в добу швидкоплинного розвитку
інформаційно–комунікаційних технологій ефективність
та інтенсивність відносин між міжнародними акторами
полягає в інформаційних перевагах у глобальному
просторі», у розробці сучасних зовнішньополітичних
стратегій, що ґрунтуються на забезпечені політичної
та інформаційної потужності, домінуванні у світових і
регіональних інформаційних потоках, здійсненні впливу
на міжнародні інституції, які підтримують баланс
міжнародної системи [19].
Концептуальними основами дослідження комунікаційної політики ЄС, на погляд Н. Карпчук, є:
інтеракційний підхід, який уможливлює дослідження
комунікації як дво – або багатовекторного процесу;
інституціональний підхід, на підставі якого здійснюється
аналіз діяльності інституцій ЄС та держав–членів, які
розробляють комунікаційну політику, впливають на її
пріоритети; системний підхід, який зумовлює пізнання
сутності комунікації та комунікаційної політики,
усвідомлення її ролі та функцій у політичній взаємодії.
Інтерактивна природа комунікації, зазначається у
науковій розвідці, забезпечує процес відкритого
обговорення та рівноправного обміну аргументами між
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інститутами ЄС і громадянами з принципово важливих
зовнішньополітичних проблем. Авторка наголошує, що
комунікація ЄС функціонально спрямована на передачу
інформації, яка становить суспільний інтерес для всіх
громадян Європи з одночасним наданням їй публічного
статусу, оскільки жодна ініціатива наднаціональних
інституцій ЄС неможлива без взаємної комунікації з
громадянським суспільством. Підсумовуючи аналіз
комунікаційної політики ЄС, Н. Карпчук стверджує, що
комунікаційна взаємодія в європейському суспільному
середовищі посилюється з розвитком інтеграційного
об’єднання, а певні проміжні здобутки сприяють
демократизації європейського суспільства. Однак, на
думку авторки дослідження, нові виклики та проблеми
в європейському політичному середовищі потребують
модернізації комунікаційної політики та нових
ефективних комунікаційних заходів [16].
Відтак досягнення впливу сучасних зовнішньополітичних комунікацій на міжнародному рівні,
підкреслюється у численних публікаціях українських
вчених, зумовлюється процесами глобалізації, яка
збільшує потенціал міжурядових і транснаціональних
відносин, що відповідає політичним, економічним
та миротворчим вимогам сучасного світу і потребує
подальшого наукового обґрунтування і конкретизації
досліджень. Політична система міжнародного співтовариства, наголошує Є. Макаренко, у своєму
функціонуванні залежить від інформації, яка надходить
через міжнародні інформаційні потоки і визначає
ситуацію у самій системі або в окремих її компонентах.
Тобто, інформаційне забезпечення політичної системи
міжнародних відносин, оперативне реагування на зміну
ситуації, прогнозування розвитку подій на основі аналізу
інформаційних масивів, адекватний вплив на небажані
зміни відносять до важливих проблем міжнародного
співробітництва.Для системи міжнародних відносин,
йдеться у розробках, необхідними і першочерговими
стають процеси зовнішньополітичної комунікації
та інформаційно–аналітичного забезпечення дипломатичної діяльності як умови її ефективності.
«Кожна політична система розгортає власну мережу
зовнішньополітичної комунікації, яка відповідає
її
власним
національним
зовнішньополітичним
інтересам», яка розвивається паралельно з політичними
структурами, економічною базою та комунікаційною
інфраструктурою. Досвід зовнішньополітичних відомств зарубіжних країн, міжнародних організацій та
неурядових інституцій свідчить, що використання
інформаційно–комунікаційних технологій та глобальної
інформаційної інфраструктури, зокрема мережі Інтернет
як стратегічного інструменту зовнішніх зносин, створює
нове середовище для дипломатичної діяльності, формує
нову архітектуру міжнародного співробітництва [17].
Висновки. Аналіз концептуальних засад зарубіжних
та вітчизняних політологічних досліджень засвідчив,
що зовнішньополітичні комунікації розглядаються: як
складова міжнародних відносин і зовнішньої політики,
які дозволяють міжнародним акторам взаємодіяти
між собою, формувати зовнішнє середовище; як
чинник інтеграції традиційної міжнародної системи
та глобальної інформаційної мережі в умовах
зростання впливу комунікативних технологій на
світову політику, міжнародну безпеку та процеси
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прийняття зовнішньополітичних рішень; як взаємодія
та взаємозалежність на основі високих технологій; як
інноваційний інструментарій впливу у міждержавних
відносинах; як поєднання різних комунікаційних каналів
у глобальному середовищі.
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communications in international relations, analyzes the factors of the development
of communicative technologies in the context of deepening global integration
processes, finds out methodological approaches to the contemporary content of
foreign policy communications of international actors.
Keywords: scientific discourse, global processes, international relations,
communicative theories, foreign policy communications, international actors.

***
УДК 94(477+474.5+438)«2008–2017»+355

Туряниця І. А.,
кандидат історичних наук, доцент кафедри
історії Угорщини та європейської інтеграції, ДВНЗ
«Ужгородський національний університет»
(Україна, Ужгород), inna_t12@ukr.net

«ЛитПолУкрбриг» як прояв тактики
«дрібних кроків» у безпековому співробітництві
країн Міжмор’я
Йдеться про актуальний формат військового співробітництва країн
Міжмор’я – Литви, Польщі та України –литовсько–польсько–українську
бригаду – «ЛитПолУкрБриг». Вона була створена за умовами угоди,
підписаної міністрами оборони трьох країн в м. Варшаві 19 вересня 2014 р.
Спільний військовий підрозділ є містком транзиту стандартів НАТО.
А в широкому розумінні – засобом адаптації до існуючих, як на початок
ХХІ ст. підходів та інструментарію диверсифікованої взаємодії держав
континенту у питаннях безпеки та оборони в умовах актуальних викликів.
Це є перший реальний інструмент практичної співпраці військових підрозділів
та оборонних відомств України, Литви та Польщі на засадах сучасних
військово–комунікаційних та технічних стандартів.
Ключові слова: країни Міжмор’я, міжнародна безпека, військове
співробітництво, стандарти НАТО, литовсько–польско–українська бригада
– «ЛитПолУкрБриг».
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Безпекові виклики сьогодення є актуальними не
тільки для України, котра вже три роки поспіль перебуває
в умовах так званої гібридної війни з Росією. Москва із
завидною послідовністю здійснює періодичні акції по
випробуванню міцності і консолідованості системи
оборони країн НАТО, передовсім зі східного флангу
відповідальності блоку. Повідомлення ЗМІ про провокації
у повітряному просторі, чи у безпосередній близькості
до морських кордонів країн Балтії, Скандинавії, Польщі
повторюються раз у раз. Не лише у Вільнюсі, чи Варшаві,
але й у Вашингтоні, Берліні, Парижі та Брюсселі дійшли
висновку щодо хибності стратегії умиротворення
у її сучасному варіанті, коли рішуча відповідь на
провокативні ходи і демарші не давалася, щоби не
викликати цим невдоволення у Кремлі. Ціна цьому може
бути завелика, адже російське політичне керівництво не
приховує своїх намірів утвердити нові розділові лінії на
континенті, вказуючи на свою «законну» сферу впливу
приблизно по теренах колишньої радянської імперії.
А щоби досягти бажаного, Москва щосили розхитує
існуючу систему європейської безпеки, прагнучи
представити свою роль у сучасному світі як впливового
гравця, з котрим усі неодмінно повинні рахуватися. І
литовське політичне керівництво та дипломатія одними
з перших почали називати речі своїми іменами, інколи
навіть уникаючи властивих для дипломатичного обігу
пом’якшених і завуальованих формулювань.
Ще у вересні 2014 р. в інтерв’ю газеті The Washington
Post Президент Литви Даля Грібаускайте, констатуючи,
що «російські війська все ще на території України», без
дипломатичних умовностей трактувала це таким чином:
«Це означає, що Європа і світ дозволяє Росії не тільки
залякувати своїх сусідів, але і застосовувати військову
силу проти них. Це те ж саме, що міжнародний тероризм,
те, що ми бачимо в Іраку і Сирії. В Україні відбувається
справжня війна. Європейський союз і більшість зі
світових лідерів намагаються говорити про це, не як
про війну, а як про таку собі підтримку терористичних
груп». Згадала тоді політик і цинічні слова російського
президента про те, що, якщо б він захотів, то його
солдати за два дні зайняли б Варшаву, країни Балтії і
Бухарест [4]. То що це як не відкрита погроза сусідам і
неприхована декларація своїх імперських амбіцій?
В широкому контексті постановки дослідницької
проблеми, ми повинні відзначити, що безпека
неподільна для усіх в умовах глобалізованого світу,
котрий став занадто тісним. Те, що відбувається в якійсь
точці земної кулі неодмінно відлунюється, часом зовсім
несподівано, в іншому місці. Але у даному випадку мова
йде не про якісь абстрактні містичні загрози десь там за
горизонтом, а про відчутну й усвідомлювану небезпеку
міжнародному порядку і виробленим з чималими
зусиллями балансам та противагам у відносинах між
державами континенту. Тому на існуючі виклики слід
подавати адекватні відповіді. Це чітко розуміють у
оборонних та дипломатичних відомствах України,
Литви, й Польщі, котрі є і сусідами, і партнерами по
різних напрямах співробітництва. І в сфері оборони та
безпеки передовсім.
Співробітництво у цій специфічній галузі в жодному
разі не може перебувати у стані проектів та задумів,
і активізація співпраці збройних сил та оборонних
відомств України і країн Міжмор’я зумовлена, передусім,
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сучасними реаліями, що визначають нові контури безпеки
початку ХХІ століття, в яких великий акцент робиться на
ролі і значимості забезпечення регіональних осередків
стабільності, котрі укріплюють систему безпеки у
глобальному відношенні. У цьому контексті, важливими
заходами міжнародного військового співробітництва є
багатонаціональні військові навчання, котрі дозволяють в
умовах, максимально наближених до реальних, всебічно
вдосконалювати рівень бойової підготовки підрозділів
Збройних Сил України та набувати характеристик
взаємосумісності і бойової готовності, необхідних для
виконання ними миротворчих, гуманітарних, пошуково–
рятувальних та інших завдань [1]. Вони націлені на
одержання багатоцінного військового досвіду, що
набувається за короткий час відпрацювання спільних
дій у багатонаціональному середовищі. І створення
«ЛитПолУкрБригу» є яскравим прикладом цього.
Таким чином, предметом нашого дослідження є
військова співпраця країн Міжмор’я – України, Польщі
та Литви у специфічному форматі тристороннього
військового тактичного підрозділу, котрий став
уособленням взаємодії трьох держав–партнерів у
мілітарній сфері, що набула конкретного інституційного
оформлення. Нашою метою є прагнення довести, що
тактика наповнених конкретним змістом «дрібних
кроків» навіть у такій важливій і багатоаспектній
сфері як безпека і протидія військово–стратегічним
викликам може мати не лише плідні результати сьогодні,
але й здатна створювати платформу досвіду, котрий
принагодиться для розширення і поглиблення взаємодії
щодо проблем забезпечення безпеки країн–партнерів у
подальшому.
Ідея виникнення цього доволі специфічного формату
безпекової взаємодії була надзвичайно актуальною в
першу чергу для України, хоча буде помилкою відкидати
зацікавлення Польщі, тим паче Литви, котра і виступила
ініціатором її створення.
Протягом часів незалежності приснопам’ятна
«багатовекторність» зовнішньої політики України
включала і вибудування певної моделі співпраці з НАТО.
Але з обов’язковою умовою не дратувати цим впливового
східного сусіда. Тому відносини в дуеті Україна–НАТО
перебували у стані припливів/відпливів залежно
від політичної кон’юнктури, зовнішньополітичних
орієнтацій держави під час каденції відповідних
президентів. Віктор Ющенко позиціонував себе як
послідовний прихильник євроатлантичної інтеграції
України. І справді, протягом 2005–2009 рр. було чимало
зроблено у цьому напрямі. Хоч реальних кроків було
менше від урочистих декларацій, але, тим не менше,
співпраця України й НАТО у різних аспектах її проявів
йшла по висхідній. Це самим безпосереднім чином
впливало і на взаємодію країн Міжмор’я у сфері безпеки
та оборони.
У 2008 році під час брюссельської зустрічі керівників
оборонних відомств Литви, Польщі та України,
майбутню військову та оборонну кооперацію окреслили
саме у вигляді спільного миротворчого підрозділу, який
внаслідок подальших перемовин переформатований
до рівня бригади. Саме під час цієї зустрічі відбулося
підписання договору про створення спільного
багатонаціонального литовсько–польсько–українського
миротворчого підрозділу, наразі на рівні батальйону.
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Імпульс українсько–литовсько–польської ініціативи
не був втрачений навіть за короткочасної президентської
каденції Віктора Януковича. У квітні 2011 р. у Києві
відбулася зустріч Міністра охорони краю Литви пані
Р. Юкнявічєнє з Міністром оборони України М. Єжелем.
Під час переговорів були визначені подальші
перспективні напрямки розвитку двосторонніх відносин
в галузі оборони. Зокрема, керівники військових відомств
України та Литви висловилися за продовження плідного
співробітництва у сферах підготовки офіцерських
кадрів, молодших командирів та сержантського складу,
мовної підготовки українських військовослужбовців.
Більше того, Р. Юкнявічєнє наголосила, що не уявляє
майбутнього Європи без України, як впливового
гравця у галузі безпеки і оборони [9]. Однією з
важливих тем обговорення під час зустрічі міністрів
оборони двох країн була реалізація ініціативи щодо
створення спільного литовсько–польсько–українського
підрозділу «ЛитПолУкрбригу» [5]. На переконання
обох керівників, цей тристоронній військовий проект,
має неабияке значення в контексті зміцнення безпеки
на всьому європейському просторі. Але, наразі, навіть
після цієї переконливої заяви до конкретних кроків по
інституційному оформленню цього проекту справа не
дійшла. Не було навіть укладено відповідної угоди,
котра би могла дати старт його практичній реалізації.
Кримська криза 2014 року таки підштовхнула
до практичних кроків у цьому напрямі. Черговий
євроатлантичний поворот у зовнішній політиці
України, здійснений вже за умов суттєвого погіршення
становища країни внаслідок відторгнення Криму та
розв’язання «гібридної» війни на Сході вимагали
креативності та активних зусиль і дипломатичного, і
оборонного відомств України. Було «розморожено»
попередні ініціативи взаємодії по лінії Україна–НАТО,
що передбачало також більш жваві заходи співпраці з
такими перевіреними партнерами, як Литва та Польща.
Наслідком втілення в життя цих намірів та мотивацій
цих стала Угода між Кабінетом Міністрів України,
Урядом Литовської Республіки і Урядом Республіки
Польща щодо створення спільної литовсько–польско–
української бригади «ЛитПолУкрБриг», підписаної
міністрами оборони трьох країн в м. Варшаві 19 вересня
2014 року [11]. На момент створення до складу бригади
мали увійти бійці 80–ої окремої аеромобільної бригади
Збройних сил України. Цією угодою започатковувалася
практика спільних військових навчань, а при нагоді й
участь пізніше й «ЛитПолУкрБригу» у миротворчих
військових операціях.
Верховна Рада України ратифікувала Угоду 4 лютого
2015 року [2], а 20 лютого Петро Порошенко підписав
Закон «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів
України та Урядом Литовської Республіки, Урядом
Республіки Польща стосовно створення спільної
військової частини». 24 липня 2015 року у Львові
глави оборонних відомств України, Польщі та Литви
підписали Технічну угоду [15] щодо інституційних та
інфраструктурних аспектів функціонування спільної
литовсько–польсько–української військової частини
та її командування. Згідно контексту домовленостей,
три країни, створюючи спільний армійський підрозділ,
чітко усвідомлювали, що участь у ньому представників
армій двох країн НАТО і України, котра наразі
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перебуває за межами Північно–Атлантичного альянсу
дозволить українським солдатам і офіцерам засвоїти
військові стандарти блоку. Головне завдання бригади
мало полягати в участі у миротворчих місіях, а також
укріпленні регіональної військової співпраці та надання
допомоги Україні у відповідальний період реформування
її збройних сил.
Командування бригади дислокується у Любліні. До
складу цього командного ядра входять 58 польських,
18 українських та 5 литовських військовослужбовців.
Підрозділи бригади залишаються у місцях постійного
розташування на теренах своїх держав і вони
підпорядковуються командувачу багатонаціональної
бригади під час вишколів та операцій. Мова йде
про бійців 80–ї окремої аеромобільної бригади
Збройних сил України, литовський Батальйон уланів
Великої княжни Литовської Бірутес та польський 5
батальйон підгалянських стрільців, а також артилерія,
зенітники, сапери та логісти з польської 21 бригади
підгалянських стрільців. В цілому – приблизно 4,5
тисячі військовослужбовців [13].
Своєрідним
іспитом
щодо
спроможності
«ЛитПолУкрБригу» реагувати на сучасні виклики і
загрози, а також адаптувати військовослужбовців трьох
країн до єдиного комунікаційного середовища стало
перше спільне навчання «Brave Band», що розпочалося
1 лютого 2016 року у Любліні за участю командування
бригади [3]. З 7 по 17 червня 2016 року на полігоні «Нова
Демба» у Польщі Литовсько–польсько–українська
бригада розпочала польовий вишкіл за сценарієм
операцій зі стабілізації в рамках навчання НАТО
«Anaconda–2016». У ньому взяли участь понад 31000
військовослужбовців із 23 країн світу. Український взвод
80–ї окремої десантно–штурмової бригади увійшов
до складу польського батальйону [6]. До навчань, що
проходили на території навчального центру «Нова
Демба» залучалися підрозділи Литовсько–Польсько–
Української бригади, механізованої бригади Збройних
Сил Угорщини та механізований і танковий батальйони
Збройних Сил Республіки Польща [10].
«ЛитПолУкрБриг» з метою встановлення стану
її бойової готовності, отримання експертної оцінки
щодо готовності бригади до планування, організації та
проведення операцій із підтримання миру за стандартами
НАТО узяла участь у сертифікаційних навчаннях.
Зазначені багатонаціональні навчання під кодовою
назвою «Сommon challenge – 2016» відбувались протягом
8–16 грудня 2016 р. на польському полігоні «Нова Демба».
За їхніми результатами бригада підтвердила готовність
виконувати місії з підтримання миру відповідно до
стандартів НАТО, а командування «ЛитПолУкрбригу»
було визнано цілком боєздатним підрозділом, що було
підкріплено підписанням відповідного Сертифікату.
У змісті Сертифікату зазначено, що «з урахуванням
результатів оцінки, зробленої Міжнародною групою
сертифікації під час виконання «Сommon challenge –
16», використовуючи процедури «Програми НАТО»,
критеріїв «Оцінки бойових та оперативних можливостей
військових частин» (CREVAL) та національних
критеріїв, «Литовсько–Польсько–Українська бригада
здатна виконувати свої завдання» [7]. На практиці це
означатиме, якщо до цього часу навчання бригади
проводилися на рівні підрозділів на полігоні у Яворові
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Львівської області, то сертифікація дала змогу перейти
до формату навчань штабу бригади у відповідності до
західних стандартів [8].
Не можна обійти стороною інші досягнення наших
країн у співробітництві в оборонній та військовій
сферах. Другий рік поспіль продовжується програма
співробітництва в рамках військової підготовки
українських військовослужбовців у Литві відповідно
до стандартів НАТО. Продовжується успішна співпраця у галузі військової освіти. Більше 50–ти
військовослужбовців Збройних Сил України з 2007
року пройшли навчання на фахових та мовних курсах
у Військовій академії Збройних Сил Литви. Окремо
необхідно зазначити залучення військових інструкторів
Збройних Сил Литовської, Латвійської та Естонської
республік до процесу формування у складі Збройних
Силах України Сил спеціальних операцій за стандартами
НАТО.
Для України наявність такого роду співпраці
є справою престижу, і свого року піар–акцією в
очах східного сусіда, котрий сповнений наразі
недоброзичливих намірів і не вельми це приховує. І,
як неодноразово зазначали у прес–службах оборонних
відомствах Литви, Польщі та України спільна бригада є
символом єднання трьох народів [12].
5 жовтня 2017 року у Люблінській цитаделі
відбулися урочистості з нагоди другої річниці створення
Литовсько–Польсько–Української бригади, під час
котрих було укладено тристоронню угоду про співпрацю
стосовно функціонування бригади та було проведено
церемонію передачі їй Бойового Прапору. Зазначена
угода стосувалась питання створення правової бази,
яка дозволить бригаді при нагоді брати участь в
інтернаціональних миротворчих операціях.
Було також здійснено вагомий символічний жест.
Багатонаціональна військова бригада Литви, Польщі та
України отримала ім’я гетьмана Костянтина Острозького
– крупного українського аристократа та військового діяча
Литви часів середньовіччя. Родина князів Острозьких
відносилась також до службової аристократичної
верстви історичної Речі Посполитої. Тому знакова фігура
князя Острозького мала стати наочним прикладом
тяглості історичної традиції співпраці наших трьох
держав у військовій сфері. В урочистостях взяли участь
військовослужбовці з частин Польщі, Литви та України,
афілійованих до складу бригади [13].
Як заявив з цього приводу глава оборонного відомства
Республіки Польщі Антоній Мацеревич: «Ця угода змінює
форму цієї бригади. Віднині бригада зможе брати участь
у заходах, які є необхідними тоді, коли мир перебуває під
загрозою. Це добрий знак, який дозволить нашим народам,
а насамперед бригаді, діяти заради безпеки Центрально–
Східної Європи». Окрім цього, А. Мацеревич заявив, що
сьогодні у важкі для України часи, вони прагнутимуть цим
надати намірам допомоги Україні виразного і відчутного
практичного наповнення [14].
Поступова інтеграція України у європейську систему
колективної безпеки, стрижнем котрої є взаємодія в
рамках Північно–Атлантичного альянсу є основою
формування системи національної безпеки України.
Досвід наших партнерів, Литви й Польщі передусім,
свідчить, що у питаннях забезпечення безпеки немає
потреби «винаходити велосипед». Слід спиратися на
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безальтернативний варіант вибору за умов, коли третього
шляху, окрім «парасольки НАТО», або ж «євразійського
даху» під егідою Росії немає. Саме НАТОвська
«парасолька», не дивлячись на застосування тактики
дрібних провокацій з боку Росії, є гарантією того,
що спроби Москви реанімувати імперську зовнішню
політику не зможе стати серйозною загрозою для держав
Балтії, чи Польщі.
Входження України до європейського і світового
безпекового простору сприяє також підвищенню
авторитету нашої держави. Співпраця з європейськими
партнерами у сфері безпеки навіть у регіональному
форматі, як на даний момент, створює передумови
до повномасштабного входження України до
загальноєвропейського безпекового простору, хоча
наразі мова йде лише про політичну тактику «дрібних
кроків». Але цим досвід співпраці з Литвою та
Польщею у рамках «ЛитПолУкрбригу» не нівелюється.
Спільний військовий підрозділ є містком транзиту
стандартів НАТО. А в широкому розумінні – засобом
адаптації до існуючих, як на початок ХХІ ст. підходів
та інструментарію диверсифікованої взаємодії держав
континенту у питаннях безпеки та оборони в умовах
актуальних викликів. Відтак, «ЛитПолУкрбриг» з
привабливого зовнішньополітичного піар–проекту
перетворився у перший реальний інструмент практичної
тісної і регулярної співпраці військових підрозділів та
оборонних відомств України, Литви та Польщі на засадах
сучасних військово–комунікаційних та технічних
стандартів, підтверджених у процесі сертифікації
наприкінці 2016 року. Але цей формат обіцяє стати
своєрідним стартом до вибудування й апробації
регіональних моделей унебезпечення флангів НАТО від
несподіванок і загроз, а також доповнює існуючі засоби
оборони і забезпечення безпеки і України, і її партнерів
– Литви та Польщі додатковими засобами та гарантіями.
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«LitPolUkrBrig» as a manifestation of the tactics of «small steps»
in the sphere of security cooperation between the countries
of the «Intermarium»
The article deals with the current format of military cooperation between
the countries of the Intermarium – Lithuania, Poland and Ukraine – Lithuanian–
Polish–Ukrainian brigade – «LitPolUkrBrig». It was created under the terms of
an agreement signed by the Defense ministers of the three countries in Warsaw
on September 19, 2014. Shared military unit is the bridge to NATO standards
transition (transfer). And in a broad sense – a way of adaptation to existing,
as at the beginning of the XXI century. approaches and tools for the diversified
interaction of the continent’s states in matters of security and defense in the face of
urgent challenges. This is the first real instrument of practical cooperation between
military divisions and defense departments of Ukraine, Lithuania and Poland on
the basis of modern military–communication and technical standards. The main
task of the brigade is not enough to participate in peacekeeping missions, as well
as to strengthen regional military cooperation and help Ukraine during the crucial
period of reforming its armed forces.
At the end of 2016 the brigade passed certification training, which confirmed
the acquisition of full operational capabilities. In practice, this will mean that if by
that time the brigades were trained at the level of the units at the firing range in
Yavorovo, Lviv region, the certification made it possible to proceed to the brigade
headquarters training format in accordance with Western standards
Keywords: the countries of the Intermarium, international security,
military cooperation, NATO standards, Lithuanian–Polish–Ukrainian brigade –
«LitPolUkrBrig».
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Національна ідентичність: проблеми
співвідношення культурних і політичних вимірів
Проаналізовано особливості співвідношення етнічного (культурного)
і політичного (громадянського) вимірів національної ідентичності як
інтегративної і базової моделі політичної ідентифікації для суспільств
епохи Модерну. З’ясовано, що поєднуваність політичних і культурних
чинників у формуванні національних ідентичностей зумовлено історичними
особливостями націєбудівництва та цивілізаційним контекстом. Доведено, що
попри етнічне й культурно–релігійне підґрунтя більшості націй, національна
ідентичність сформувалась значною мірою результатом діяльності
інститутів держави і політичної еліти по консолідації політичного соціуму.
Визначено, що держава відіграла вагому роль у політизації національних
спільнот і виступила інструментом внутрішньої інтеграції й універсалізації,
подолавши за допомогою політик культурної, мовної і релігійної уніфікації
донаціональну різнорідність спільнот.
Ключові слова: національна ідентичність, нація, націоналізм,
національна держава, модернізація.

Формування соціального і політичного порядку
у сучасних державах пов’язується з формуванням
універсалістських інтегративних моделей політичних
колективних ідентичностей, в межах яких можуть
бути відтворені розмаїття групових та індивідуальних
ідентичностей, які, однак, не заперечують спільну
ідентичність. Їх ідентичностей актуалізується в умовах
плюралізації і фрагментації сучасних суспільств; вони –
необхідна умова їх консолідації, легітимації політичного
порядку, взаємодії з іншими державами. Локусом
універсального і його відображенням в ідентифікаційній
структурі індивіда, суспільства і держави з часів
Модерну була і залишається значною мірою національна
ідентичність – «само собою зрозуміла» форма
«самовизначення і самоорієнтації індивіда у світі».
Теоретичні проблеми національних ідентичностей
ґрунтовно досліджувались багатьма вченими у межах
різних пізнавальних парадигм – примордіалізму, конструктивізму, постколоніалізму, постмодернізму. Впливові концепції національної ідентичності розробили
Б. Андерсон, Г. Бгабга, Р. Брубейкер, Ю. Габермас,
С. Гантінгтон, Е. Гелнер, М. Гібернау, Е. Гідденс,
Л. Грінфельд, А. Етціоні, К. Калхун, Е. Сміт, К. Хюбнер,
Б. Як та ін. Різні аспекти національної ідентичності
досліджували українські науковці В. Андрущенко,
Т. Воропай, В. Даренська, Г. Касьянов, М. Козловець,
А. Колодій, М. Куц, Г. Луцишин, Л. Нагорна, Н. Пелагеша,
М. Попович, Л. Хашиєва та ін. Однак, багатоаспектність
сучасних націй та їх ідентичностей, функціонування
в умовах глобалізації зумовлюють актуальність
осмислення нових проблем і вимірів. У цьому контексті
важливим є розуміння співвідношення культурного та
політичного вимірів у національній ідентичності, що і
є метою статті.
Національна ідентичність як «складна конструкція»
генеалогічно пов’язана з культурно–історичними
особливостями етнічних груп, що стали, за Е. Смітом,
її «етнічними ядрами» [6, с. 24, 26, 47–51]; з будівництвом національних держав та формування націй як
універсальних форм соціальної колективності великих
спільнот, що постали результатом процесів модернізації
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та становлення системи національних держав у
Європі; націоналізмом – принципом, символом, ідеологією, «головним способом організації колективної
ідентичності» (К. Калхун) у модерну епоху, який
визначив особливу форму держави (національної), що
домінує протягом двох останніх століть.
Національна ідентичність формувалась багатоаспектним і складним феноменом, серед яких
найбільш виразними і репрезентованими є культурні
і політичні виміри. Реальне співвідношення цих
вимірів у національній ідентичності як базової та
інтегративної визначається історичними особливостями
націєбудівництва. Це сформувало у науковій літературі
традицію поділяти нації на етнічні та громадянські
(політичні), ознаки яких найповніше втілені у німецькій
і французькій моделях.
Перша модель, витоки якої знаходимо у німецькому
романтизмі, – інтерпретувала націю спільнотою, згуртованою спільною культурою і спільним походженням,
втіленими у «народному дусі». Друга – опиралася на
ідею нації як спільноти вільних людей, об’єднаних
політичним вибором. Відповідно у першому випадку
домінували етнокультурні чинники ідентифікації, у
другому – державної приналежності, громадянство.
Це розмежування стало основою для різних типологій
націоналізму і теоретизування над національними
ідентичностями сучасних суспільств, співвідношенні їх
основних складових – етнічної та державної, культурної
та політичної. Наприклад, французька і німецька модель
держави і відповідно ідентифікації були використані
Р. Брубейкером для вивчення співвідношення
націоналізму і держави, впливу уявлень про націю на
процеси становлення цих держав [див.: 12]. Зокрема,
він дійшов висновку, що у Франції сформувалась
політична і територіальна концепція національності.
Створена навколо єдиного політичного і культурного
центру, національна держава здійснювала політику
культурної асиміляції регіональних культурних меншин,
а потім – іммігрантів. Німецька спільнота історично
розвивалася в межах кількох політичних центрів,
об’єднувала німецький і слов’янський елемент, що
уможливило його асиміляцію. Ці історичні структурні
передумови розвитку німецької нації сприяли
формуванню етнокультурного розуміння національності
та домінуванню етнокультурних чинників ідентифікації
у німців. Брубейкер вирізнив два типи розуміння
національності: сфокусований на державі, розчинений у
ній і невіддільний від інституційних та територіальних
рамок; існуючий всупереч державі і спрямований проти
неї (бездержавні нації). Виразний етатистський підхід
Брубейкера, однак, аналітично не враховує значення
культурного чиннику націоналізму і національної
ідентичності у цій типології. Сучасний американський
теоретик націоналізму Б. Як справедливо зазначає,
що «політичні ідентичності, навіть якщо їх ядром є
держави, певною мірою обов’язково приймають форму
успадкованих культурних артефактів» [10, с. 58]. Вони
розглядалися вагомим чинником легітимізації влади
у сприйнятті її громадянами, і у відносинах з іншими
державами.
Відмінності між етнічними і громадянськими
націями визначались і дихотомічними чинниками
ідентифікації індивіда з нацією або за народженням,
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або за вибором, домінуванням ірраціональних чи
раціональних критеріїв. Хоча, зрозуміло, що «молоді
нації», які боролись з колоніальним пануванням
були більше схильні до емоційного сприйняття свого
історичного минулого, акцентування на етнічних
елементах культури, аніж інституціях, а також вибору та
формуванню тих компонентів етнічної чи національності
ідентичності, які слугували політичній мобілізації
населення.
Дихотомія етнічної та громадянської нації, на
нашу думку, має більше концептуальний характер,
зумовлений впливом різних пояснювальних систем,
передовсім примордіалізму і конструктивізму. Б. Як
визначає цю дихотомічність «двома міфами або двома
однобокими думками про те, що значить бути нацією.
Міф етнічної нації говорить, що у процесі створення
вашої ідентичності у вас взагалі немає ніякого вибору:
ви тільки те, що успадкували від попередніх поколінь, і
нічого більше. Міф громадянської нації, навпаки, вказує,
що ваша національна ідентичність – це виключно ваш
вибір: ви – це ті політичні принципи, котрі ви поділяєте
з іншими однодумцями. На противагу цьому діючі нації
поєднують вибір і культурну спадщину» [10, с. 60].
Говорячи словами Б. Андерсена, тут мова йде про спосіб
«уявлювання» нації – чи переважно етнокультурною, чи
політичною спільнотою.
У контексті критики дихотомічної інтерпретації
нації і національної ідентичності, конструктивнішою, як
аналітична модель, є типологія націоналізму Е. Сміта,
який, визначаючи традиційні типи нації – етнічний та
територіальний (громадянський), не «прив’язує» їх до
певних країн і намагається нівелювати їх протиставлення
й доводить правомірність і необхідність їх співіснування:
кожна «нація має поєднувати дві низки вимірів, з одного
боку, громадянські та територіальні, а з іншого – етнічні
й генеалогічні…», «причому в кожному випадку в різних
пропорціях» [6, с. 25], підкреслюючи таким чином
контекстуальність розвитку кожної нації. Такий підхід
підкреслює динамічність національної ідентичності, її
еволюційний характер, яка може бути концептуалізована
лише у взаємодії етнічних і політичних (громадянських)
елементів. До того ж в різний час в одній і тій же державі
можуть домінувати та визначати її розвиток уявлення про
націю або як громадянську спільноту, або як спільноту по
крові і культурі, і відповідно – вибір або аскриптивність
у ідентифікації з національною спільнотою. Акцентуючи
на політичних і громадянських аспектах національної
ідентичності, Е. Сміт довів на значному емпіричному
матеріалі їх зв’язок й обумовленість культурно–
історичними чинниками, розглядав націю і політичною,
і культурною спільнотою. «З погляду політики, зазначає
Е. Сміт, національна ідентичність править за опору
для держави та її органів», легітимізує «запроваджені
юридичними інституціями єдині юридичні права та
обов’язки, які визначають осібні вартості й характер
нації і відображують прадавні звичаї і обряди народу»
[6, с. 25].
Поєднуваність культурних та політичних компонентів
національної ідентичності найповніше об’єктивується
у громадянській нації, якій притаманна: культурна
самобутність, політична консолідованість, здатність
на засадах громадянства інтегрувати етно–національні
меншини [3]. Подібні пояснювальні схеми зустрічаємо
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і в інших теоретиків націоналізму – М. Ігнатьєффа,
К. Калхуна, В. Кимлічки, Я. Тамір, Д. Шнаппер, Б. Яка.
Попри дискусії, які велись в межах студій
націоналізму і національної ідентичності у науковій
літературі прослідковувалась тенденція домінування
«політичного підходу», коли поняття «нація» і
«національна держава» ототожнювались, а націоналізм
був особливою формою вияву модерної колективної
самосвідомості. До прикладу, С. Гантінгтон,
Д. Шнаппер та ін. вчені, розглядають основою
національної ідентичності передовсім її політичну
складову, аргументуючи свою позицію тісним, майже
«генетичним» зв’язком з державою та її інститутами
[7, с. 91]. Відзначимо, що мова йде про модерну
національну державу, джерелом суверенітету якої
у новочасний період стає «народ» або «нація» на
противагу монаршому суверенітету, який опирався
на легітимацію церкви, традицій, належність до
аристократичного роду. «Упродовж сторіч єдиним
джерелом політичної легітимності… була імперська
держава та її монархи. Не існувало жодної очевидної
або прийнятної альтернативи. Зробити нове альтернативне джерело з історичної культурної спільноти
означало не тільки створити новий тип політичної
ідентичності, а й піднести ту ідентичність як базовий
принцип нового політичного ладу, що висновує
політичну владу з доктрини про суверенітет народу»,
пише Е. Сміт східноєвропейські нації, покликаючись
на приклад «престижних» націй Заходу, які утвердили
«ідеї суверенної культурної спільноти як єдиного
легітимного джерела політичної влади» у вогні
революцій [6, с. 137].
Принцип суверенітету нації опирається на дві
ліберальні ідеї: 1) «правління є справедливим лише тоді,
коли воно опирається на волю народу або принаймні
служить інтересам «народу» або «нації»; 2) право націй
на самовизначення: «тільки будучи нацією, володіючи
особливою національною ідентичністю, народ міг
вимагати права на самовизначення і правління у своїх
інтересах» [2, с. 31, 156]. Відтак, концептуально нація
«уявлюється» спільнотою, що передує політичним
інститутам і державі, а національна ідентичність
виступає джерелом їх установлення та легітимації.
Хоча історично процеси творення національних держав
були різноманітнішими та складнішими, спрямованими
передовсім на обмеження абсолютної (монаршої) влади
і пошук механізмів її контролю. Апеляція до прав
спільноти, об’єднаної передусім спільними почуттями
приналежності до культури, історичної спадщини і
пам’яті, була спробою легітимації нових форм правління,
відповідних процесам капіталістичної модернізації.
Наголосимо, що принцип національного (народного)
суверенітету відповідав принципу суверенітету і
автономії новочасного індивіда і був відображенням
прагнення формальної рівності з іншими людьми
й націями, наділеними так само суверенітетом.
Термінологічно така інтерпретація нації давала змогу
як ототожнювати, так і розрізняти націю і національну
державу, розглядати націями і бездержавні спільноти,
однак, з виразним прагненням до самовизначення,
створення національної держави.
Роль держави у націєтворенні, а отже і формуванні
національної ідентичності, так само інтерпретується по–
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різному, проте історично, як свідчать приклади Франції,
Англії, вона була вагомою і можливо вберегла їх від
багатьох трагічних подій та періодів, характерних для
історії бездержавних націй. У цьому сенсі ідентифікація
з державою підкреслює політичний вимір національної
ідентичності, її упорядковуючий та інтегративний
вплив. Онтологічно, стверджує Ж. Мере, «…політика
обіймає справи громади або ж організованої людської
спільноти, контра за нашого часу іменується державою.
У найзагальніших рисах політика обіймає те, що є
спільним для людських спільнот, котрі існують в одну
і ту ж епоху і на одній і тій же місцевості. На підставі
цього приходимо до висновку, що політика обіймає
спільне буття людських істот», яке «прибрало форму
новітньої держави» [4, с. 125].
Це виразно демонструють історичні особливості
формування національної ідентичності і національних
держав, характерні і для етнічних, і для громадянських
націй. Останні постали у новочасній Європі на основі
різнорідних етнічних (племінних), релігійних груп,
князівств, графств, герцогств та інших територіальних
одиниць колишніх імперій або монархій, а їхнє
населення ідентифікувало себе переважно не з
країною, а локально–територіальною спільнотою чи
сувереном. Відповідно state–building супроводжувалось
подоланням ідентичностей первинних спільностей, з
використанням при цьому протонаціональних почуттів
колективної приналежності населення в минулому
до спільних релігійних, етнічних та ін. спільнот.
Нівелювання локальних ідентичностей і будівництво
національної держави, легітимізація політичному
порядку в ній, за визначенням Г. Рей, «включала два
завдання: конструювання консолідованої політичної
спільності всередині кордонів керованої території
– спільності з єдиною, зв’язуючою ідентичністю –
й ідентифікацію монарха або національного уряду
як політичного уособлення або представника цього
консолідованого співтовариства» [13, p. 2]. Формування
націй і національної ідентичності супроводжувалось
культурною уніфікацією, передусім мовною і релігійною,
з метою поєднання (накладання) політичної і культурної
спільностей. Уніфікації та стандартизації всередині
політичної спільності вимагав і розвиток капіталізму та
ринкових відносин, принципи міжнародних відносин.
Потреба обґрунтування суверенітету держави, її
функціонування у певних кордонах, зумовили апелювання
до культурних та історичних категорій, укорінених
у попередніх (етнічних, релігійних) ідентичностях,
використання риторики і дискурсів, що підкреслювали
«спільне походження» народу і його «особливий або
навіть сакральний зв’язок з певною територією» [2,
с. 31]. Національні ідентичності у модерний період,
підкреслює Д. Гелд, постали результатом «боротьби
еліти та урядів за створення нової ідентичності з метою
легітимізації діяльності держави. Іншими словами,
створення національної ідентичності було частиною
спроби об’єднати людей всередині певної території для
того, щоб отримати або розширити державну владу»
[1, с. 75]. Держава охороняла національну ідентичність
і сприяла її зміцненню посередництвом інститутів та
спільних норм, і одночасно використовувала їх для
відтворення й інституціоналізації ідентифікаційних
моделей, що відповідали її політичній стратегії та моделі
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легітимізації. Можна погодитися з висновком Б. Яка,
що «держава відіграла переломну роль у поширенні і
політизації національних спільнот» [10, с. 165].
Отже, держава, її інституції та еліти виступили
інструментом внутрішньої інтеграції та універсалізації,
подолавши за допомогою політик культурної, мовної,
релігійної уніфікації й принципу громадянства
донаціональну різнорідність спільноти. Національні
держави, з одного боку, уніфікували повсякденне
життя і діяльність людей через соціокультурні
механізми та інститути (освіта, єдина літературна
мова, народна література, засоби масової інформації,
спільні національні свята й герої, символи, переписи
населення, паспорти і т.д.), з іншого – вирівнювали
відмінності (передовсім соціально–класові) між людьми
і групами через інституційні механізми – правила,
правові норми, особисті й громадянські права, однакові
для всіх громадян, перед якими вони були рівними.
Універсалістський принцип належності до держави
– принцип громадянства став вагомим чинником
вирівнювання статусів індивідів та груп, культурної і
політичної інтеграції.
Ідеологічним підґрунтям процесів уніфікації та
вирівнювання як механізмів національної інтеграції стали
цінності і принципи ліберальної доктрини, передусім
– рівність особистих і громадянських прав, уявлення
про договірне походження держави і суспільства з
обмеженою законом владою, інституційне визнання
плюралізму. Доповненням егалітарного, вирівнюючого
впливу модерної держави на суспільство і процеси
ідентифікації була соціальна політика, найповніше
втілена в ідеї держави загального добробуту (welfare
state) й уможливлена ефективністю капіталістичної
економіки. Вона нівелювала гострі класові розрізнення,
деполітизувала їх, а, відтак, і жорстку аскриптивність і
конфліктність ідентифікаційних моделей, успадкованих
від станових суспільств. Одночасно модерні національні
держави створювали передумови для залучення
індивідів і груп у все більшу кількість різноманітних
зв’язків та асоціацій, розширюючи таким чином категорії
ідентифікації, що сприяло формуванню множинних
ідентичностей на індивідуальному рівні, які формували
потребу певного «центру» – базової ідентичності для
громадян.
Акцентування на уніфікації й гомогенізації (передусім
культурній) суспільства як механізмах становлення
спільної національної ідентичності концептуально
пов’язано також з впливом модернізаційної парадигми і
визнанням у її межах національної інтеграції необхідним
чинником політичного розвитку і демократизації. До
прикладу, для С. Гантінгтона політична модернізація
була пов’язана зі «заміною значної кількості
традиційних, релігійних, родових, етнічних центрів
політичного впливу єдиним, світським, національним
авторитетом», відтак, вона означає «національну
інтеграцію і централізацію, тобто зосередження влади в
руках визнаних національних законодавчих лідерів» [8, с.
52]. Тому успішна модернізація неможлива без розвитку
у громадян стійкого усвідомлення належності до єдиної
нації. Пізніше ця теза частково була «успадкована»
транзитологією, представники якої розглядають
необхідною передумовою демократизації національну
ідентичність та державну єдність. Національна
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інтеграція була наслідком домінування одного з елементів
(національної групи), на яку опиралися політичні еліти
у своїх стратегіях state building, використовуючи її
культурні та символічні ресурси.
Національна ідентичність у такому сенсі визначалась не лише результатом еволюції природно й
історично сформованої культурно–етнічної спільності,
а більшою мірою діяльності держави і політичної еліти
по консолідації політичного соціуму і націєбудівництву.
Д. Шнаппер обґрунтовано розглядає націю «процесом
інтеграції суспільства завдяки політиці – або «систематичній» інтеграції, – яка, за визначенням, ніколи
не може бути доведена до кінця» [9, с. 39–40]. Відтак,
логічним є висновок іспанського вченого Х. М. Росалеса:
«вирішальний чинник, що консолідує національні
ідентичності, має не етнонаціональну, а політичну, або ж
договірну природу» [5].
Результатом політик внутрішньої уніфікації й
гомогенізації стало виникнення міжнародної системи
суверенних націй–держав (теоретики міжнародних
відносин назвали її Вестфальською) з чітко окресленими
територіальними кордонами і населенням (народом), яке
усвідомлювало себе цілісною неподільною одиницею.
«Неможливо зрозуміти, як формувались нації, якщо
забути про зв’язок між внутрішньою інтеграцією
та зовнішнім суверенітетом» [9, с. 169]. Проте у
більшості випадків держави, формуючи та відтворюючи
спільну національну ідентичність, апелювали також
до донаціональних почуттів культурної близькості,
історичної пам’яті, спільної долі, спільних переживань,
героїв, історичних перемог чи втрат і ін., тобто тих
категорій та ознак, що вирізняли їх серед інших націй
(«Чужих»), визначали унікальність і самобутність
спільноти.
Отже, в період Модерну домінантний тип спільної національної ідентичності сформувався у
трикутнику нація – держава – націоналізм й опирався
на їхні соціально–економічні, інституційні, культурні,
сакральні структури та емоційно–мобілізаційний
потенціал націоналізму. В їхніх межах індивід одночасно
усвідомлював себе як член територіальної, культурної,
політичної і громадянської спільнот. Відтак, національна
ідентичність сприймалась базовим рівнем ідентифікації
індивідів і макрорівнем політичної ідентичності.
Відзначимо її деякі узагальнені характеристики.
По–перше, спільною рисою національних ідентичностей Модерну (у тому числі і громадянських
націй) було етнічне підґрунтя, що визначило модель їх
історичної еволюції «знизу» – від невеликих спільностей
(племен, общин, етносів) до політично консолідованих
націй–держав, а у другій половині ХХ ст. – до їх
регіональних об’єднань. На перший погляд, це дає змогу
інтерпретувати їх наслідком трансформації традиційних
(передусім етнічних) ідентичностей, прагненням
їх зберегти в умовах Модерну та індустріального
суспільства. Однак, «якими б не були об’єктивні та
суб’єктивні ознаки народження нації, їх було б замало
для започаткування інтеграційного процесу, якщо
через спільні інститути з покоління в покоління не
підтримувався споконвічний політичний процес. Саме
держава та політичні інститути надають йому реального
обрису…» [9, с. 120]. Конституювання національних
ідентичностей нерозривно пов’язано з виникнення
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та функціонуванням модерної держави. Держава та її
інститути визначають політичні виміри національної
ідентичної, її інтегративний та консолідуючий потенціал.
Відтак, національна ідентичність поєднувала і поєднує
дві концепції нації – етнічну та політичну. Політичні
виміри національної ідентичності є відображенням
спільності політичних принципів, інституціоналізованих
в універсальній нормативності модерних держав, мають
договірне походження або є результатом конституційного
проекту. Етнічні виміри національної ідентичності
репрезентують історичну пам’ять, спільність культури,
традицій, тобто унікальність і відмінність від інших
націй та національних держав (Чужих). Політичні виміри
– виявляються найбільшою мірою у громадянській і
державній ідентичності, які конституюють політичну
націю. «Кристалізація ідеї національної держави
забезпечує відповідність політичної і культурної
ідентичності населення певної території, проголошує
суттєві символічні та емоційні зобов’язання стосовно
центру» [11, с. 218].
По–друге, модерна національна ідентичність
передбачала пряму ідентифікацію індивідів з нацією
і державою (без групових посередників – класу,
церкви, територіальної общини і т.п.). Вона визначила
особливі форми зв’язку і лояльності індивіда в інституті
громадянства аж до готовності обмежувати інтереси
і поведінку заради держави, навіть, померти за неї. Це
означає, що національна ідентичність сприймалась
базовою колективною ідентичністю (єдиним «центром,
що тримає» за, З. Бауманом), з якою себе найперше
ідентифікував індивід, витісняючи на другий план інші
типи колективних ідентичностей, передовсім етнічну.
Як наслідок сформувався ієрархічний і неконфліктний
характер відносин між різними рівнями колективних
ідентичностей у процесі соціалізації й ідентифікації
індивіда з нацією–державою. Відтак, спільна національна
ідентичність
розглядалася
механізмом
інтеграції індивідів, що належали до різних етнічних,
регіональних, мовних груп, у національно–державну
спільноту та її легітимації.
По–третє, процеси формування національної ідентичності як інтегративного типу політичної ідентичності
на макрорівні суспільства сформувалися у контексті
модернізації держав і були необхідною умовою її
ефективності. Основні елементи модернізаційних
процесів – диференціація, централізація, бюрократизація
і стандартизація визначили рівень гомогенізації
індивідуальних і партикулярних ідентичностей, необхідний для уніфікації суспільних відносин і правил,
універсалізації внутрішнього політичного порядку
суспільств Модерну.
Список використаних джерел
1. Гелд Д. Демократія та глобальний устрій / Д. Гелд; пер. з англ.
О. Юдін, О. Межевікіна; відп. ред. О. Юдін. – К.: Port–Royal, 2005.
– 358 с.
2. Калхун К. Национализм / К. Калхун; пер. с англ. А. Смирнова.
– М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. – 288 с.
3. Колодій А. До питання про сутність, шляхи і стадії
формування громадянської нації в Україні [Електронний ресурс] /
А. Колодій // Народознавчі зошити. – 2004. – №5–6. – C.12–25. –
Режим доступу: http://political–studies.com/?p=527#_ftn22
4. Мере Ж. Принцип суверенітету. Історія та основи новітньої
влади / Ж. Мере; пер. з франц. Л. Кононовича. – Львів: Кальварія,
2003. – 216 с.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

5. Росалес X. М. Воспитание гражданской идентичности: об
отношениях между национализмом и патриотизмом [Электронный
ресурс] / Х. М. Росалес // Полис. – 1999. – №6. – Режим доступа:
http://www.polisportal.ru/files/File/puvlication/Starie_publikacii_
Polisa/R/1999–6–11– Rosales_Vospitanie_grazhdanskoy_identichnosti.pdf
6. Сміт Е. Д. Національна ідентичність / Е. Д. Сміт; пер. з англ.
П. Таращука. – К.: Основи, 1994. – 224 с.
7. Хантингтон С. Кто мы?: Вызовы американской национальной
идентичности / С. Хантингтон; пер. с англ. А. Башкирова. – М.:
ООО «Издательство ACT»; ООО «Транзиткнига», 2004. – 635 с.
8. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся
обществах / С. Хантингтон; пер. с англ. В. Р. Рокитянского. – М.:
Прогресс–Традиция, 2004. – 480 с.
9. Шнаппер Д. Спільнота громадян. Про модерну концепцію
нації / Д. Шнаппер; пер. з франц. Р. В. Мардера. – Харків: Фоліо,
2007. – 223 с.
10. Як Б. Национализм и моральная психология сообщества
/ Б. Як: пер. с англ. К. Бандуровского; науч. ред. перевода
М. Дондуковский. – М.: Изд–во Института Гайдара, 2017. – 520 с.
11. Эйзенштадт Ш. Пути к различным вариантам ранней современности: сравнительный обзор / Ш. Эйзенштадт, В. Шлюхтер //
Прогнозис: журнал о будущем. – 2007. – №2 (10). – С.212–226.
12. Brubaker R. Citizenship and Nationhood in France and Germany
/ R. Brubaker. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1992.
13. Rae H. State Identities and the Homogenization of People /
H. Rae. – Cambridge: Cambridge university press, 2002. – 372 p.

References
1. Held D. Demokratiia ta hlobalnyi ustrii / D. Held; per. z anhl.
O. Yudin, O. Mezhevikina; vidp. red. O. Yudin. – K.: Port–Royal, 2005.
– 358 s.
2. Calhoun C. Natsionalizm / C. Calhoun; per. s angl. A. Smirnova.
– M.: Izdatelskiy dom «Territoriya buduschego», 2006. – 288 s.
3. Kolodii A. Do pytannia pro sutnist, shliakhy i stadii formuvannia
hromadianskoi natsii v Ukraini [Elektronnyi resurs] / A. Kolodii //
Narodoznavchi zoshyty. – 2004. – №5–6. – S.12–25. – Rezhym dostupu:
http://political–studies.com/?p=527#_ftn22
4. Mairet G. Pryntsyp suverenitetu. Istoriia ta osnovy novitnoi vlady /
G. Mairet; per. z frants. L. Kononovycha. – Lviv: Kalvariia, 2003. – 216 s.
5. Rosales J. M. Vospitanie grazhdanskoy identichnosti: ob otnosheniyah mezhdu natsionalizmom i patriotizmom [Elektronnyi resurs]
/ J. M. Rosales // Polis. – 1999. – №6. – Rezhim dostupa: http://www.
polisportal.ru/files/File/puvlication/Starie_publikacii_Polisa/R/1999–6–11–
Rosales_Vospitanie_grazhdanskoy_identichnosti.pdf
6. Smith A. D. Natsionalna identychnist / A. D. Smith; per. z anhl.
P. Tarashchuka. – K.: Osnovy, 1994. – 224 s.
7. Huntington S. Kto my?: Vyzovy amerikanskoy natsionalnoy
identichnosti / S. Hantington; per. s angl. A. Bashkirova. – M.: OOO
«Izdatelstvo ACT»; OOO «Tranzitkniga», 2004. – 635 s.
8. Hantington S. Politicheskiy poryadok v menyayuschihsya
obschestvah / S. Hantington; per. s angl. V. R. Rokityanskogo. – M.:
Progress–Traditsiya, 2004. – 480 s.
9. Schnapper D. Spilnota hromadian. Pro modernu kontseptsiiu
natsii / D. Schnapper; per. z frants. R. V. Mardera. – Kharkiv: Folio,
2007. – 223 s.
10. Yack B. Natsionalizm i moralnaya psihologiya soobschestva
/ B. Yack: per. s angl. K. Bandurovskogo; nauch. red. perevoda
M. Dondukovskiy. – M.: Izd–vo Instituta Gaydara, 2017. – 520 s.
11. Eisenstadt S. Puti k razlichnym variantam ranney sovremennosti:
sravnitelnyy obzor / S. Eisenstadt, W. Schluchter // Prognozis: zhurnal o
buduschem. – 2007. – №2 (10). – S.212–226.
12. Brubaker R. Citizenship and Nationhood in France and Germany
/ R. Brubaker. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1992.
13. Rae H. State Identities and the Homogenization of People /
H. Rae. – Cambridge: Cambridge university press, 2002. – 372 p.
Uhryn L. Ya., PhD in Political Sciences, Associate Professor,
Department of Theory and History of Political Science, Ivan Franko
National University of Lviv (Ukraine, Lviv), uhryn_l@ukr.net
National identity: correlation problems of cultural
and political dimensions
The peculiarities of the correlation between ethnic (cultural) and political
(civil) dimensions of national identity as an integrative and basic model of political
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identification for the societies of the Modern Age are analyzed. It is revealed
that the unity of political and cultural factors in forming of national identities is
predetermined by historical features of the nation building and civilization context.
It is proved that, in spite of ethnic, cultural and religious background of the majority
of nations, national identity was formed largely as a result of the activities of
the state institutes and political elite on the consolidation of political society. It
is determined that the state played a significant role in politicization of national
communities and acted as an instrument of internal integration and universalization,
having overcome a pre–national heterogeneity of communities through the policies
of cultural, linguistic and religious unification.
Keywords: national identity, nation, nationalism, national state, modernization.
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Пряма демократія як чинник консолідації
місцевих громад в Україні
Розглядаються підходи до тлумачення прямої демократії як чинника
консолідації місцевих громад в Україні, вивчаються і найбільш перспективні
способи взаємозв’язку громадян та діючих інститутів представництва
і управління локальних громад. Надається оцінка тим формам прямої
демократії, які будуть сприяти формуванню локальних політичних спільнот,
які не є залежними від центральних та регіональних груп інтересів.
З’ясовується значення публічних обговорень у місцевих громадах, яке має
сприяти формуванню порядку денного органів політичного врядування у
місцевих громадах. Надається увага тим формам прямої демократії, які
забезпечують підвищення політичної участі і ініціативності громадян
на основі місцевих інтересів. Розкривається потенціал громадянського
суспільства як середовища підтримки форм прямої демократії, спрямованих
на консолідацію місцевих громад.
Ключові слова: політична консолідація, пряма демократія, громадські
ініціативи, публічне обговорення, місцевий референдум.

Особливості демократичних перетворень у трансформаційних країнах сучасного світу визначають
напрями консолідації суспільства навколо демократичних
цінностей. Найбільш важливими умовами закріплення
демократичних практик під час переходу до демократії
є розширення політичної участі громадян, забезпечення
функціонування
демократичних
інституцій
на
середньому і локальному рівнях. Пряма демократія в
умовах технологічних та масових суспільств виявляється
певною примарою (з огляду на концепцію медіакратії).
Все більше аналітиків ставлять під сумнів електоральний
вибір громадян як чинник реального впливу на політичні
процеси. При цьому сучасна Україна перебуває перед
низкою викликів, які визначають подальшу долю
демократичного вибору держави. Укріплення демократії
в Україні може й повинне здійснюватися на основі
розвитку місцевої громади. Ці процеси реалізуються у
межах загальнонаціональної стратегії децентралізації.
Вибори до оновлених територіальних громад в Україні,
які відбулися у 2017 році, показали, що нові місцеві
політичні спільноти в цілому здатні мобілізуватися для
формування інституцій представництва і управління.
Однак, наскільки консолідованими є ці нові утворення,
якою є перспектива їх подальшого розвитку? Ці питання
є нагальними не лише для розбудови інститутів місцевого
самоврядування в Україні, але й для розуміння явища
політичної консолідації, вплив якого поширюється як на
процеси націотворення, так і на збереження політичного
суверенітету, й формування дієвого громадянського
суспільства. Пряма демократія охоплює ті дії громадян
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на локальному рівні політичного процесу, які включають
безпосереднє волевиявлення в рамках визначених
законом процедур. До таких дій, як відомо, належать
місцеві референдуми, публічні слухання, громадські
ініціативи тощо. Важливою проблемою політичної
консолідації є здатність відображення позиції громадян
в рамках існуючих процедур. На цій основі є потреба
розглянути пряму демократію як чинник консолідації
сучасних місцевих громад в Україні.
Аналіз публікацій, в яких започатковано розв’язання
проблеми даної статті. Розробку прямої демократії у
предметній сфері сучасної політичних та юридичних
наук здійснюють такі вітчизняні вчені, як Ю. Кальниш
[2], О. Кудрявцев [5], К. Мануілова [6], В. Мельниченко
[7], І. Панкевич [8], О. Самойлов [9]. Ними розкрито
історичні традиції та перспективи розвитку прямої
демократії, особливості електронного урядування у
реаліях українського сьогодення, пряма демократія
як складовий чинник децентралізованої публічної
влади, безпосередня демократія як складова і чинник
демократичного врядування в Україні, інститут
безпосередньої демократії та розвиток українського
конституціоналізму. Поряд з цим, існує потреба у
вивченні консолідаційного потенціалу прямої демократії
в умовах децентралізації в сучасній Україні. Цей аспект
дозволить з’ясувати потенціал прямої демократії
як чинника підтримки процесів демократизації у
суспільстві.
Метою статті є встановлення значення прямої
демократії як чинника політичної консолідації місцевих
громад в Україні. Завданням статті є визначення найбільш
дієвих та значущих форм, волевиявлення та політичної
участі громадян на місцевому рівні у контексті процесів
консолідації суспільства в Україні.
Проблема впливу прямої демократії на консолідацію
суспільства набуває не лише національного, але й
міжнародного розголосу. Світовою тенденцією є
створення стабільної та самовідтворенної демократичної
політичної системи, заснованої на політичній активності
громадян. В умовах ускладнення електорального вибору
індивідів все більш значущим критерієм політичної
спроможності держави є стабільність її локальних
спільнот. Увагу привертає, насамперед, здатність таких
утворень вирішувати свої питання децентралізовано,
відповідно до локального порядку денного. Розбудова цієї
мережі, яка укріплює самодостатність сучасних держав,
віддаляє їх від ознак «failed states», особливо актуальною
є для постколоніальних та постсоціалістичних країн.
Прогрес реформ в Україні після Революції Гідності та її
подальша демократизація також пов’язані із потребами
самовідтворення на всіх рівнях політичної системи. Як
зазначає український фахівець М. Фесенко, «найбільш
складним і суперечливим в умовах глобальної кризи є
становище низки країн Африки, Латинської Америки, а
також СНД, які не встигли зміцнити свою державність і
створити ефективну та конкурентну політичну систему.
Становище України, що знаходиться між Заходом
і Сходом і переживає критичний етап політичної,
економічної та соціальної модернізації, також є досить
складним» [10].
Здатність політичних систем набувати сталого та
самовідтворюваного характеру за рахунок внутрішньої
консолідації пов’язана не лише із кількісним
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зростанням учасників процедур прямої демократії, але
й із доцільністю їх застосування в кожній конкретній
державі. Розбудова національної системи місцевого
самоврядування в Україні на основі світового досвіду
як один з варіантів визначає застосування уніфікованої
континентальної або французької моделі. Згідно з нею
публічне врядування на місцевому рівні також вирішує
низку завдань державного будівництва. У зв’язку з цим,
елементи прямої демократії необхідні не лише з огляду
на політичне розв’язання місцевих питань, але й з точки
зору впровадження загальнодержавних реформ. У цьому
зв’язку моделі прямої консолідаційної демократії ще
потребують ґрунтовної розробки. Як вважає В. Козьма,
«стосовно прямої форми демократії, то вона за багатьма
параметрами, якщо можна так сказати, є більш
демократичною, але не позбавлена головного недоліку:
вона не може впоратися з протиріччям між кількістю
часу, необхідного для участі в управлінні, та кількістю
громадян, покликаних приймати участь в такому
управлінні» [3, с. 447].
Делегативна або опосередкована демократія є
апробованим інструментом представництва соціально–
демократичної структури та політичних інтересів у
суспільстві. Отже, на рівні місцевих громад існує потреба
у доповненні цієї системи у період між виборами на
основі політичної консолідації та публічних обговорень.
Ці форми, які багато років в Україні вважалися
факультативними, набувають великого значення в
умовах політичної децентралізації. Саме динамічний
вираз громадської думки потребує формування
відповідної інфраструктури громадських рад та слухань.
Важливою функцією, яка сприяє консолідації локальних
спільнот в Україні, є контроль за ухваленням рішень та
забезпечення прозорості місцевого політичного процесу.
За умови відповідності цим вимогам місцеві громади
в Україні будуть відповідати не лише європейським
нормам щодо публічного врядування на місцевому рівні,
але й забезпечувати високу легітимність ухвалених
рішень. Це буде зменшувати кількість деструктивних
конфліктів у місцевих громадах. Як стверджує В. Козьма,
«чим більша кількість громадян є в політичній одиниці,
тим менша ступінь безпосередньої участі цих громадян
в прийнятті рішень, і тим більше прав повинні вони
делегувати своїм представникам» [3, с. 448].
Рух місцевих громад до консолідації навряд чи
можливий без мобілізації громадян для впровадження
процедур прямої демократії. Одним з великих чинників
для цього в сучасній Україні є відстоювання прав і
свобод громадян шляхом звернень до відповідних
уповноважених осіб. Підвищене значення публічних
обговорень має сприяти формуванню порядку денного
органів публічного врядування у місцевих громадах,
який буде прямо пов’язаний із станом громадської
думки та реальними потребами громади. Отже,
інструменти прямої демократії – це важелі корекції
місцевої політики. При цьому громадяни мають брати
участь у цих процесах на добровільній основі та
відповідно до своїх прагматичних інтересів. В. Козьма
зазначає, що «громадяни для захисту своїх прав повинні
мати право створювати відносно незалежні політичні
партії та «групи інтересів». Такі об’єднання своєю
різноманітною діяльністю формують громадянське
середовище в якому багато професійних, соціальних
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духовних потреб людей реалізуються незалежно від
впливу держави» [3, с. 448].
Політична консолідація місцевих громад в Україні
потрібна не лише для ефективного розв’язання місцевих
проблем та розбудови дієвої інфраструктури. У ситуації
протистояння на Сході сучасній Україні потрібна реальна
політична єдність на широкій консенсусній основі. Тому
об’єднання місцевих політичних партій і рухів у коаліції
зростання можливе на основі виокремлення особливої
локальної партійної ідентичності. Загалом, створення
локальних партій і рухів або наповнення діяльності
центральних політичних сил місцевою проблематикою,
будуть
сприяти
очищенню
порядку
денного
інститутів публічного врядування місцевих громад
від зайвої ідеологічної політизації та забезпечувати
ділову співпрацю з метою виведення розвитку
місцевих громад на новий рівень. Одним із дієвих
шляхів до цього є електронна демократія. На думку
В. Кудрявцева, «електронне урядування несе переваги
для усіх зацікавлених груп суспільства. Державні
ограни отримують функціональну систему управління,
яка у багато разів спрошує модель функціонування
апарату влади, бізнес отримує прозорість та легальність
взаємовідносин з державою, громадяни отримують дієві
можливості впливу на політичне життя своєї країни, а
також спрощення багатьох повсякденних операцій з
державними органами» [5, с. 125–126].
Політичні перетворення останніх років в Україні
засвідчують, що аргументація партійно–політичного
спектру, звернена до громадян міст і селищ набуває
дедалі більших масштабів. У зв’язку з цим, місцеві
громади потребують дієвих стратегій консолідації та
об’єднання з метою забезпечення функціонування
інфраструктури населених пунктів. Політичний
порядок денний місцевих громад формується не лише
на основі діяльності офіційних політичних сил, але
й груп інтересів, чия діяльність не є формальною та
публічною. У зв’язку з цим, місцеві громади потребують
розширення впливу громадських організацій і рухів,
які концентруються на проблемах і інтересах місцевої
громади. Групи відстоювання громадських інтересів у
всьому світі просувають до порядку денного місцевих
громад проблему захисту навколишнього природного
середовища, культурного спадку, удосконалення
інфраструктури відповідно до потреб мешканців,
а також розширення і облаштування публічного
простору в інтересах всієї спільноти. На сучасному
етапі цей процес лише тільки розпочався завдяки
процесам децентралізації. Згідно з О. Самойловим,
«нова система самоорганізації населення приведе до
створення української модерної політичної нації шляхом
забезпечення низки вимог. … пряме народовладдя, яке
створить спільну культурну цінність для усіх громадян
– політичну й соціальну свободу; єдиний та мобільний
інформаційний простір із високим рівнем леґітимності,
який дозволить забезпечити швидку культурну
взаємоінтеґрацію усіх громадян України» [9, с. 157].
Механізми прямої демократії представляють собою
не лише процедури взаємозабезпечення зв’язку між
центрами прийняття політичних рішень та електоратом,
але й артикулюють значущі вимоги з боку громадськості.
При цьому спроможність розв’язати соціальні і
побутові проблеми є важливим ресурсом застосування
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елементів прямої демократії. Консолідаційний потенціал
цих інструментів передусім полягає у публічному
відстоюванні інтересів та їх узгодженні на основі
рівноправ’я й вільного доступу до важелів і механізмів
ухвалення рішень. Інструменти прямої демократії
можуть і повинні збалансувати медіа–присутність
окремих політичних сил та їх зв’язок із реальними
соціально–демократичними групами всередині місцевих
громад. Як вказує Т. Астахова, «розвинуте громадянське
суспільство у змозі обмежити державну владу, на відміну
від людини, яка не має влади, а має тільки свободу і тому
не може реально вплинути на державу. У цьому випадку
держава може тільки самообмежити свою владу та
визнати пріоритет людини» [1, с. 129].
Крім політичних наслідків консолідації, інструменти
прямої демократії можуть мати довгостроковий ефект
у вигляді формування проактивної громадськості, яка
буде діяти в інтересах місцевих громад не епізодично,
а на постійній основі. Активістська або громадянська
політична культура є основою для функціонування сталої
демократії. Локальний рівень, який забезпечуються
процедурами прямої демократії, може сприяти
кількісному розширенню громадянського активізму,
його якісному і змістовому наповненню. Інструменти
прямої демократії забезпечують консолідацію місцевих
громад на основі розуміння громадянами можливості
розв’язання власних прагматичних проблем. Згідно з
Т. Астаховою, «громадянське суспільство зацікавлене у
розвитку людини, в досягненні нею особистого успіху,
воно орієнтоване на людину, функціонує «через людину»
та «заради людини», тобто воно є гуманістичним. Без
вільної людини немає громадянського суспільства»
[1, с. 129].
Політична консолідація місцевих громад в Україні
виступає першоосновою їх динамічного і успішного
розвитку. Узгодження позицій політичних сил,
представлених у місцевих радах, здатне підвищити
ефективність процесу ухвалення рішень, усунути
конфліктні аспекти та спрямувати діяльність самоврядних
інститутів на життєві проблеми. Інструменти прямої
демократії забезпечують кількісну та якісну легітимність
органів місцевої влади у міжвиборчий період, а також
визначають оптимальне витрачання ресурсів під час
ухвалення політичних рішень.
Однією з ключових проблем впровадження інструментів прямої демократії є спроби окремих груп
застосовувати ці інструменти з маніпулятивною метою.
Звідси, один з найбільш дієвих інструментів прямої
демократії в Україні – місцевий референдум – може
бути дискредитований через висування дріб’язкових або
значно політизованих питань. У зв’язку з цим, кожна дія
прямої демократії має узгоджуватися та реалізовуватися
не в інтересах політичної доцільності, а відповідно
до потреб розвитку місцевої громади. Обговорення й
узгодження напрямів застосування інструментів прямої
демократі також є елементом політичної консолідації,
воно є свідченням існування дієвої громадськості, яка
контролює дії інститутів представництва і управління
вступає із ними у відносини співпраці та взаємодопомоги.
Висновки. Розгляд форм прямої участі громадян у
демократичних процесах засвідчив, що механістичне
поширення окремих дій в рамках функціонування
сучасних місцевих громад неповною мірою відповідає
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розвитку процесів консолідації на сучасному етапі в
Україні. Пряме народовладдя як чинник формування
політичних спільнот на локальному рівні неповною
мірою відповідає стану місцевої політики як стану
конкурентного середовища. У цілому процеси
впровадження місцевих референдумів, ініціатив та
плебісцитів скоріше можуть ускладнити процеси
консолідації, оскільки вони будуть фіксувати
радикальні розбіжності щодо розвитку місцевих
громад на сучасному етапі. Однак, акцент у формах
прямої демократії, спрямованих на консолідацію
місцевих громад має бути зроблений на місцевих
зборах громадян, діяльності самоорганізованих
мереж, громадянських активістів, інформуванні
органів місцевого самоврядування, забезпечення
корекції й діяльності управління муніципалітетів
та залучення громадськості до консультативної
діяльності. Консолідація місцевих громад в Україні
полягає в об’єднанні зусиль на сценаріях зростання
та інфраструктурної розбудови місцевих громад. У
цьому контексті, пряме волевиявлення громадян не
є корисним, коли політичні сили, які беруть участь у
процесах місцевого самоврядування, надто пов’язані із
центральним рівнем і реалізують у місцевих громадах
партійну політику, яка є центрованою на пріоритетах
«владної вертикалі». Отже, за умови децентралізації
в Україні посилення консолідації місцевих громад
будуть сприяти такі форми демократії як народне
публічне обговорення та громадські ініціативи.
Вони будуть сприяти адекватному сприйняттю
діяльності політичних представницьких органів та
корекції діяльності органів виконавчих управлінських
інститутів. Для нормативного закріплення прямої
демократії на локальному рівні в Україні слід просувати
законодавчі ініціативи, спрямовані на забезпечення
періодичності форм прямої демократії у міжвиборчий
період. Перспективами подальшої розробки, порушеної
в цій статті, є розкриття особливостей зарубіжного
досвіду громадської ініціативності у контексті
консолідації місцевих громад.
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The article examines the approaches to the interpretation of direct democracy
as a factor in consolidating local communities in Ukraine, and examines the
most promising ways of interconnection of citizens and existing institutions of
representation and management of local communities. An assessment is made
of those forms of direct democracy that will contribute to the formation of local
political communities that are not dependent on central and regional interest groups.
The significance of public discussions in local communities is being clarified, which
should contribute to the formation of an agenda for political governance in local
communities. Attention is paid to those forms of direct democracy, which ensure the
increase of political participation and initiative of citizens based on local interests.
The potential of civil society as a medium for supporting forms of direct democracy
aimed at consolidating local communities is revealed.
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Популізм як політична технологія
Розкрито сутність популізму як політичної технології. Аналізується
його природа та основні механізми дії, сукупність відповідних прийомів
як його змістовних складників. Розглядаються основні чинники та умови
поширення цього явища. Виокремлює специфічні особливості політичного
популізму як суспільного явища та політичної технології. Зазначає можливу
шкоду його застосування.
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Натепер в світі спостерігається посилення політичного популізму. Все більше політичних партій,
політичних, державних діячів роблять заяви, пропозиції,
пропонують рішення певних проблем, які можуть бути
визначені як популістичні.
Серед науковців не виникло серйозного дискурсу щодо суті цього явища, та все ж обговорюються здебільшого
причини та наслідки його поширення в публічній сфері.
Популізм в політиці створює значні проблеми, пов’язані
в першу чергу з непередбачуваністю управлінських
процесів, виходом на авансцену політичних сил та
лідерів, які порушують сталість політичних процесів,
трансформують традиційні партійні системи, іноді
досить радикально змінюючи політичний ландшафт
цілих країн та впливаючи на міжнародні відносини.
Тому вважаємо доцільним з’ясувати сутність
та походження цього явища, його найважливіші
особливості та характерні риси, чинники та умови
поширення, основні прийоми, механізми застосування
та можливу шкоду.
Його появу логічно пов’язують з появою загального
виборчого права, утворенням та виходом на політичну
сцену широкого кола різноманітних політичних сил
та організацій, в решті з розгортанням політичної
демократії, за умов якої ці ж політичні сили спроможні
отримати важелі політичної влади маючи масову
електоральну підтримку. По–суті популізм є логічним
породженням новітньої політичної ери, серцевиною якої
є впровадження в життя ідеї народного суверенітету,
коли формування владних відносин, легалізація та
легітимація владних інститутів відбувається зі згоди та
підтримки широких верств суспільства, народу. Іншими
словами популізм це наслідок популярної політики.
З іншого боку, як раніше так і тепер, час від часу
відбувається значне поширення та посилення цього
явища аж до тієї міри, що воно починає загрожувати
традиційним, загальноприйнятим в політичному
істеблішменті прийомам та способам ведення політичної боротьби, методам публічної діяльності,
порівняно зменшуючи їх ефективність. В політиці іноді
популізм сприймається як реальна загроза стабільності
традиційних для країн політичних сил, на які
покладалося суспільство, що, на нашу думку частково
є правдою. Іноді його сприймають як політичний спам
чи політичне сміття, яке нагромаджуючись викликає
політичну «аритмію», відволікаючи значні суспільні
ресурси на в принципі неефективну боротьбу з ним.
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Тим не менш, очевидно, що існують реальні чинники
посилення популізму, його поширення в певні періоди,
як от наприклад декілька останніх років. В принципі
можливо виокремити й так би мовити матеріальні
основи, причини які уможливлюють політичний
популізм. Безумовно таких чинників досить немало і їх
сукупність може змінюватися від країни до країни, від
одного політичного періоду до іншого. На нашу думку
доцільно виокремити основні з них, які є не тільки
найвпливовішими, але й більш поширеними.
І в першу чергу це два взаємопов’язаних між собою
чинника.
Перший чинник – обмеженість суспільних ресурсів
різного порядку: матеріальних, фінансових, соціальних,
статусних та інших, в умовах коли суспільство не
тільки усвідомлює, але й відчуває їх нестачу. Їх вкрай
нерівномірний або несправедливий, з громадської точки
зору розподіл протягом певного часу.
Другий чинник – неспроможність традиційних
політичних сил та неефективність елементів політичної
системи, їх нездатність чи небажання через неодноразові
невдалі спроби змінити стан справ.
По–суті ми визначили дві, майже традиційні для
будь якої соціально–політичної кризи умови. І дійсно,
популізм набуває сили за певних умов соціальної чи
політичної кризи. Однак, обмеженість ресурсів, їх
некоректний, з точки зору громадськості розподіл,
поряд з неспроможністю, чи небажанням політичних
еліт до ефективних кроків щодо поліпшення ситуації, в
умовах реальної політичної демократії не призводять до
соціального вибуху, а сублімуються у вигляді популізму
– тобто викликають у «незадоволених» суспільних
верств бажання прийняти політичну пропозицію будь
якого суб’єкта, який зможе подати себе як здатного до
швидких та позитивних змін.
Детальний аналіз економічних та соціальних умов
великої кількості випадків зі світової та вітчизняної
політики, за яких політичні сили та їх лідери отримували
завдяки популізмі масову, в першу чергу електоральну
підтримку лише підтверджують цю позицію.
З вищезазначеного випливає й природа самого
популізму, який ніяк не може виступати характеристикою
окремого політичного суб’єкта. Хоча сам політичний
суб’єкт, який скористався подібною ситуацією, при
тому позиціонував себе як спроможного до швидких
і бажаних змін в умовах готовності суспільства чи
окремих «незадоволених» верств до подібної пропозиції,
можна називати популістичним.
Відповідно популізм виглядає як прагнення чи
спроможність, за визначених умов, до встановлення
певних відносин між політичними лідерами, організаціями
з одного боку та суспільними групами, готовими до даних
відносин, з іншого. Зрозуміло, що сутність його лежить
в межах застосування певного механізму чи прийому,
який, окрім «зовнішніх» умов, уможливлює ці відносини.
Оскільки подібні відносини врешті решт виливаються в
відносини лідера та прихильників та кристалізуються
у відносинах панування та підкорення, тобто влади,
то в свою чергу, можливо наперед стверджувати, що
популізм це певна владна технологія, тобто технологія
встановлення відносин владарювання.
Зрозуміло, що для визначення сутності популізму
даних характеристик недостатньо, адже більшість
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політичних відносин мають приблизно ті ж риси, а
політичні суб’єкти діють за тією ж формулою. Тому для
уточнення змісту цього явища необхідно визначити його
сутнісні особливості, які б вирізняли його з поміж інших.
Для цього можна запропонувати декілька позицій.
Сам популізм часто визначають по–різному, але
загальним для розуміння цього явища, на нашу думку, є
його технологічний характер, тобто здатність як прийому
чи засобу, що виражається у вигляді сукупності певних
дій політичних суб’єктів викликати, за певних умов,
досить швидку і очікувану реакцію широких верств. А
саме, найчастіше і найголовніше, підтримку політичного
суб’єкта в його політичних прагненнях. Сутність і зміст
цих прагнень, очевидно є також важливими, але ми їх
розглянемо нижче.
Сутнісною ознакою популізму як політичної технології, її визначальною особливістю, на ташу думку, є
те, що незалежно від того, що лежить в основі таких
дій, чи то прагнення відповісти на найглибші запити
суспільства чи його окремих прошарків простими й
однозначними рішеннями, чи обіцянки ефективного
вирішення поточних проблем, основною метою є вплив
на масову політичну свідомість задля переведення її в
некритичний стан.
Безумовно, будь яка публічна, політична дія чи,
будь яке публічне, політичне рішення, прямо чи опосередковано звернене до масової свідомості, оскільки
саме масова підтримка політичного суб’єкта уможливлює
його реалізацію в сучасній політиці, легітимізує як таку
дію та рішення, так і самого суб’єкта. Але саме популізм
вимагає сприйняття політичних пропозицій некритично,
на віру.
Технологічність популізму якраз і полягає в тому,
що він здатен вивести масову політичну свідомість з
критичного стану, який вимагає переконання, доведення
аргументами, доказу на рівень полегшеного, емоційного,
некритичного сприйняття. Тобто довіри, віри.
Серцевина механізму дії цієї технології полягає
в тому, що віра популістичним пропозиціям завжди
ґрунтується на одному й тому ж прийомі – завжди
пропонуються рішення, прості і зрозумілі, фактично
очевидні, але покликані змінити стан речей в бажаний
для суспільства чи його окремих груп бік. Пропонуються
бажані, очікувані рішення. Відповідно, пропозиція
задоволення потреб, бажань, прагнень, сподівань в
принципі не може викликати спротиву, незадоволення
чи незгоди у суспільного реципієнта, тому й не вимагає
критичної оцінки, а відтак і критичного мислення.
Некритичний стан суспільної чи групової свідомості,
сприйняття на віру уможливлює «беззастережну»
громадську підтримку, політичну мобілізацію і, врешті,
за певних інших умов, отримання владних повноважень.
Тобто реалізацію дійсної мети застосування даної
технології.
Окрім прагнень, потреб та бажань, про задоволення
яких «турбується» популізм, політичні суб’єкти
звертаються до суспільних чи групових забобонів,
страхів, ілюзій. Актуалізація останніх також посилює
некритичний стан суспільної свідомості. Політична
історія, як і сучасна політика дають багато підстав
стверджувати, що популізм, який ґрунтується на
вказаних останніх засадах, а особливо на поєднанні
перших і останніх – досить «популярна» технологія.
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Суспільства з досить високим, громадянським рівнем політичної культури та свідомості, з розвинутими
традиціями критичного сприйняття всього що відбувається в політичній сфері, і ті, час від часу, легко,
без особливих перепон, сприймають та підтримують
політичні пропозиції від політичних суб’єктів, які вже
занадто вдало співпадають з їх власними прагненнями,
бажаннями чи страхами. Незалежно від того чи є
можливості, ресурси, механізми для їх реалізації як
першочергових, пріоритетних. Що вже казати про
суспільства перехідного типу, в яких усвідомлене,
раціональне ставлення до політики ніколи не було
сталою традицією.
Як результат, варто зауважити ще одну відповідну
особливість популізму як політичної технології. Вона
власне і витікає, з одного боку, з вищезазначеного
неспівпадіння реальної мети використання популізму,
тобто отримання владних повноважень політичною
організацією чи її лідером, та пропозиції задоволення
чи реалізації суспільних потреб чи страхів, яка, в свою,
чергу публічно позиціонується як мета діяльності цих
організацій чи лідерів. З другого боку, задля маскування
цього неспівпадіння застосовуються вищезазначені
прийоми переведення суспільної свідомості в
некритичний стан, виведення сприйняття на рівень
довіри. По–суті, ці два боки в сукупності визначаються
як маніпуляція, тобто визначають маніпулятивний
характер даної технології.
Безумовно, й інші політичні технології можуть
містити маніпулятивний елемент. Навіть ідеології,
окремими своїми складниками, звертаючись до
емоційних, неусвідомлених складових суспільної свідомості, маніпулюють останньою заради залучення
широких верств на свій бік. Та все ж. для них це лише
один з моментів їхнього існування. Та саме для популізму
маніпулятивний характер його дії є єдиним визначальним
джерелом ефективності та результативності. Іншими
словами, те що в ідеологіях виступає як певний засіб чи
спосіб існування, для популізму виявляється його метою,
а те що є метою творення ідеологій – захист інтересів та
впровадження цінностей, в популізмі використовується
як засіб чи прийом.
Варто зауважити, що одним з елементів та наслідків
маніпулятивної дії популізму через зниження критичності
сприйняття політичних заяв, гасел та пропозицій є
ідеологічна дезорієнтація виборців. Неможливість
ідеологічної ідентифікації, про що йтиметься нижче,
політичних діячів чи організацій, які застосовують дану
технологію, створює враження в суспільній свідомості
про можливу появу на політичній арені новітньої сили
та, відповідне сподівання на її політичну спроможність.
До речі, дехто, через назву, та певні механізми дії
та прояви популізму ототожнює його з політичними
ідеологіями. Адже популізм також пропонує втілення чи
захист суспільних чи групових потреб та цінностей. Це
також певний механізм артикуляції соціальних інтересів
та соціальної мобілізації. Самі ж політичні ідеології
також мають певний технологічний потенціал в політиці,
що надає їм життєздатності протягом тривалого часу.
Відповідно, через дану подібність іноді не приймається
розуміння популізмі як політичної технології.
Порівняльний аналіз цих явищ видається автору
продуктивним для уточнення сутності популізму та
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з’ясування його основних особливостей як політичного
феномену. Варто зазначити декілька позицій з цього
приводу.
По–перше, ще одна сутнісна риса популізму – його
дійсна спорідненість за способом існування та деякими
функціями з політичними ідеологіями. І в цьому сенсі
живучість популізму, який виник в часи появи так званої
масової політики, має часто ті ж самі чинники, що й
політичні ідеології. З іншого боку існують беззаперечні
відмінності, які унеможливлюють їх визначення як
дечого ідентичного.
Як вже зазначалося, обидва ці явища містять в собі
ідеї та позиції щодо артикуляції та захисту потреб та
інтересів, іноді й цінностей соціальних груп. Вони
обидва спрямовують свої пропозиції до суспільної
свідомості заради залучення широких верств на свій
бік. Обидва пропонують певні цілі та намагаються
спрямовувати політичні дії.
Та все ж, політичні ідеології і, в першу чергу
лібералізм та комунізм, виникають як відповідь на
суспільний запит, як теоретичне осмислення і практична
дія фундаментальної зміни самої суспільної конструкції і
світу політичного. В цьому сенсі їх основи були утворені
в межах політичної філософії і набули відповідних рис
логічної побудови, послідовного розгортання, високого
рівня узагальнення теоретичних висновків та практичних
пропозицій, цілісністю та взаємообгрунтованістю
складових. Тому в кожній з сучасних політичних
ідеологій існує досить потужне теоретичне ядро, яке
завжди дозволяє ідентифікувати ті чи інші політичні
пропозиції, рішення чи дії, як відповідні чи ні, певній
ідеології. Так лібералізм, консерватизм, комунізм
чи навіть фашизм в різних країнах пропонували чи
пропонують виборцям підтримати ті чи інші політичні
програми, що містять певні організаційні кроки та
управлінські рішення задля впровадження в суспільне
життя конкретних цінностей як нормативних мірил
руху до певного суспільного ідеалу. В свою чергу це
дає змогу суб’єктам політики, звертаючись до виборців,
аргументувати свої соціально–політичні, економічні
та культурні програмні настанови не тільки поточними
політичними потребами, а й задавати в цілому напрям
розвитку суспільства.
В той же час, на відміну від політичних ідеологій
[1], політичний популізм не можливо виокремити на
основі певної сукупності проблем, теорій, поглядів,
які пропонуються за його допомогою, пов’язаних
єдністю ідей, цінностей чи цілей з яких випливає
визначена послідовність дій як шляху їх реалізації.
Популістичними визнаються різні, часто досить відмінні
політичні суб’єкти в багатьох країнах. Це можуть
бути і ліві і праві і радикалістські організації за своєю
політичною спрямованістю. Це можуть бути і публічні
діячі і державні службовці, посадові особи, наділені
владними повноваженнями і представники опозиційних
партій. Оскільки популізм цікавить саме підтримка
широких верств пори все, то ці політичні організації
та особи можуть брати на озброєння ідейно–політичні
позиці будь яких ідеологічних течій, не особливо
переймаючись їх сумісністю. Через це у них в принципі
відсутня спроможність мати уявлення про загальний
напрям розвитку суспільства, а тому як правило відсутні
зрозумілі стратегічні політичні пропозиції, а більша
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частина звернень до суспільних реципієнтів стосується
нагальних, поточних проблем існування спільнот.
Відповідно, політичні ідеології як феномени
політики, реалізують власні специфічні, іманентні саме
для них функції завдяки змістовним особливостям, які і
відповідають запитам суспільної свідомості. В той час,
як популізм застосовується саме як сукупність прийомів,
які дозволяють суб’єкту політики використовувати
подібні функції незалежно від змістовної наповненості,
до того ж окремішньо, ситуативно, як технологічний
сурогат ідеологій.
В принципі можна стверджувати, що популізм [2, с.
380–381] як політична технологія мавпує дію ідеологій,
маскує свій маніпулятивний вплив під ідеологічний, по
суті даючи тим хто його застосовує той самий результат.
Інше питання, наскільки застосування цієї технології
є морально чи політично виправданим, суспільно
небезпечним і безвідповідальним.
Ще однією примітною особливістю популізму можна
вважати вище згадувану «очевидність» пропонованих
політичних рішень. Сама очевидність позицій популізму
може вважатися певним прийомом політичної діяльності
і є похідною від виборчих технологій. Очевидність
бажаних певною суспільною верствою політичних
пропозицій є результатом максимального спрощення
розуміння певної суспільної проблеми, з одного боку,
та запозиченості цієї ж пропозиції у самої суспільної
верстви, з іншого. Тобто спільноті пропонуються не
ефективні, нові, з ідеологічної чи прагматичної точки
зору, політичні рішення існуючих проблем, а ті, які
виробилися в самій спільноті, бажані для неї та головне
очікувані, тому й очевидні. До речі, остання позиція,
по–суті відрізняє популіста від політичного лідера.
Політичний лідер веде своїми ідеями маси за собою, в
той час як популіст відслідковуючи бажані для втілення
суспільною групою ідеї, по–суті сам рухається у
фарватері певної суспільної верстви.
Варто зазначити, що і політичні ідеології наприклад,
розгортаючись спрощують складні теоретичні викладки
політичних філософів до прийнятного рівня буденної
політичної свідомості. Та популістське спрощення
проводиться до рівня очевидності для суспільної
верстви на яку вони спрямовані. Це також характерна
технологічна риса популізму, адже, окрім значного
полегшення сприйняття такої політичної пропозиції
реціпієнтною суспільною верствою, вона дозволяє
звинуватити опонентів в неспроможності чи небажанні
побачити та реалізувати дані вимоги.
До того ж популізм як певна технологіях [2, с. 501]
пропонує чи навпаки експлуатує додаткові механізми
суспільної та групової самоідентифікації через
впровадження позитивних та негативних політичних
кліше надаючи можливість суспільній свідомості
сприймати його як щось прийнятне та навіть необхідне.
Висновки. Можна підсумувати вище викладені позиції наступним чином. Популізм, як політична технологія
– це певна сукупність прийомів маніпулятивного впливу
суб’єкта політики на суспільство в цілому чи окрему
суспільну верству, через зниження рівня їх суспільної
свідомості до некритичного стану за допомогою наперед
вигідних, очікуваних та бажаних ними політичних
пропозицій, що в умовах певної соціально–політичної
кризи уможливлює широку суспільну підтримку,
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встановлення владних відносин політичного лідерства,
та забезпечує політичному суб’єкту доступ до публічних
посад, чи суспільних ресурсів, в цілому участь у
здійсненні політичної влади.
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Патріотизм у структурі демократичного
політичного представництва:
макросистемний рівень

Розглядається структура демократичного представництва як
простір діяльності патріотичних політичних сил, визначається потенціал
патріотичних поглядів для кон’юнктурної зміни балансу сил між політичними
силами. Вивчаються пріоритетні напрямки інституалізації політичного
патріотизму в системі демократичного представництва. Розкриваються
напрямки трансформації механізмів демократичного представництва
в умовах екстремумів політичної участі. Доводиться, що політичний
патріотизм в умовах масштабних криз у суспільстві може стати потенційно
ідейною платформою для консолідації з метою збереження національної
державності та вирішення конфліктних протистоянь. Здійснюється огляд
структури демократичного представництва на макрорівні у сучасній Україні
у співвіднесенні з іншими транзитивними державами.
Ключові слова: демократичне представництво, політичний патріотизм,
політичний радикалізм, політична маргінальність, соціетальні інтереси,
демократичний транзит.

Встановлення рушійних сил та особливостей розвитку сучасного демократичного політичного процесу, пов’язане з усвідомленням пріоритетів і значення
детермінант зміни політичної поведінки й формування
політичних інститутів у XXI столітті. Проблема впливу
соціального середовища на політичний процес зумовлена
не лише соціально–демографічними чинниками, але й
визначеннями політичної поведінки конкретних груп, що
передбачає аналіз фундаментальних основ політичного
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вибору. Одним з таких базових засад є ставлення
громадян до демократичних політичних інститутів,
які репрезентують їх позицію на макрополітичному
рівні. Цей рівень визначає стратегічні рішення та
передбачає ухвалення позицій, які мають значення для
всього суспільства. У цьому контексті надзвичайного
значення набувають способи та технології консолідації
суспільства, властиві кожній конкретній державі. На
прикладі країн Центральної та Східної Європи можна
спостерігати феномен масової підтримки патріотичних
та правих сил, що забезпечує їх політичне домінування
протягом тривалого періоду. Особливо наочно це видно
на прикладі Угорщини й Польщі, починаючи, відповідно,
з 2010 та 2016 року. У цих випадках популярність
позицій політичного патріотизму вплинула не лише на
конкретний вибір і результати взаємодій у парламентах,
але й відобразила рівень легітимності правлячих
політичних сил. Вони ще у недавньому минулому
перебували у гострому суперництві з опонентами і
переважали їх незначною мірою. Домінування правих
і консервативних політичних сил в Угорщині та
Польщі стали причиною невдоволення їх конкретними
рішеннями. Це спонукало до висунення питання щодо
адекватності представництва позицій громадян на
макрорівні в умовах політичних трансформацій.
Обрання президентом США Д. Трампа, в умовах
рівної боротьби за президентську посаду з Х. Клінтон,
вказує, що в механізмах народовладдя набув ваги
досі неврахований ірраціональний чинник масових
патріотичних уподобань, які не мають ані соціального
коріння (жорсткої прив’язки до наявних соціально–
демографічних груп), ні адекватного (чи зрозумілого)
ідеологічного обґрунтування. Тому важливою проблемою, якій присвячена ця стаття, є встановлення
значення політичного патріотизму для формування
й функціонування «великих змінних» у механізмах
сучасного демократичного представництва.
Знані вітчизняні науковці, зокрема Ю. Шемшученко
[9], П. Шляхтун [10], М. Росенко [2] долучилися
до розробки макрополітичного рівня політичного
представництва. Однак, ця проблема потребує
дослідження у контексті інституалізації політичного
патріотизму.
Метою статті є встановлення особливостей впливу
політичного патріотизму на функціонування механізмів
демократичного представництва у сучасному світі й
Україні. Завданням статі є виокремлення конкретних
напрямків зміни режимів функціонування народовладдя
у сучасних демократичних політичних системах
транзитивного і сталого типу.
Структура демократичного представництва в сучасних
умовах включає не лише органи, до яких народ делегує
свої повноваження, але також систему волевиявлення
й просування вимог та інтересів на політичний
макрорівень. Цей рівень виступає консолідуючою
рамкою всієї політичної системи, в якій знаходять прояв
як соціально–демографічний склад суспільства, так і
його ідейно–ціннісні засади. Як відомо, важливу роль
в системі демократичного представництва відграють
партії. Їх розвиток як політичних інститутів набуває
рис самодостатнього суб’єкта впливу на владні рішення
в умовах гострої політичної конкуренції. Патріотичні
погляди й світоглядні настанови виборців у цьому
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контексті можуть забезпечити більш значний ступінь
впливу політичних сил, надати їм відчутної конкурентної
переваги. Як зазначають вітчизняні науковці В. Ткаченко
та О. Щукін, «економічна і політична свобода є лише
виявом саме ініціативної економічної діяльності індивідів
(членів суспільства), яка утверджується даними типами
культури та загальнодержавної ідеології громадського
суспільства» [6].
Іншою інституційною роллю політичного патріотизму у системі демократичного представництва
є афіліювання до політичного процесу установ і
організацій, які не пов’язані прямим чином із політичною
діяльністю, а залучаються до неї у разі потреби. Установи
й актори громадянського суспільства виступають
тими інститутами, які знаходять найкоротший шлях
реалізації політичних інтенцій патріотизму. Соціальні
та громадські інтереси можуть поєднуватися із
патріотичними настановами, виступати на боці однієї
з сторін конфлікту та досягати політичної мети, яка
первинно не закладена у діяльності громадських
об’єднань. Аналізуючи чеський досвід, А. Слесаренко
стверджує, що створення та практична діяльність
Руху за громадянську свободу засвідчили прагнення
чехословацьких дисидентів посилити свій суспільно–
політичний вплив. Упродовж 1988–1989 рр. РЗГС став
одним із найвпливовіших незалежних громадянських
ініціатив у Чехословаччині, відіграв важливу роль у
демонтажі комуністичного режиму під час «оксамитової
революції [5, с. 369].
Організації й установи громадського представництва
являють собою проміжну ланку між окремими
індивідами та дрібними групами, безпосереднім рівнем
політичного волевиявлення та соціальними умовами.
Соціально–трудові інтереси є одними із найважливіших
мотивацій громадської активності сучасної людини.
Оскільки виробництво є однією з базових складових
суспільної системи, то трудові відносини є одним з
базових регулятивів формування соціального клімату.
Патріотично налаштовані громадяни мають тенденцію
до ідентифікації своїх потреб та інтересів із потребами
певної сторони, яка є учасником соціально–трудових
відносин. Тому профспілковий рух та інші організації
професійного представництва є вагомим чинником
потенційної трансляції патріотичних уподобань до
політичного рівня. Вони забезпечують зв’язок цінностей
захисту держави та її розвитку із прагматичними
інтересами конкретних громадян.
Політичний патріотизм в умовах масштабних криз у
суспільстві може стати потенційно ідейною платформою
для консолідації громадян з метою збереження
національної державності та вирішення конфліктних
протистоянь. У контексті інституційної трансформації,
політичний патріотизм є можливо єдиною базою для
об’єднання різновекторних груп інтересів та внутрішньої
консолідації українського суспільства. Патріотизм як
позитивне ставлення до національної державності є
соціальним маркером, який може об’єднувати громадян
незалежно від їх етнічної, конфесійної чи територіальної
приналежності. Проблема українського суспільства
полягає в тому, що у публічному дискурсі транслюється
надто звужене, або однобічне розуміння патріотизму.
Його більш широке інституційне значення можна
побачити на прикладі сучасної об’єднаної Європи. Як
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зауважує О. Святун, «населення ЄС досить активно
використовує ті можливості, які були надані йому
Лісабонським договором, і незабаром саме громадянське
суспільство в ЄС може стати активним учасником
законодавчого процесу» [3, с. 48].
Важливим
структурним
елементом
системи
демократичного представництва на макрорівні в сучасній
Україні та у світі є виборча система, яка забезпечує
диференціацію в реалізації прав виборців та їх впливу на
ухвалення владних рішень. Вибори, як інститут є однією
з основних ознак демократичного політичного режиму.
Однак, особливості розподілу голосів є механізмом
забезпечення політичного домінування одних політичних сил на шкоду іншим. Звідси, збалансування
представництва інтересів, можливе лише з урахуванням
рівня загальносуспільної підтримки всієї системи та
її легітимності [див. 1]. У цьому контексті політичний
патріотизм відіграє роль стабілізуючого принципу
та чинника нейтралізації викликів позасистемного
спрямування. У цілому, виборча система має відповідати
органічним принципам політичних традицій конкретного
суспільства. Патріотизм є одним з індикаторів такої
відповідності на мікро–рівні. Зокрема, В. Скобельський
зауважує, що «саме органи місцевого самоврядування
теж покликані робити кроки, щоб підтягнути якість
послуг, щоб і десь у селі людина не була обмежена у
своїх правах» [4, с. 33].
Натомість система демократичного представництва
макрорівня формується як певні правила гри, які
визнаються більшістю політичних суб’єктів. Виборче
законодавство стає виразом потенційних можливостей
суспільних груп відстоювати свої інтереси за
сприятливих умов. Зміна виборчого законодавства за
межами політичного консенсусу виступає чинником
порушення статусу–кво. Політичний патріотизм у
трансформаційних країнах у перспективі може стати
запобіжником для немотивованих змін виборчого
законодавства. Він може стати керівництвом до дій,
як для еліт, так і для широкого загалу громадян. Як
вважає О. Хижняк, «довіра має культурно–історичну,
соціальну та особистісну обумовленість. Об’єктом
довіри виступають окремі люди, їх малі і великі групи,
організації, суспільство в цілому, а також технічні,
інформаційні та соціальні системи різного рівня» [7].
Трансформація інституційної структури нових
демократій визначає новий підхід до розподілу влади по
регіональному та місцевому рівнях. Згідно з настановами
та орієнтирами європеїзації України, ними мають стати
принципи децентралізації та субсидіарності. Політичний
патріотизм, за цих умов, має стати принциповою ідейною
засадою самоорганізації та забезпечення представництва
інтересів території на регіональному рівні. Можливості
належного державного контролю за життям територій
можуть бути реалізовані лише за умови зацікавленості
у цих процесах патріотично налаштованих громадян.
О. Хижняк зазначає, що «довіра в міжкультурній
комунікації – це зустрічне, еквівалентне ставлення і
налаштованість учасників міжкультурної комунікації
на таку взаємодію, яка відповідає їх очікуванням
і характеризується прогнозованістю, надійністю.
Зважаючи на це, довіру можна віднести фундаментальних
принципів міжкультурної комунікації, оскільки вона
відображає соціальний контекст, який породжує ту чи
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іншу форму міжкультурної комунікативної практики»
[7, с. 27].
Інституалізація
громадського
представництва
на макрорівні під час демократичного транзиту,
стає можливою через переважання формальних
інститутів реалізації владно зумовлених інтересів над
неформальними. Останні, є ознакою недорозвиненості
політико–правових умов розвитку демократичного
волевиявлення.
Трайбалізм,
клановість,
тіньова
практика владних взаємодій в усьому світі свідчать про
відсутність міцних традицій громадянсько–політичного
патріотизму світського типу, який спирається на
нормативно–обмежену поведінку. Як вважає О. Хижняк,
«у пострадянському суспільстві спостерігається в
цілому негативний баланс між довірою і недовірою,
що ускладнює процес управління міжкультурними
взаємодіями. Серед управлінських задач має бути
робота з подолання кризи недовіри в країні, формування
атмосфери довіри у суспільстві, підвищення рейтингу
довіри до різних інституцій і носіїв відмінних культур»
[7, с. 29–30].
Національне політичне лідерство як елемент
системи демократичного політичного представництва
виступає одним з вагомих прикладів впливу політичного
патріотизму на рівні інститутів прийняття стратегічних
політичних рішень. Особистість провідника нації, навіть
за складних умов, може забезпечити вагомий результат.
Про це свідчать приклади лідерів патріотів Франції
(Ш. де Голль), Великобританії (У. Черчілль), США
(В. Вільсон, Ф. Рузвельт). За умови, коли патріотизм
виступає лише частиною маніпуляційної стратегії,
навіть сприятливі умови не дають змоги досягти
бажаного та необхідного. Слушно зауважує Л. Чуприна:
«як ми можемо констатувати сьогодні, соціальні мережі
є унікальною плат формою для консолідації різних
груп суб’єктів на основі спільності їхніх інтересів, при
цьому в результаті комунікативної взаємодії виникає
масштабний синергетичний ефект. Соціальні мережі
сприяють структуризації комунікативного простору,
створенню віртуальних співтовариств, які часто на
практиці перетворюються на громадські об’єднання»
[8, с. 56]. Отже, система демократичного політичного
представництва на макрорівні включає не лише
сукупність інститутів, але й режимні характеристики їх
взаємодії.
Політичні перетворення в рамках наздоганяючої
модернізації мають передбачати наявність механізмів
запобігання конфліктам щодо ціннісних і процедурних
питань. Політичний патріотизм стає неявною основою
консолідованих політичних дій, спрямованих не лише
на результат окремих політичних сил, але й держави в
цілому. Л. Чуприна стверджує, що «соціальні мережі
дедалі більше стають певною мірою інформаційним
відбитком громадянської активності, оскільки саме цей
канал комунікації використовується для поширення ідей,
об’єднання однодумців у спільноти (як віртуальні, так і
реальні), організації заходів, координації зусиль» [8, с. 57].
Структура демократичного представництва включає
не лише соціальні, але й етнічні аспекти. В умовах
расового та етнічного рівноправ’я декларованого
на глобальному рівні, квотування етнічних груп є
скоріше виключенням. Однак слід брати до уваги, що
тривала відсутність представництва етнічних меншин
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у демократичній державі веде до їх маргіналізації
та переходу у позасистемний і неправовий вимір.
Політичний патріотизм у кожній окремій країні має
потенціал як стати основою для руйнівного протистояння
титульної нації та етнічних меншин, так і забезпечити
консолідацію в рамках громадянського суспільства. В
сучасній Україні, на нашу думку, набуває актуальності
друга місія політичного патріотизму, спрямована на
консолідацію суспільства.
Роль політичного патріотизму у системі демократичного політичного представництва може розглядатися
також на рівні політичних еліт як центрів ухвалення
рішень та соціального забезпечення. Комплектування
ланок управління відповідними кадрами, якість еліти в
умовах політичних криз і масштабних трансформацій
визначається багатьма параметрами. Серед них,
дієздатність, спроможність до прогнозування, адаптації,
ухвалення рішень, тощо. Певна переродженість
еліти та невідповідність важливим параметрам її
функціонування свідчить про її невідповідність
основним нефункціональним засадам патріотизму. За
відсутності патріотизму як консолідуючого принципу
для еліти як спільноти її якість не буде відповідати
вимогам демократичних трансформацій.
Вагомою часиною тенденцій і еволюції системи
демократичного представництва на макрорівні є
ідентифікація базових соціальних настроїв, які
охоплюють населення під впливом зовнішніх та
внутрішньополітичних чинників. Вагомого значення
набуває схвалення або несхвалення порядку розподілу
виконання владних повноважень. Політичний патріотизм
здатний до певної міри запобігти або нейтралізувати
завищені соціальні та політичні вимоги. Коли ці вимоги
не мають реальних ресурсів для задоволення, вони
стають джерелом руйнівного конфліктного потенціалу
для широких протестів населення.
Змістом патріотизму, як реакції на рівень
політичного представництва у європейських демократіях, є наднаціональні й міжнародні інституції. На
міжнародному й глобальному рівні держави отримують
можливість порівняти рівень представництва та
реалізацію конкретних політичних інтересів. Функціонування Європарламенту в сучасному ЄС та голосування за праві й народні політичні сили у 2014 році
свідчать про можливість представництва патріотичних
настроїв безпосередньо на наднаціональному рівні.
Таким чином, прояви політичного патріотизму
в інституціях демократичного представництва на
макрорівні можуть бути зафіксовані як на локальному,
так і на міждержавному рівні. У цілому, політичний
патріотизм відповідає тому рівню представництва,
який неповною мірою зафіксований у формальних
інституціях, але відображає реалії взаємодії між цими
установами та стан громадської думки. Політичний
патріотизм може бути відповідний настроям значних
груп населення, які не формалізували свою підтримку
політичних партій у межах пропорційної виборчої
системи. Також вплив політичного патріотизму може
проявитися у реалізації тих чи інших рішень, у діях,
або бездіяльності політичної еліти. Загалом, що більш
поширеним є принципи політичного патріотизму у
конкретному суспільстві, то більш стійким воно є до
зовнішніх викликів, має більш однозначну внутрішню
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стабільність. Прояви політичного патріотизму у системі демократичного представництва засвідчують її
легітимність і підтримку, відсутність або малу кількість
непредставлених груп.
Висновки. Отже, патріотизм як широка основа
консолідації в умовах кризових протистоянь у сучасних
демократіях стає важливим чинником політичного вибору
громадян, який раніше не враховувався. Політичний
патріотизм у сучасному світі не є ідеологічною системою,
яка є гостро прив’язаною до конкретних партійних
інституцій. Прихильність до патріотизму нерідко має
соціетальний характер і визначається прагматичними
інтересами й уподобаннями громадян та їх груп.
Електоральні кампанії у низці країн світу засвідчили,
що визначений багатьма попередніми роками баланс
«ліво–правої» взаємодії порушується через діяльність
багатьох маргінальних сил та рухів, які відповідають на
виклики протестних настроїв. Зокрема, у таких країнах
як Великобританія і Франція, де екстраординарним
позасистемним викликом стала проблема міграції та змін
у міжнародній політиці, баланс відпрацьованих важелів
демократичного представництва відчутно змінюється.
Коли більшість населення охоплюють ірраціональні
патріотичні настрої, це призводить до ухвалення
доленосних рішень, як це було у Великобританії під
час референдуму з питань виходу цієї країни із складу
ЄС. Вдале маніпулювання над поміркованими й
радикалізованими патріотичними настроями дозволило
Е. Макрону досягти влади у Франції. Зазначені приклади
свідчать, що система демократичного представництва
може змінитися, незважаючи на відпрацьованість її
механізмів та взаємодію між політичними партнерами–
суперниками.
В Україні, в якій через надзвичайні події на
Сході
система
демократичного
представництва
ще не набула сталого характеру, Євромайдан став
виявом стихійних патріотичних почуттів українських
громадян. Водночас він став феноменом осягнення
вагомих прагматичних вигід від європейського вектору
розвитку України. Саме тому значення політичного
патріотизму у механізмі представництва народу вимагає
виокремлення конкретних соціальних тригерів, які
можуть спричинити раптовий дисбаланс у структурі
політичного представництва протягом короткого
періоду. Перспективою подальшої розробки проблеми
порушеної в даній статі, є визначення ідейного
потенціалу патріотизму як складника виразу соціальних
інтересів громадян.
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Patriotism in the structure of democratic political representation:
macro–system level
In the article the structure of democratic representation as action sphere of
the patriotic political forces is examined, the potential of patriotic views in the
context of conjuncture change of the balance of power between political forces is
determined. Priority directions of institutionalization of political patriotism in the
system of democratic representation are studied. The directions of transformation of
the mechanisms of democratic representation in conditions of extremes of political
participation are revealed. It is proved that political patriotism in conditions of
large–scale crises in society could become an ideological platform with the aim
of preserving statehood and resolving conflict confrontations.The review of the
structure of democratic representation in modern Ukraine in comparison with other
transitional states is carried out.
Keywords: democratic representation, political patriotism, political
radicalism, political marginality, societal interests, democratic transit.
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Класифікація багатораундових виборчих систем
Автор досліджує проблему класифікації багатораундових виборчих
систем, використання яких останнім часом розширилося у вітчизняній
виборчій практиці за рахунок виборів мерів великих міст. Проведений аналіз
бази даних PARLINE Міжпарламентського союзу та інших джерел дозволяє
встановити п’ять основних критеріїв для класифікації багатораундових
виборчих систем: кількість раундів голосування; умови виграшу у певному
раунді; додаткові умови виграшу; зміни параметрів системи між раундами;
умови проходження до наступного раунду. Для кожного з наведених критеріїв
автор визначає можливі опції, які сумарно дають 80 базових комбінацій, що
описують можливі варіанти багатораундових виборчих систем. Результати
дослідження можуть бути використані як в політичній теорії для подальшого
уточнення загальної класифікації виборчих систем, так і в практичній
площині – для вдосконалення виборчих систем, що застосовуються в Україні.
Ключові слова: виборча система, багатораундова виборча система,
класифікація виборчих систем, вибори.

Формування
виборчої
системи
незалежної
України почалося саме з використання одного з
найпопулярніших різновидів багатораундових виборчих
систем – двораундової системи абсолютної більшості
– як для виборів Президента, так і для виборів
Парламенту. Втім, вже з кінця 90–х рр. ХХ ст. сфера
застосування багатораундових систем обмежується
лише президентськими виборами. Лише в 2015 р.
практичний інтерес до багатораундових систем
поновлюється із запровадженням виборів мерів великих
міст за двораундовою системою абсолютної більшості
[1]. Разом з тим, поза увагою теорії та практики
залишається цілий спектр багатораундових виборчих
систем, які могли б знайти застосування не лише
при проведенні масових виборів, але і при заміщенні
окремих виборних посад (наприклад, в антикорупційній
сфері) через голосування вужчого електорату. В цьому
контексті важливим є розуміння всього комплексу
наявних можливостей, що потребує оперування певною
узагальненою класифікацією багатораундових виборчих
систем.
Аналіз останніх публікацій. Традиційний для
сучасних класифікацій виборчих систем емпіризм
особливо сильно позначається на різноманітті внесених
до цих класифікацій багатораундових виборчих систем.
Навіть у найбільш повних та ґрунтовних варіантах
класифікацій автори схиляються до виокремлення як
окремого різновиду виключно двораундових виборчих
систем. В цих умовах найбільш цінними можна
вважати роботи французьких вчених (зокрема, А. Бле та
Л. Массікота [2]), які приділяють увагу багатораундовим
виборчим системам з огляду на сильні традиції їх
застосування у Франції та її колишніх колоніях, а також
дослідження Б. Грофмана [3], яке являє собою одну з
небагатьох робіт, спеціально присвячених критеріям
класифікації багатораундових виборчих систем.
Цілі статті. Автор, відштовхуючись від попередніх
напрацювань, ставить перед собою за мету уточнення
параметрів класифікації багатораундових виборчих
систем та визначення кількості основних різновидів цих
систем, виходячи з числа можливих комбінацій значень
таких параметрів.
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В межах даного дослідження під багатораундовими
матимуться на увазі такі виборчі системи, які
передбачають використання двох чи більше раундів
голосування для визначення переможця або переможців
виборів.
Увага практиків та теоретиків до такого роду систем
далеко не завжди була на настільки низькому рівні,
як сьогодні. Ще в епоху Середньовіччя вибори Папи
Римського стали проводитися саме за багатораундовою
системою [3, с. 396]. У середньовічній Венеції
багатораундові процедури для голосування активно
використовували для формування колегії виборщиків
[4, с. 330]. У перших теоретичних розробки виборчих
систем Нового часу також не бракувало уваги до
багатораундового голосування – на початку ХІХ ст.
Т. Р. Хілл, розробляючи свою оригінальну ідею системи
єдиного голосу, що передається, пропонував реалізувати
її у багатораундовому форматі [5, с. 43].
Втім, в ХІХ ст. сталися дві основні події, які
обумовили втрату інтересу до багатораундових виборчих
систем. По–перше, відбувалося неухильне та стрімке
збільшення чисельності електорату. Проведення другого
та наступних раундів голосування стало можливим лише
через певні проміжки часу, оскільки зі збільшенням
числа виборців збільшувалася тривалість підрахунків.
Крім того, витрати на проведення таких багатораундових
голосувань зростали у геометричній прогресії.
По–друге, зростала роль політичних партій у
виборчих процесах – партійні об’єднання, відповідно,
претендували на одержання у представницьких органах
частки мандатів, яка б відповідала частці здобутих ними
голосів виборців. Багатораундові системи не могли
гарантувати такої пропорційності розподілу. Натомість
відбувалося поширення пропорційних виборчих
систем, які за своєю природою складно поєднувалися з
багатораундовою механікою голосування.
Таким чином, висока вартість, довга тривалість
виборів та диспропорційність одержуваних результатів поступово відвернула увагу практиків від
багатораундових
виборчих
систем.
Оригінальні
теоретичні розробки в даному напрямку продовжувалися
ще до середини 90–х р. ХХ ст., коли М. Шугерт та
Р. Таагепера запропонували новий варіант двораундової
виборчої системи [6].
Разом з тим, і теоретики, врешті, почали втрачати
цікавість до багатораундових виборчих систем, що
можна пов’язати і з доведенням Б. Грофманом важливої
теореми: для кожного методу багатораундового
голосування, за якого виборець висловлює дише свої
перші преференції, можна побудувати такий метод
однораундового голосування за допомогою ранжованого
бюлетеня, який даватиме математично ізоморфні
результати [3, с. 395]. Отже, зовсім не випадково,
увага сучасних теоретиків прикута саме до різного
роду преференційних механізмів голосування, які
дають значно ширші можливості для проектування
оригінальних і зручних для практичного використання
виборчих систем.
Втім, згадане дослідження Б. Грофмана важливе
і з огляду на одне уточнення, яке він наводить щодо
своєї теореми. Її дія справедлива лише в тому разі,
якщо виборці не керуються у своєму волевиявленні
стратегічними міркуваннями, а голосують виключно
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щиро. Таким чином, багатораундові виборчі системи
відкривають широкі можливості для створення стимулів
для пошуку згоди між політичними силами за умови
невеликих розмірів електорату та наявності технічних
можливостей для проведення швидкої серії голосувань
з оперативними підрахунками результатів.
Важливим доробком Б. Грофмана можна вважати
і виокремлення 5 основних критеріїв класифікації
багатораундових виборчих систем, до числа яких він
відніс: максимальну кількість раундів голосування, яка
може мати місце; кількість кандидатів, які можуть брати
участь у другому та наступних раундах; загороджувальний
бар’єр, який визначає умови проходження кандидатів
до другого та наступних раундів; зміни у правилах між
раундами або їх незмінність; додаткові умови розподілу
підтримки кандидата, виконання яких є необхідним для
здобуття перемоги [3, с. 395].
Автор, в цілому погоджуючись, з підходом
Б. Грофмана, пропонує дещо уточнений перелік
критеріїв, з тим щоб одержати в результаті більш повний
варіант класифікації багатораундових виборчих систем.
Кількість раундів голосування. Системи з фіксованою
кількістю раундів передбачають використання першого раунду або раундів в якості підготовчих. Вони
призначені не для визначення переможця, а лише для
визначення учасників наступних раундів або визначення
виборщиків, які безпосередньо голосуватимуть для
визначення переможця або переможців виборів.
Системи з нефіксованою кількістю раундів
передбачають наявність умов виграшу, які кандидати
можуть виконати в різних раундах. Кількість раундів,
як правило, тут залежить від числа кандидатів, які
балотуються.
Система може передбачати проведення гарантованої
мінімальної кількості раундів голосування, але
не визначати жорстко їх загальну кількість. Так,
вибори президента США гарантовано мають два
раунди голосування (голосування виборців та колегії
виборщиків), але потенційно не виключають проведення
третього раунду (голосування парламенту у випадку
нічийного результату голосування колегії виборщиків [3,
с. 397]).
На практиці ж найчастіше зустрічається варіант
багатораундової системи із встановленою максимальною
кількістю раундів голосування. Як правило, це
двораундова виборча система абсолютної більшості [2, с.
44], яка передбачає можливість перемоги у першому турі
за умови здобуття підтримки більше ніж 50% виборців.
В іншому разі проводиться другий тур виборів, в якому
гарантовано має бути визначений переможець.
Умови виграшу у певному раунді. Найчастіше умовою
перемоги є здобуття певного відсотку голосів виборців.
Так, для проведення президентських виборів в багатьох
країнах світу закріпилася вимога здобуття підтримки
більше ніж 50% голосів виборців, що взяли участь у
голосуванні.
Другим варіантом є вимога здобуття певного
відсотку голосів не від числа виборців, що прийшли на
виборчі дільниці, а від загального числа зареєстрованих
виборців. Така вимога є значно жорсткішою, а тому
доцільність її використання в останньому раунді
голосування є сумнівною з огляду на перспективи
результативності виборів.
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Третій варіант є оригінальною теоретичною розробкою М. Шугерта та Р. Таагепери, в якій вони
пропонують присуджувати перемогу кандидату, що
здобув у певному раунді лише відносну більшість голосів,
але при цьому має певний визначений законом рівень
переваги над найближчим за результатом конкурентом.
У своєму проекті вчені конкретно пропонують вважати
переможцем кандидата, якщо подвоєний відсоток його
відставання від показника у 50% голосів виборців є
меншим, ніж відсоток відставання від даного показника
у його найближчого конкурента [6].
Четвертий варіант – здобуття простої більшості
голосів – ніколи не застосовується у першому раунді
голосування без встановлення додаткових умов здобуття
перемоги. Натомість, це найбільш поширена умова
виграшу у останньому раунді голосування.
Додаткові умови здобуття перемоги. Встановлення
додаткових вимог пов’язане, як правило, з прагненням
законодавця знизити вірогідність перемоги кандидата, що
має недостатньо широку електоральну підтримку. Втім,
наявність таких вимог у останньому раунді голосування
може призвести до загальної нерезультативності виборів.
Україна мала неприємний досвід саме такого
недалекоглядного використання достатньо розповсюдженої додаткової умови – встановлення певного
мінімального рівня явки виборців. Як результат,
Верховна Рада України ІІ скликання жодного дня не
пропрацювала у повному складі [7, с. 89].
Другою додатковою умовою може бути встановлення
вимог щодо регіонального або соціально–демографічного
розподілу підтримки кандидатів. Передбачається,
наприклад, що переможцем може стати лише кандидат,
який здобув мінімально необхідний відсоток голосів
виборців у всіх (чи більшості) адміністративно–
територіальних одиницях країни [3, с. 397].
Специфічні додаткові вимоги можуть висуватися
і щодо соціально–демографічних рис кандидатів–
переможців. Відомим в цьому контексті є приклад
двомандатних округів у Єгипті, в яких принаймні один
з обраних кандидатів мав декларувати приналежність до
робітників або селян [8, с. 43].
Зміни параметрів виборчої системи між раундами.
Практика зміни параметрів є скоріше правилом ніж
винятком для багатораундових виборчих систем.
Змінюватися може як один параметр, так і одразу
декілька.
Зміни можуть стосуватися: основних та додаткових
умов виграшу кандидата, магнітуди виборчого округу,
об’єкту електоральної підтримки, електорату, допущеного
до участі у голосуванні, умов проходження до наступного
раунду (про них нижче буде сказано окремо).
Найчастіше зміни стосуються саме умов виграшу
кандидата. Традиційним прийомом забезпечення
результативності виборів є пом’якшення умов виграшу
у останньому раунді: наприклад, заміна умови здобуття
абсолютної більшості голосів відносною більшістю.
Зміна магнітуди виборчого округу може відбуватися
за умов проведення виборів у багатомандатних округах.
Вона має місце в тому разі, якщо частина кандидатів
виконує умови перемоги у більш ранніх раундах, а
решта продовжує боротьбу у більш пізніх, змагаючись за
мандати, що залишилися нерозіграними, як це має місце
на виборах парламенту Кірібаті [9].
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Зміна магнітуди може бути пов’язана і зі зміною
об’єкту електоральної підтримки. Такі випадки рідкісні,
але мають місце і на виборах загальнонаціонального
рівня. Зокрема, виборча система Бутану передбачає
в першому раунді голосування виборців за політичні
партії, а в другому – голосування в одномандатних
округах за кандидатів від партій–переможниць першого
раунду [9].
Зміна електорату також не є рідкісним випадком
у світовій практиці. Як правило, в таких випадках в
першому раунді відбувається всенародне голосування,
а в наступних – голосування колегії виборщиків, роль
якої може виконувати як, наприклад, парламент, так і
спеціально сформований орган. Прикладом тут можуть
слугувати вибори президента Федеративних Штатів
Мікронезії [9].
Умови проходження до наступного раунду. У тому
випадку, якщо у попередньому раунді жоден з кандидатів
не зміг виконати умови здобуття перемоги, або визначення
переможця взагалі не було передбачене, до наступного
раунду може потрапляти певна частина кандидатів.
Розповсюдженою є практика виходу до наступного
раунду двох кандидатів, що здобули у попередньому
раунді найбільшу кількість голосів виборців. Саме така
система застосовується в Україні при проведенні виборів
Президента та мерів великих міст. Загалом, в світі
вибори Президентів через загальнонародне голосування
відбуваються переважно саме за цією системою [2, с. 44].
Французький варіант двораундової системи не
передбачає жорсткого обмеження учасників другого
туру двома кандидатами. Крім двох кандидатів, що
показали найкращий результат електоральної підтримки
у першому турі, до участі у другому турі допускаються
всі кандидати, що здобули як мінімум 12,5% голосів від
числа зареєстрованих виборців [9].
А. Бле та Л. Массікот у своїй класифікації
двораундових виборчих систем обмежуються лише
двома останніми випадками, і пропонують називати
французький варіант мажоритарно–плюральним, а
більш розповсюджений в світі на президентських
виборах – мажоритарним–двораундовим [2, с. 46].
Разом з тим, не варто забувати про існування системи
вичерпного голосування, яка не використовується під
час масових виборів, але знайшла застосування при
проведенні голосувань у різноманітних організаціях
(наприклад, при обранні партійних лідерів в Палаті
представників в США [3, с. 396]). За цієї системи
у кожному з раундів, в якому не вдалося визначити
переможця, з боротьби вибуває кандидат, який здобув
найменше голосів у цьому раунді. Решта проходить
до наступного раунду. Таке послідовне виключення
кандидатів мінімізує втрати голосів, дозволяє у випадку
необхідності уникати конфліктів інтересів (корегуючи
між раундами коло виборців) та стимулювати співпрацю
між кандидатами.
Більш вузьку задачу – виключно зменшення
кількості втрачених голосів – вирішує система, яка
визначає, що у другому раунді (чи наступних раундах)
має бути представлене не конкретне число кандидатів,
а кандидати, які сумарно представляють певний
мінімальний відсоток голосів виборців. Такий підхід
дозволяє без радикального збільшення кількості раундів
голосування, забезпечити представництво у другому
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турі всіх ключових груп інтересів. Це особливо важливо,
якщо між собою конкурують кандидати з близьким
рівнем електоральної підтримки. Наприклад, якщо 4
кандидати здобули у першому турі 24%, 23%, 22% та
21% голосів відповідно, то встановлення мінімального
сумарного представництва інтересів у другому турі на
рівні 70% дозволило б усім чотирьом взяти участь у
другому турі замість лише двох перших за традиційної
схеми. Оригінальну розробку такого роду системи
презентували С. Брамс та Д. Кілгор [10].
Нарешті, крайнім випадком є допуск до кожного
наступного раунду всіх кандидатів. Такий варіант, який
був прийнятий для виборів Папи Римського [3, с. 396],
створює реальні ризики того, що виборчий процес
не буде завершено у розумні терміни. Законодавцю
залишається лише покладатися на здоровий глузд
виборців та їх здатність до компромісу.
Висновок. Таким чином, в ході проведеного
дослідження було виокремлено 5 критеріїв класифікації
багатораундових виборчих систем та визначено набір
можливих характеристик таких систем відповідно до цих
критеріїв: кількість раундів голосування (4 варіанти);
умови виграшу у певному раунді (4); додаткові умови
виграшу (3); зміни параметрів системи між раундами (5);
умови проходження до наступного раунду (5). Значення 1,
2 та 5 параметрів є взаємовиключними, а їх встановлення
є обов’язковим для функціонування виборчої системи,
що дає 80 теоретично можливих комбінацій, які
описують базові різновиди багатораундових виборчих
систем. Кожен з цих 80 різновидів може бути додатково
класифікований відповідно до 3 та 4 критеріїв, значення
яких можуть комбінуватися між собою, потенційно
утворюючи невизначено велику кількість додаткових
комбінацій.
Результати дослідження можуть бути використані
як в політичній теорії для подальшого уточнення
загальної класифікації виборчих систем, так і для
вдосконалення виборчих систем, що застосовуються
у вітчизняній практиці – через максимально повне
врахування можливостей використання наявних опцій
при проектуванні багатораундових виборчих систем.
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Classification of runoff electoral systems
The author researches the issue of classification of runoff electoral systems.
The issue is actual, since the system of this type has been recently adopted for
election of mayors in the big cities in Ukraine. The PARLINE database of the
Inter–Parliamentary Union and some other sources were analyzed to identify
criteria for classification of runoff electoral systems. These criteria include number
of voting rounds; winning conditions in certain round; special additional winning
conditions; transformations of the rules between rounds; conditions of advancing
to the next round. The author proposes lists of options for all the criteria. Possible
combinations of the options create 80 basic variations of runoff electoral systems.
Obtained results can be taken into account by theorists in further development of
the general classification of electoral systems. They can be also used for further
improvement of existing electoral systems in Ukraine.
Keywords: electoral system, runoff electoral system, classification of electoral
systems, elections.
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Особливості та перспективи розвитку кіберпартій
в контексті становлення мережевих форм
комунікації

Розглядаються особливості становлення нових політичних партій, які
формуються на основі мережевої комунікації як у відношеннях всередині
партії, так і у взаємодії з зовнішньою політичною сферою. Показано, що
сучасний мережевий підхід кіберпартій до своїх організаційних структур
обумовлює їх популярність серед соціальних груп, які досі не були активними
учасниками класичних політичних партій та не приймали активної участі в
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політичній сфері. Наголошується, що сучасним кіберпартіям та піратським
партіям необхідно розширювати свої політичні вимоги з метою залучення
більш широкого кола виборців та прихильників. Серед суто політичних
вимог сучасних політичних партій, перш за все, необхідно виділити вимоги
формування діючої системи демократії участі та забезпечення реальної
соціальної справедливості в суспільстві, яка попереджає можливе домінування
великих політичних груп у прийнятті політичних рішень в державі.
Ключові слова: політична партія, кіберпартія, мережева партія,
піратська партія, мережева комунікація.

Актуальність теми дослідження пояснюється
тим, що технологія – це не тільки інструмент
для зміцнення демократії, вона також забезпечує
платформу для демократичного діалогу і, таким чином,
є фундаментальною інфраструктурою для сучасної
демократичної системи та забезпечення участі всіх
соціальних груп в політичній сфері. Доволі часто
Інтернет розглядають як нову і більш вільну, доступну,
суспільно–політичну сферу, що забезпечує свободу
вираження поглядів та доступ до знань.
Процеси глобалізації змінили інструменти, методи
і межі політичної активності. Глобалізація сприяє
розвитку і перетворенню суспільних рухів і політичних
груп, які вважалися маргінальними в реально впливових
суб’єктів політичних відносин.
На проблемах мережевої комунікації та її впливу на
формування нових політичних партій останнім часом
акцентують увагу багато дослідників. Так М. Кастельс
аналізував
проблеми
формування
становлення
мережевого суспільства. О. Третяк, Г. Маргеттс,
Л. Сморгунов та ін. аналізували сучасні прояви
мережевої комунікації в процесі створення політичних
партій.
Метою даної статі є аналіз основних перспектив
становлення кіберпартій на основі розвитку форм
мережевої комунікації.
М. Кастельс стверджує, що нові соціально–
політичні рухи виходять з системи «онлайн» і
соціальних мереж, що дозволяє виробляти вірусний
обмін і поширення інформації. Учений наполягає
на важливості цифрових технологій у створенні
«автономного простору», де можуть бути створені
нові форми політичної участі [5, р. 47].
Суспільні рухи, які намагаються отримати більш
великий вплив на політичну сферу, процес прийняття
політичних рішень в державі створюють політичні
партії, які є основою представництва політичних
інтересів в демократичних політичних системах. Разом
з тим такі політичні організації переносять у класичну
політичну партійну систему принципи та норми, які
властиві багатьом мережевим рухам. Такий симбіоз
між класичною партійною, виборчою діяльністю та
сучасними тенденціями розвитку організаційного руху.
Тобто додержання принципів мережевої політичної
комунікації забезпечує таким політичним партіям
підтримку у електоральних груп, які до цього не
підтримували жодну партію та не приймали участь у
політичній сфері держави.
В сучасному світі «пропонується концепція
мережевої партії, або громадської організації, яка
будуватиметься не як частина вже існуючої партії, а як
нова політична сила на основі користувачів Усесвітньої
мережі. Такий підхід є досить революційним для
сучасних політичних груп, громадських рухів, у яких
наявна управлінська ієрархія» [3, с. 37].
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Такі мережеві партії або кіберпартії в своїй
діяльності направлені на відмову від звичайного,
формального членства і перехід на прямі, мережеві
зв’язки з виборцями. Ключовою визначальною ознакою
кіберпартій є те, що вони використовують мережеві
форми комунікації для побудови відносин з виборцями.
Кіберпартії є досить різнобарвними за своїм ідеям,
формами організації, засобами діяльності та засобами
активності. У сучасній політиці вони позиціонують себе
як противників існуючих політичних партій. Вони не
підтримують класичні ідеологічні настанови сучасних
партій, не сприймають їх організаційну побудову (яку
вони вважають занадто громіздкою та заплутаною),
відрив від народу, корупцію партійних еліт. Всі ці партії
заявляють про свій зв’язок з реальною демократією
участі. Члени кіберпартій вважають, що сучасна
політична сфера може виробляти продукувати ефективні
політичні рішення «варто лише відмовитися від
складного і неефективного механізму представницької
демократії і багатоступінчастого механізму прийняття
політичних рішень в державі» [2, с. 27].
Розвиток кіберпартій обумовлений розширенням
використання інформаційних та комунікаційних
технологій як громадянами, так і організаціями,
збільшуючи потенціал Інтернету як ідеального форуму
для політичної діяльності.
З поширенням використання Інтернет–технологій
можна прослідковувати іншу тенденцію – членство в
політичних партіях безперечно скорочується. Рівень
активної участі в політичних інститутах знижується,
стався різкий сплеск опозиційної протестної активності
та нетрадиційних форм політичної участі.
Кіберпартії стають альтернативою класичним
політичним партіям, які в поєднанні з новими
тенденціями в розвитку політичної участі в суспільстві
приводять до деінстітуціоналізації політичних партій.
Ключова особливість полягає в тому, що кіберпартії
використовують Web–технології для зміцнення відносин
між виборцями і партіями, а не традиційного поняття
членства.
Групи інтересів швидше, ніж політичні партії
стали використовувати нові мережні форми політичної
комунікації. Деякі політичні групи в даний час
об’єднують широке коло різноманітних інтересів
громадян. Цю ж технологію почали використовувати
киберпартії. Основою для партійної еліти та активних
членів нових Інтернет партій стали так звані хактивісти.
«Хактівізм це технологічна форма мобілізації, яка
дозволяє різним думкам знайти спільну форму розвитку.
Завдання політичних партій полягає в тому, щоб знайти
способи об’єднання інтересів так само, як це вже роблять
популярні громадські рухи» [8].
Кіберпартії можуть вирішувати проблеми агрегації
інтересів різними способами. Перехід від групи інтересів
або соціального руху до політичної партії став простіше.
Формуванню нових сторін сприяють низькі початкові
витрати на Web–сайти в порівнянні з іншими видами
технологій побудови іміджу партії.
Кіберпартії як самостійний феномен стали
з’являтися в першому десятилітті ХХІ століття. Однією
з перших віртуальних партій вважається угорська партія
«Йоббік» сформована в 2003 році, яка додержується
націоналістичної ідеології та є доволі популярною
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в політичній сфері Угорщини, на парламентських
виборах 2014 р. вона отримала 20,54% голосів. Також
до кіберпартій можна віднести «Рух п’яти зірок» –
італійську політичну партію, яку заснував популярний
блогер і сатирик Беппе Грілло [2, с. 29]. Ця партія стала
третьою на парламентських виборах 2013 року (25,5%) і
другою на виборах до Європарламенту 2014 року (21%).
Достатньо відомою є Інтернет партія України
створена у 2007 році. Найбільшої уваги вона отримала
під час парламентських та президентських виборів 2014
року за рахунок реєстрації на виборах кандидатів, які
копіювали персонажів кіносаги «Зоряні війни» (Дарт
Вейдер, Чубакка, Йода, Палпатін, Падме). Таким чином
ми можемо побачити, що кіберпартії в Україні обирають
комедійну форму конструювання іміджу, при цьому не
орієнтуючись на світові аспекти розвитку мережевих
політичних партій. Тобто можна сказати, що українські
виборці ще не сприймають застосування мережевих
технологій в партійній та електоральній сфері як прояв
участі громадянського суспільства у демократичній
політичної системі.
Кіберпартії використовують, насамперед, потенціал
соціальних мереж для свого позиціонування, організації
і діяльності. Крім власних сайтів, вони активно
представлені на різних блогових платформах і серверах.
Одним з головних форм проявів розвитку мережевих
політичних партій стає широке розповсюдження у
ХХІ столітті піратських партій, які формуються як
реакція на політику багатьох держав світу (в тому
числі і демократичних) з приводу вільного доступу до
інформаційних технологій, а також недоторканності
приватного життя громадянина та свободи суспільної
сфери.
Спочатку
основними
причинами
розвитку
піратських партій були в першу чергу: «захист особистої
недоторканності, свобода культури та протидія
патентам і приватним монополіям» [6, р. 911]. На нашу
думку, процес формування кіберпартій у першу чергу
пов’язаний з формуванням законодавства багатьох
розвинених держав, яке направлене на боротьбу з
піратством у мережі Інтернет. Боротьба з піратством
у мережі Інтернет досить часто зустрічає активний
опір з боку багатьох громадських рухів і політичних
груп. Так, масові акції протесту зірвали прийняття
Акту про припинення онлайн–піратства (Stop Online
Piracy Act, SOPA) та Закону про запобігання реальним
мережевим загрозам економічному творчому потенціалу
та крадіжкам інтелектуальної власності 2011 року
(PROTECT IP Act) в США.
В якості протесту проти жорстких законів по боротьбі з піратством, що багатьма громадськими організаціями
сприймається як посягання на свободу мережі Інтернет,
у Швеції навіть була створена Місіонерська церква
Копімізму, назва якої походить від слів «copy me»
(копіюй), що виступає за свободу обміну інформацією
в мережі Інтернет, яка є фундаментальною основою у
віруваннях цієї церкви, яка закликає та запрошує до
копіювання інформації. «Представники даної, офіційно
визнаної у Швеції релігії, стверджують, що цифровий
обмін даними є фундаментальною основою Всесвіту
через відтворення та копіювання клітин, ДНК, генів і
що весь Інтернет по суті призначений для обміну» [9,
р. 144].
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Також розвитку піратських політичних партій і
кіберпартій сприяло прийняття серії антитерористичних
законів у різних країнах світу, які розширюють права
правоохоронних та військових структур на моніторинг
і перехоплення цифрового зв’язку («Патріотичний
акт» 2001 р. в США, Investigatory Powers Act 2016 р. у
Великобританії, «Закон Ярової» 2016 р. в РФ).
«Перша Піратська партія була створена у Швеції в
січні 2006 року Ріком Фальквинге з метою легалізації
обміну файлами» [1, с. 153]. Практично одразу ж після
формування Шведської піратської партії пройшов
світовий тренд з організації піратських партій в різних
країнах світу. Доволі швидко подібні партії були
сформовані у п’яти інших країнах, а до кінця 2006 року
відбулися спроби сформувати «Інтернаціонал піратських
партій», який в 2009 році був зареєстрований офіційно
як неурядова організація. Крім боротьби за реформу
авторського і патентного права піратські партії додали
важливі політичні вимоги, які підвищили значення
подібних партій, а саме: зміцнення громадянських прав,
прозорість уряду, розширення права на анонімність у
спілкуванні, розвиток демократії участі. Взагалі, захист
демократії, а не тільки свобода в Інтернеті заявляється в
якості центральної мети піратських партій.
Багато членів піратських партій вважають себе
частиною набагато більш великого глобального
демократичного руху, який включає в себе протестувальників, кібер–активістів і багатьох інших. Розвиток
інформаційних комунікативних форм політичних
партій розглядається як засіб досягнення ідеалу вільної
культури та відкритого доступу до знань.
Важливість діяльності піратських партій з точки зору
розвитку мережевої політичної комунікації пояснюється
забезпеченням можливості для дійсно масової
комунікації, де люди можуть спілкуватися безпосередньо
один з одним в глобальному масштабі, індивідуально
або масово, без посередництва з боку корпорацій чи
органів влади. «Однак цій новій системі зв’язаності
загрожує цензура, нав’язана не тільки більш або менш
авторитарними урядами, але і режимами авторського
права» [6, р. 911]. Вільний розвиток інформаційних
технологій є передумовою соціально–політичного
прогресу, що пояснює, чому питання цифрової свободи
займає центральне місце в піратській ідеології.
П. Буркарт зазначає, що «Піратська партія
може розглядатися як відповідь на процес, в якому
повсякденне життя людей підпорядковується логіці державної бюрократії і ринковим силам. У
цьому процесі комунікативна раціональність, характеризується відкритим і всеохоплюючим обміном
ідеями, спрямованих на взаємну просвіту, визнанням
комунікації і дебатів в якості засобу досягнення своєї
мети, де комунікація служить тільки для просування
цілей уряду або суб’єктів ринку» [4, p. 103]. Інтернет все
ще сприймається як форум, який дозволяє забезпечити
вільний потік комунікативного взаємозв’язку. Піратські
партії таким чином являють собою політичні організації,
які покликані захищати вільний простір комунікативної
сфери мережі Інтернет від спроб контролювати її.
При цьому необхідно відзначити залежність піратських партій від найавторитетніших форумів, соціальних
мереж, тобто від технологій, які дають їм можливість
для розвитку. Хоча піратські партії протестують
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проти «спроб великих монополістичних корпорацій
і ігнорують конфіденційність користувачів, вони як і
раніше активно використовують Facebook і Google+
для вербування прихильників, спілкування з членами та
організації заходів» [6, р. 911]. Це, звичайно, прагматичне
погодження з тим фактом, що, хоча ці компанії можуть
належати політичним опонентам партій, вони як і
раніше забезпечують найбільш ефективні платформи
для охоплення великої кількості людей. У той же час,
вони також забезпечують легкі і зручні інструменти для
організації мережевого руху.
Необхідність формування саме політичної партії для
багатьох суспільних груп можна розглядати як стратегію
виходу за рамки громадського активізму та створення
можливостей конкретного політичного впливу шляхом
подолання розриву між кіберактивізмом і політичною
сферою державної влади. Схожим шляхом рухалися
більшість екологічних громадських організацій Європи
в 60–70 роках ХХ століття. Як і зелені політичні партії
при участі в загальнонаціональних виборах кіберпартії
повинні вирішувати більш широке коло питань для
залучення нових виборців.
Кіберпартії та піратські партії часто піддавалися
критиці за свою вузьку орієнтацію щодо питань Інтернет–
мережі та їх технологічно детермінованого погляду на
суспільство. Але в цьому плані вони зазнають певних
змін. «Хоча основою політичної платформи, як і раніше,
є право на спілкування і право на недоторканність
приватного життя, кібер та піратські партії надають
більшого значення культурі і індивідуальній автономії,
акценті на особисту свободу та антиавторитарні
відношення» [7, р. 30].
Таким чином, піратські та кіберпартії намагаються
реагувати на набагато більше коло питань з політичної
проблемної сфери, ніж у той час, коли вони стали
частиною політичної системи багатьох держав світу.
Сьогодні політична повістка кіберпартій та піратських
партій – це широка програма модернізації, яка виходить
за початкові межі вузької технічно орієнтованої політики.
Формування мережевої форми комунікації і
горизонтальна форма прийняття рішень всередині
кібер–партій сприяє розширенню програм та залучення
нових членів.
Різноманіття груп, організацій і політичних
думок, які знаходять своє представництво в Інтернеті,
сприяє розвитку більш широких мереж для створення
глобальної структури альтернативних форм політики та
нових шляхів розвитку протестних груп, які потребують
соціальних змін.
Діалог про роль держави в сучасному суспільстві,
формах її взаємодії з громадянським суспільством,
забезпечення соціально–політичної рівності через
перерозподіл зміцнює сучасні мережеві соціально–
політичні рухи, кіберпартії, піратський партійний рух, а
також інші подібні рухи.
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Features and prospects of development of cyberparties in the
context of the formation of network communication forms
The peculiarities of the formation of new political parties that are formed on the
basis of network communication both in relations within the party and in interaction
with the external political sphere are considered. It is shown that the modern
network approach of cyberparties to their organizational structures determines
their popularity among social groups that until now were not active participants in
classical political parties and did not take an active part in the political sphere. It
is noted that modern cyberparties and pirate parties need to expand their political
demands in order to attract a wider range of voters and supporters. Among the
purely political demands of modern political parties, first of all, it is necessary to
single out the requirements for the formation of an active system of participatory
democracy and ensuring real social justice in a society that prevents the possible
dominance of major political groups in political decision–making in the state.
Keywords: political party, cyberparty, network party, pirate party, network
communication.
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United Nations and international order:
excursion to the recent past

The possibilities of the UN to maintain peace and security in the international
arena are considered as one of the Organization’s priorities and a means of
strengthening its authority. The purpose of the article is to elucidate the theoretical
and applied principles of implementation of the UN policy of maintaining peace
and security, based on the liberal and realistic approaches of the basic theories of
international relations. As a methodological basis of the study, the necessity of a
systematic (the UN definition as the leading world social and political actor designed
to perform a set of functions at the international level), structural (consideration
of organizations and other UN structural units) and regulatory (registration and
coverage of the appointment of basic documents, regulating the activities of the
United Nations in this area) analysis of these approaches.
Keywords: United Nations, international (world) order, international security,
liberalism, idealism, realism, international politics.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Introduction. During the history of the United
Nations peacekeeping remains one of the priorities of the
organization. With the emerging challenges and threats the
need to strengthen the capacity and credibility of the UN
in maintaining international peace and security remains an
important objective of this international organization. The
general principles of the UN, such as peacekeeping activities,
are defined in the Charter, which is the foundation of modern
international law. A considerable practical experience in
peacekeeping operations is gained on different levels, from
local to international, but legal frameworks of the activity
of the UN continue causing debates among the subjects of
international law. There is a strong need to improve legal
tools to ensure an undeniable role of the UN in the system
of international security, and to prevent the abuse of power
and violation of fundamental norms of international law.
At this point, the role of the UN in the maintenance of the
world order can be interpreted in terms of liberal and realist
theories of international relation.
Brief Review of Literature. The bibliographic base of
the submitted article is formed primarily by documentary,
reference and normative sources, the feature of which is
their electronic format. The еdition «U.S. Diplomacy. A
Brief History of U.S. Diplomacy» deserves special attention.
«U.S. Diplomacy. A Brief History of US Diplomacy»,
which presents an analysis of both theoretical foundations
and applied tasks of American diplomacy. The purpose and
tasks of our work have made it necessary to apply to the
documentary and reference sources: «United Nations. The
United Nations and Human Rights», «United National
official homepage», «CIA. The World Factbook» and others
that allow for a comprehensive analysis of the UN activities
in the peacekeeping and security sectors.
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The purpose of the article. The purpose of this article
is to consider the United Nations policy on human rights
and social development in terms of a liberal approach to
international relations and the position of realism in defining
security policy. In determining the tasks of the article, the
authors draw attention to the fact that the liberal paradigm
was gradually formed in the depths of realism.
Results. The realist thesis of radical difference of political
interactions within a state and internationally is not being
questioned, but at the same time liberals believe that the
whole nature of international relations is changing toward
«mature anarchy» in which Western liberal democracies are
able to play the role of guarantor of international security and
progress are made available to all, including the weak states
and ordinary individuals [1]. Proponents of liberalism agree
with the statement that since the international community has
no sovereign, the international system is anarchic in terms of
relations of domination and subordination. Considering the
safety aspect, liberals believe that the idea of international
cooperation is more successful than the classical realist
views on the conflict (U.S. Diplomacy). The basis of the
liberals «views is the idea of the moral and political unity of
humanity and inseparable human rights» [2].
Supporters of idealism are always accompanied by the
conviction of the possibility of achieving everlasting peace
between the people either by the legal and moral regulation
of international relations, or in other ways related to the
historical necessity of self–realization. The liberal theory
of international relation was enhanced by the neoliberalism,
a theory that puts emphasis on economic cooperation
between countries as the main regulator of world security
and cooperation [1; 2]. The structure of the UN has various
organs responsible for cooperation in the sphere of human
right and economic cooperation, which clearly shows that
the UN adopted many of the liberal and neoliberal principles
in the maintenance of world order.
The UN always aimed to ensure human rights and
freedoms since 1945, when the founding nations decided
that such severe violations of the human rights as during the
World War II should never reoccur again. According to the
UN official website, human rights and human dignity are the
pillars of justice and peace in the world (United Nations) [3].
For these purposes, the UN developed a whole network of
human rights organizations and bodies with the Universal
Declaration of Human Rights as a core value. The main
bodies dealing with human rights are the General Assembly
(with its supplementary body the Special Committee to
Investigate Israeli Practices affecting the Human Rights
of the Palestinian People and other Arabs of the Occupied
Territories) and the Economic and Social Council (with
the Commission on Human Rights, the Commission on the
Status of Women, and the Commission on Crime Prevention
and Criminal Justice as its supplementary bodies) (United
Nations) [4].
The UN is also responsible for the establishment of
international standards of human rights to ensure that they
are observed equally in every member state. The Universal
Declaration of Human Rights (1948), the Declaration on
the Right to Development (1986), and the Declaration on
the Protection of All Persons from Enforced Disappearance
do not bear legal means of enforcement, however, most
countries adopted their main points in national constitutions
and legislature (United Nations). On the other side, The
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International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights and the International Covenant on Civil and Political
Rights provide legal binding of all human rights agreements
(United Nations) [5]. The UN human rights agreements are
supported by the world community on conventional and
legal levels, which creates a stable basis for certain common
understanding of the core values lying in the core of the
international order.
Despite strong differentiation of nations into rich and
poor and various corporations establishing their influence
worldwide, the UN is seeking opportunities to contribute
to world countries’ prosperity through its social and policy
making institutions. The 2005 World Summit Outcome
reaffirmed the leading role of the UN in the design,
implementation, and coordination of developmental goals
(Council on Foreign Relations). Currently, the ECOSOC is
working on its upgrade to a full economic body titled Global
Economic Council. The body should be a new version of
G20 that ensures enough representation to the third–world
countries. The Council is supposed to have 25 seats, 16 of
which will be given to four main economic regions: Africa,
America, Asia, and Europe. The other nine seats will be
spread among countries with greatest GDP in order not to
undermine big economies’ significance (Vestergaard and
Wade) [6].
Currently, the UN plays a great role in the developing
countries due to its multiple programs in fighting poverty,
building democratic societies, protecting an environment,
empowering women, and growing national capacity. The
UN top donors are Japan, Norway, United Kingdom, the US,
Sweden, Netherlands, and Canada, which clearly shows the
important role of the UN in wealth distribution from rich
countries to poor ones (UNDP). Such economic cooperation
between the rich and the poor countries is possible only
due to United Nations intermediation and its multiple
developmental programs. However, the UN’s aid is possible
only when governments value human rights and freedoms.
A great example of the UN’s economic role in
maintaining the balance between rich and poor countries is
Myanmar. The UN always criticized inhumane treatment of
women and children in Myanmar and the country did not
have any significant donations and investments until 2009,
when ASEAN established an Intergovernmental Commission
on Human Rights with Myanmar as one of its members
(IWGIA). Transition to civilian government 2011 and better
enforcement of the human rights laws resulted in Myanmar’s
economic growth and increase in foreign investments (CIA).
Although there is no direct influence of the UN on Myanmar
economy, there is a direct relationship between the human
rights and world community’s aid [7; 8]. The leading role in
such system belongs to the UN. Therefore, one can conclude
that both economic and human rights policies of the UN
correspond to the liberal vision of the international relations.
The supporters of the political realism paradigm believe
that states should not rely on the international organizations
in ensuring peace and stability due to the absence of
supreme political power over the nations and legal and
moral standards. No one, other than the state (through its
political leadership) is interested in its security, therefore,
each state tries to increase its strength (U.S. Diplomacy)
[1]. However, in doing so, it violates the security of other
states that are trying to catch up with it and surpass the force
of a troublemaker. This security race takes the form of a
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vicious circle in which states develop through competition
with each other.
The UN recognizes each state’s desire to be on the
safe side, therefore, built its security policy with regard to
representation of member states’ security interests. The UN
serves as a permanent forum for disarmament negotiations,
making recommendations and initiating studies in this area.
It supports the multilateral negotiations in the Conference
on Disarmament and other international bodies. As a result
of these negotiations, the Treaty on the Non–Proliferation of
Nuclear Weapons (1968) and the Comprehensive Nuclear
Test Ban Treaty (1996) were concluded (United Nations).
The Vienna–based International Atomic Energy Agency
ensures that nuclear materials and equipment are used
for peaceful, not military, purposes through a system of
safeguards agreements. The Organization for the Prohibition
of Chemical Weapons in Hague collects information on
chemical objects around the world and regularly conducts
inspections to monitor compliance with the Chemical
Weapons Convention (UNOADA) [5; 9; 10; 11].
As part of its peacekeeping operations, the UN helps the
warring parties come to an agreement through diplomatic
means. The Security Council in its efforts to maintain
international peace and security can recommend ways to
avoid conflict and restore balance of power, for example,
through negotiations or recourse to the International Court
of Justice (United Nations Security Council). The Secretary
General plays an important role in peacekeeping. He may
bring to the attention of the Security Council any matter,
which, in his opinion, threatens international peace and
security. Any attempts to extrapolate the conflict outside
the UN’s sphere of competence results in disapproval of
the other UN members [3; 4]. Basically, the UN does not
have effective means of limiting nation’s aggression or
development of nuclear weapons, however, other states may
find such actions as a threat to their own security and use
the UN as and effective tool for realization of their national
interest. The example with the US sending troops in omission
of the UN’s decision proves the importance of the UN as a
mediator of international conflicts.
After the events of 9/11 Bush Administration expressed
concerns that Iraq had weapons of mass destruction. The
Congress authorized the use of force against Iraq, however,
George Bush wanted to gain the UN support before taking
any steps. The Security Council, hastened by the US,
adopted Resolution 1441 that gave Iraq an opportunity to
comply with the US disarmament demands, yet, Iraq ignored
the resolution. On February 24, 2003, the US, the UK, and
Spain introduced the second resolution that authorized
the immediate use of force against Iraq, though, Russian
Federation, Germany, and France did not support it due to
the lack of evidences (CNN World). The war against Iraq
began on March 19, 2003 without Security Council approval
(Goldenberg). Such actions resulted in Europe’s moral
disapproval of the US actions although George Bush managed
to maintain good relations with Germany, France, and Russia
(Gordon). Such actions of the US had serious consequences
on further understanding of global issues. The US initiative
to resolve the Syrian crisis was opposed by Russia and China
during the Security Council vote on February 5, 2012. The
US Ambassador Rice was very displeased with Russian and
Chinese vetoes and blamed Russian for delivering weapons
to Assad. At that point, Russian foreign minister used totally
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realist rhetoric by saying that Russia did not affect the
regional balance of power (CNN). This case study shows the
UN role in negotiations between main political actors and
results of ignoring the Security Council’s decisions. There
is no direct evidence that US war against Iraq without UN
consent resulted in Russian and Chinese vetoes, however, it
was obvious that both Russia and China used their permanent
seats in Security Council weaken the US influence on world
affairs [12; 9].
Conclusions. The UN maintains international order with
regard to liberal and realist approaches. On the one side, the
UN promotes the universal human rights and cooperation
between rich and poor countries. On the other side, it became
a supranational body that articulates security interests of
its members. The case of Myanmar showed that economic
growth and foreign investments correlate with recognition
human rights and freedoms at least formally. The case of
War in Iraq demonstrated that UN remains an influential
body that represents security interests of its members.
Omitting the Security Council’s decisions may result in
harsh consequences for peacekeeping activities that require
multilateral consent.
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Організація Об’єднаних Націй та міжнародний порядок:
екскурс у недавнє минуле
Розглядаються можливості ООН підтримувати мир та безпеку на
міжнародній арені як одне з пріоритетних завдань Організації та засіб
зміцнення її авторитету. Метою статті є з’ясування теоретичних
і прикладних засад реалізації політики ООН з підтримання миру та
безпеки, спираючись на ліберальний і реалістичний підходи базових
теорій міжнародних відносин. Як методологічна основа дослідження
обґрунтовується необхідність системного (визначення ООН як провідного
світового соціального і політичного актора, покликаного здійснювати
комплекс функцій на міжнародному рівні), структурного (розгляд організацій
та інших структурних підрозділів ООН) та нормативно–правового (фіксація
і висвітлення призначення базових документів, які регламентують діяльність
ООН в названій царині) аналізу вказаних підходів.
Ключові слова: Організація Об’єднаних Націй, міжнародний (світовий)
порядок, міжнародна безпека, лібералізм, ідеалізм, реалізм, міжнародна
політика.
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Співвідношення суверенітету і наднаціональності
в політико–правовій практиці
Європейського Союзу
Метою статті є з’ясування співвідношення суверенітету та основних
ознак наднаціональності на прикладі Європейського Союзу, з огляду на
посилення наукової зацікавленості до проблем функціонування ЄС. У
статті проаналізовано основні риси наднаціональності та встановлено
відповідність Європейського Союзу основним ознакам наднаціональної
організації. Визначення рис наднаціональності дало нам змогу провести
аналіз особливостей реалізації державного суверенітету в умовах Євросоюзу
зважаючи на його наднаціональну природу. З метою встановлення
особливостей прояву державного суверенітету в Євросоюзі було проведено
аналіз поглядів науковців щодо питання обмеження чи розширення
суверенітету держав–членів Європейського Союзу.
Ключові слова: Європейський Союз, суверенітет, державний
суверенітет, наднаціональність, наднаціональна організація.

У ХХІ столітті Європа переживає особливий етап
розвитку. За нетривалий період часу вона встигла зазнати
економічних, політичних та соціальних криз. Серед ряду
проблем можна назвати інституційну кризу, міграцію,
сепаратизм, терористичні загрози тощо. Вирішення
спільних для Європи проблемних питань потребує
активної залученості кожної з держав у її вирішення,
що тягне за собою необхідність делегування державою
частини суверенних прав на користь наднаціональних
об’єднань (у Європі таким визнають Європейський
Союз). Зважаючи на те, що саме суверенітет є тою
провідною ознакою, яка визначає державу, як державу,
важливим є гарантування їй збереження суверенітету.
Відповідно, найактуальнішими проблемами, які
стоять на порядку денному є не лише визначення та
врегулювання проблемних для європейської спільноти
питань, а й гарантування кожній з держав збереження
свого суверенітету.
Відсутність однозначної точки зору щодо розуміння суверенітету та особливостей його реалізації у
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наддержавному утворенні ускладнює процес практичного
врегулювання забезпечення суверенітету членів ЄС.
Держави–члени Європейського Союзу дедалі більше
відчувають втручання в свою внутрішню політику, що не
завжди має позитивний вплив на незалежне її проведення.
Законодавством Європейського Союзу передбачено ряд
поступок щодо не участі в спільних діях та зобов’язаннях
членів об’єднання, до прикладу, не всі члени ЄС входять
до єврозони, Велика Британія не є учасником Шенгенської
угоди. Польща під час підписання Лісабонської угоди мала
змогу відстояти власну позицію щодо деталей голосування
кваліфікованою більшістю, таким чином забезпечивши
собі більше представництво в інститутах ЄС, ніж це було
передбачено. Проте все ж таки держави–члени мають
йти на ряд поступок, аби чітко дотримуватися норм та
стандартів ЄС. Небажання Чехії, Польщі, Угорщини
брати активну участь у прийнятті біженців та мігрантів
спричинило вкрай негативну реакцію Єврокомісії, через
що на них було накладено санкції. Нещодавно розпочата
реформа судів у Польщі вкрай загострила ситуацію
між Польщею та ЄС, через порушення останньою
«цінностей Європейського Союзу», Євросоюз змушений
був розпочати процес введення санкцій проти неї.
Таким чином, відповідні подвійні стандарти створюють
необхідність невідкладного перегляду теорії державного
суверенітету з огляду на особливості його реалізації у
сучасних умовах.
Питання забезпечення суверенітету країн–членів
Європейського Союзу, а також визначення його правового
статусу було досліджено як зарубіжними А. Алби,
Д. Дінан та Н. Нугент, так і вітчизняними В. Ковтун,
І. Левін, О. Мещерякова, І. Троян, І. В. Яковюк вченими.
Також слід зосередити увагу на тому, що здебільшого
дане питання досліджено з точки зору юридичної, а
не політичної науки. Відповідно, метою даної статті є
визначення основних рис наднаціональності, а також
політологічний аналіз співвідношення принципів
наднаціональності та державного суверенітету в умовах
Європейського Союзу.
Традиційний підхід до розуміння державного
суверенітету дещо трансформується під впливом
глобалізаційних процесів, які вимагають від держави
делегування частини своїх повноважень на користь
інших політичних акторів із метою найбільш
ефективного вирішення проблемних питань. Важливою
умовою є забезпечення рівності кожної зі сторін, яка
бере участь у прийнятті рішень [7, c. 159].
Сьогодні, коли акторами міжнародних відносин є не
лише окремо взяті держави, а й міжнародні організації,
необхідним є розуміння форм реалізації суверенітету в
контексті міжнародних відносин: яким чином держави,
як члени міжнародних організацій та об’єднань
забезпечують захист свого суверенітету, не посягаючи
на суверенітет інших держав.
На рівні міжнародних договорів принцип не
втручання у державні справи протягом декількох століть
був основним у відносинах між державами. Дана система
міжнародних відносин отримала назву Вестфальської,
яка визначала внутрішній та зовнішній суверенітет
головними принципами. Наприкінці ХХ – поч. ХХІ
століть формується нова система, за якої держави з
одного боку все ще є головними суб’єктами міжнародних
відносин та мають право проводити самостійну
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політику, проте з’являються і нові політичні актори –
міжнародні організації та об’єднання, отже, держави, які
вже ввійшли до складу таких об’єднань, як, до прикладу,
Європейський Союз по факту перестали функціонувати
як внутрішньо цілісні одиниці. Для характеристики
такої системи міжнародних відносин науковці почали
використовувати термін поствестфальська система.
Таким чином стосунки між державами виходять на
новий, наднаціональний рівень [4, c. 12].
Найскладнішою проблемою у взаємодії держави та
міжнародних організацій є співвідношення державного
суверенітету й елементів наднаціональних структур [9].
Наднаціональна організація передбачає створення
таких умов, коли держава має виконувати рішення
прийняті цією організацією, а також забороняють
приймати рішення в тій частині компетенції, які були
делеговані цій організації [12, c. 122].
На нашу думку, для визначення Європейського Союзу
як наднаціональної організації, необхідно з’ясувати риси
наднаціональності:
– ступінь добровільності делегування державами–
членами суверенних прав наднаціональній організації;
– здатність наднаціональної організації керуватися
власними цілями та завданнями навіть за умови, якщо її
інтереси не збігаються з інтересами держави–члена;
– можливість приймати рішення більшістю голосів,
а не одноголосно;
– формування інститутів та органів міжнародної
організації з чиновниками, які діятимуть незалежно та
неупереджено, не зважаючи на позицію держави, яка
висунула відповідну кандидатуру;
– визнання державою верховенства міжнародного
права (зокрема права міжнародного об’єднання, до якого
входить держава) над національним правом;
– обмеження певних сфер впливу національних
урядів повністю або частково;
– можливість втручання до питань внутрішньої
компетенції держав.
Не зважаючи на обмеження компетенції держави
у певних сферах, важливою рисою наднаціональної
організації є те, що до її складу входять саме суверенні
держави, інакше організація не може вважатися
наднаціональною [12, c. 123].
Як зазначають науковці, саме наднаціональність є
невід’ємною складовою правової природи Європейського
Союзу, який увібрав у себе риси наднаціональності.
Наднаціональне утворення у своїй діяльності
ставить свої інтереси вищими за інтереси конкретно
взятої держави–члена. Дана ознака проявляється,
зокрема, у процесі прийняття рішень інститутами
Євросоюзу. Якщо до моменту прийняття Лісабонского
договору кожен з членів ЄС міг скористатися правом
вето, заблокувавши прийняття рішень, то наразі вони
приймаються кваліфікованою більшістю, що спрощує
саму процедуру прийняття рішень, однак враховує
інтереси, більшості (а не всіх) [2]. Дана процедура є
ефективною в межах наднаціональної організації, що
допомагає вирішити глобальні питання, проте негативно
впливає на внутрішню політику окремо взятих держав–
членів. До прикладу, актуальне з 2015 року питання
біженців із Близького Сходу, викликало багато дискусій
серед членів–держав ЄС. До виконання дворічного плану,
запропонованого Європейською Комісією, лише 16 з
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28 членів країн були згодні створити сприятливі умови
для розміщення біженців. Негативно до даного рішення
поставилися Польща, Угорщина та Чехія, які станом
на червень 2017 року не прийняли жодного з кроків,
які були передбачені стратегією. Європейська комісія
змушена була відкрити провадження проти цих країн,
не зважаючи на те, що виконання стратегії щодо даного
питання могло бути загрозою не лише для економіки, а й
перш за все внутрішньої безпеки. У свою чергу канцлер
Австрії Крістіан Керн також висловлював прохання про
неучасть Австрії в розподілі мігрантів із Греції та Італії,
проте дане прохання було відхилено, посилаючись на
принцип солідарності між країнами ЄС. Таким чином,
Єврокомісія поставила інтереси Євросоюзу вище за
інтереси конкретно взятих держав.
Особливим є питання функціонування правової
системи ЄС. Держава, підписуючи Угоду про членство в
Євросоюзі, визнає верховенство його правової системи.
Суд Європейського Союзу є найвищою інстанцією,
яка покликана вирішувати спірні питання як і між
державами–членами, так і між державами–членами
та Союзом. Не виконання рішень Суду Європейського
Союзу може мати вкрай тяжкі, перш за все в економічному
плані, наслідки для країни–порушника, адже на неї може
бути накладено санкції.
Обмеження сфер впливу національних урядів
проявляється в чіткому закріплені стандартів ЄС, які
мають виконувати усі держави–члени. Спроба ухилитися
від норм тягне за собою не лише правові наслідки, а
й економічні. Як приклад, судова реформа у Польщі
викликала занепокоєння у Європейському Союзі.
Єврокомісія через порушення Польщею «цінностей
Європейського Союзу», розпочала процес введення
санкцій проти неї. Цей процес активно розпочався
наприкінці 2017 – початку 2018 року і чи дійде він свого
логічного завершення залежатиме в тому числі й від того
чи зупинить Польща процес реформи.
Отже, те, що за своєю структурою, функціонуванням
та розподілом компетенцій Європейський Союз цілком
відповідає ознакам наднаціонального об’єднання, дає
повну підставу визначитися з правовою природою
даного об’єднання. Однак, деякі дослідники схиляються
до того, що Європейський Союз дедалі більше набирає
ознак федеративної держави. З цим можна погодитися
з огляду на співставлення таких ознак федеративної
держави та особливостей функціонування ЄС:
дворівнева структура управління, яка проявляється
окремо в загальноєвропейських інститутах та органах
управління держав–членів ЄС; єдину валюту; відсутність
внутрішніх кордонів; принцип субсидіарності; спільне
ведення зовнішньої політики тощо. Проте, федерація
передбачає наявність суб’єктів федерації, які є
невід’ємними складовими держави та не володіють
абсолютними суверенними правами, що не можна
сказати про членів Євросоюзу [10, c. 360].
Можна стверджувати, що Європейський Союз має
лише ознаки федеративної держави, проте по факту
такою не є. Як зазначає Ю. Хоббі, саме наднаціональність
виступає гарантом збереження суверенітету членів
ЄС, адже поки вони не втратять свого суверенітету
(як мінімум зовнішнього), говорити про федерацію не
доречно, якщо ж ЄС отримає статус федерації, питання
наднаціональності втратить свою сутність [8].
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Не можна й оминути думку науковців щодо
визначення Європейського Союзу конфедерацію.
Згідно з визначенням конфедерації, яке наводить
П. П. Шляхтун «Конфедерація – форма союзу держав,
за якої держави зберігають свій суверенітет у повному
обсязі. К. утворюється для досягнення певних спільних державних цілей – економічних, військових,
зовнішньополітичних. Конфедерація характеризується
наступними ознаками: утворення на основі договору між
суб’єктами конфедерації; право сецесії – вільного виходу
з К. її суб’єктів, віднесення до предмета відання К.
невеликого кола питань; утворення тільки тих спільних
органів, які необхідні для вирішення завдань, особливо
виокремленних за договірними актами, відсутність
постійно діючих спільних органів владних повноважень;
право нуліфікації – відмови суб’єкта К. від визнання
або застосування актів спільних органів; відсутність
спільних судових органів; відсутність зазвичай єдиної
грошової системи обігу…» [11, c. 224].
І хоча Європейський Союз дійсно є об’єднанням
держав, створеним для досягнення спільних цілей на
підставі міжнародних договорів, має спільні органи
управляння, а держави–члени не втрачають суверенітет,
все ж таки не доцільно вважати ЄС конфедерацію
(можливо зафіксувати лише те, що Євросоюз відповідає лише окремим ознакам конфедерації), адже
Європейський Союз не є тимчасовим об’єднанням, це
постійно діюча організація, яка динамічно розвивається
і вирішує проблемні питання, має спільну валюту (за
виключенням Великої Британії), відсутність митних
кордонів, Маастрихським договором було передбачено
єдине громадянство, а також визнає верховенство Суду
Європейського Союзу [10, c. 361].
Європейський Союз цілком можна вважати наднаціональною організацією, яка має риси федеративної
держави. Проте, щодо майбутнього Європейського
Союзу існує багато варіантів визначення форми його
устрою, до прикладу Ф. Шміттер вважає, цілком
можливим перетворення ЄС у повну федеративну
державу, або часткову конфедерацію й консорціум для
виконання деяких часткових функцій [6, c. 476].
Правова природа та визначення статусу Європейського Союзу, як наднаціональної організації з
ознаками федеративної держави, прямо впливає на
реалізацію суверенітету держав–членів. Зважаючи на
те, що у державі суб’єктами відносин і основним носієм
суверенітету є народ, у контексті міжнародних відносин,
суб’єктами і носіями суверенітету виступають держави.
Звичайно, будучи учасником певної міжнародної
організації держава ставить не меті не лише вирішення
світових, а перш за все відстоювання власних інтересів,
а отже і інтересів своїх громадян.
З огляду на те, що Європейський Союз все ж таки
є наднаціональною організацією з федеративними
ознаками, держави–члени делегують частину своїх
повноважень, у межах яких Євросоюз має змогу
приймати рішення обов’язкові для виконання всіма
країнами членами. До того ж, слушним буде зауваження,
що держави, які прагнуть вступу у Європейський Союз
також мають виконати ряд положень, аби отримати
статус «країни–кандидата», таким чином навіть на
моменті висловлення бажання певної держави вступу до
ЄС можемо бачити вплив Союзу у її внутрішню політику.
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До прикладу, досвід Албанії, яка у 2014 році отримала
статус країни–кандидата, говорить про те, що вона має
повністю відповідати європейським стандартам. У 2014
році перед нею було поставлено дві основні задачі:
боротьба з корупцією у судовій гілці влади, а також
зниження рівня злочинності в країні. Як зазначила Голова
Комітету у закордонних справах Албанії Мімі Коделі під
час свого візиту до України на початку лютого 2018 року
– наразі Албанія «виконала все домашнє завдання» від
ЄС і вже літом 2018 року готова продовжити перемовини
щодо вступу до Євросоюзу.
У питанні прояву суверенітету держав–членів
ЄС серед науковців також існують певні розбіжності.
В. Левін та Ю. Тихоміров зазначають, що не зважаючи
на те, що країни–члени делегують частину повноважень
наднаціональній структурі, вони не втрачають і не звужують
свій суверенітет, а навпаки відбувається розширення
суверенних прав з огляду на те, що країни набувають влади
в рамках всієї Європи. Інша позиція, якої дотримуються
М. Костенко, Д. Дінан та Н. Нугент – передбачає звуження
державного суверенітету внаслідок делегування частини
повноважень наднаціональній структурі та відчуження в
держави частини суверенних прав.
Розширення сфери повноважень членів Євросоюзу
передбачає можливість приймати рішення в межах
Європейського Союзу, таким чином визначаючи політику
не лише окремо взятої держави, а й значно впливаючи
на геополітичну ситуацію, таким чином навіть якщо
держава не є геополітичним лідером, її голос в рамках
міжнародної організації може бути вирішальним для
розвитку подальшого світового порядку. Відповідно,
розширення суверенітету проявляється в можливості
впливати не лише на розвиток власної держави, а на
більш глобальні рішення та процеси. Обґрунтовуючи
свою позицію, Д. Дінан та Н. Нугент акцентують
увагу на тому, що держави, створивши наднаціональну
організацію передали частину повноважень у її
компетенцію, таким чином обмеживши свій суверенітет
на користь організації [13].
Держава, приймаючи рішення вступу до Євросоюзу,
добровільно делегує частину своїх суверенних прав на
корить ЄС, цілком логічно, що добровільний вступ має
передбачати і добровільний вихід із ЄС, якщо політика
та прийняті рішення у межах Союзу будуть суперечити
внутрішній політиці держави, дана норма виступила б
гарантом забезпечення та не посягання ЄС на суверенітет
держав, а лише на користування ним у межах наданих
компетенцій з метою вирішення глобальних проблемних
питань. Однак, багато суперечностей викликає той факт,
що до прийняття Лісабонського договору процедура
виходу країни–члена з Європейського Союзу не була
розроблена [2].
Суперечливим є також процес прийняття рішень
у ЄС, з огляду на те, що рішення, які приймаються
кваліфікованою більшістю, є обов’язковими для
виконання всіма членами, що вкрай негативно може
впливати на всі сфери внутрішньополітичного життя
держави, таким чином зачіпаючи її суверенні права на
визначення власної політики. Проте, для прийняття
рішень у сфері безпеки все ж таки передбачає право вето
для урядів країн–членів ЄС.
На користь тези про розмивання суверенітету
держав–членів, В. І. Ковтун наводить аргумент щодо
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обмеження повноважень у сфері функціонування фінансової системи, що також проявляється в існуванні
міжнародно–правового арбітражу на валютних ринках, у
міжнародній торгівлі, а також певні обмеження держави
у питаннях розпорядження природними ресурсами
власної держави, яке має здійснюватися лише в рамках
стандартів ЄС [3, с. 295].
Таким чином, у ході розгляду питання співвідношення
державного суверенітету та наднаціональності в
політико–правовій практиці Європейського Союзу ми
дійшли наступних висновків:
– Європейський Союз – наднаціональна організація з
федеративними ознаками, яка динамічно розвивається та
є найбільш інтегрованим у соціальному, економічному
та політико–правовому відношенні об’єднанням.
– Важливою умовою забезпечення суверенітету
держави–члени є гарантія добровільності вступу та
виходу із Євросоюзу, а також можливість через своїх
представників відстоювати інтереси власної держави у
межах передбачених у Договорах та Угодах.
– Дискусія щодо реалізації державного суверенітету
дає підстави стверджувати про недосконалість існуючої
системи забезпечення прав окремих країн–членів
ЄС, проте чітко вставлено факт делегування частини
суверенітету державою–членом, а також принцип дії
інституцій ЄС лише у межах наданої йому компетенції.
– Не зважаючи на те, що питання гарантії
суверенітету держав–членів потребує вдосконалення,
суверенітет є гарантом функціонування Європейського
Союзу у межах тих повноважень, які були визначенні
із початку його створення. Зникнення суверенітету –
буде підставою для зміни першопочатково закладеної
сутності Європейського Союзу.
Список використаних джерел
1. Иванов Е., Конуров А. Реализация государственного суверенитета в политической практике / Иванов Е., Конуров А. // Власть.
– 2012. – №7. – C.36–39.
2. Лісабонська угода [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://eu.prostir.ua/catalogue/159827.html
3. Ковтун В. І. Окремі питання державного суверенітету
в аспекті посилення інтеграційних і глобалізаційних процесів
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/
FP_index.htm_2013_3_50.pdf.
4. Коппель О. А. Новий міжнародний порядок: структурні
характеристики та особливості формування / О. А. Коппель,
З. Кісільова // Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук.
пр. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2009. – Вип.87, Ч.2. – C.11–17.
5. Левин И. Д. Суверенитет / И. Д. Левин. – М.: «Юридическое
издательство министерства юстиции СССР», 1948. – 376 с.
6. Політика європейської інтеграції: навчальний посібник / за ред.
д.ф.н., проф. В. Г. Воронкової. – К.: ВД «Професіонал», 2007. – 512 с.
7. Троян І. Трансформація державного суверенітету в умовах
глобалізації / І. Троян // Українська національна ідея: реалії та
перспективи розвитку: зб. наук. пр. – Львів, 2008. – Вип.23. – С.158–164.
8. Хоббі Ю. С. Наднаціональність та суверенітет держав–членів
Європейського Союзу [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://vuzlib.com/content/view/2271/73/
9. Чекаленко Л. Д. Міжнародні організації і суверенітет
держави [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.
gov.ua/vydanna/panorama/issue.php?s=gpgs0&issue=2005_2
10. Швед В. С. Правова природа Європейського Союзу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/
handle/11300/3569
11. Шляхтун П. П. Конституційне право: словник термінів /
П. П. Шляхтун. – К.: Либідь, 2005. – 568 с.
12. Яковюк І. В. Прояв наднаціональності в Європейському
Союзі / І. В. Яковюк // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – Х.: Право, 2006. – Вип.12. – C.121–128.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

13. Nugent N. The Government and Politics of the European Union:
Fourth edition / Nugent N. // Durham, North Carolina. – 1999. – 491 p.

References
1. Ivanov E., Konurov A. Realizacija gosudarstvennogo suvereniteta
v politicheskoj praktike / Ivanov E., Konurov A. // Vlast’. – 2012. – №7.
– S.36–39.
2. Lisabons’ka ugoda [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu:
https://eu.prostir.ua/catalogue/159827.html
3. Kovtun V. I. Okremi pytannja derzhavnogo suverenitetu v aspekti
posylennja integracijnyh i globalizacijnyh procesiv [Elektronnyj resurs]. –
Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/jpdf/FP_index.htm_2013_3_50.pdf.
4. Koppel’ O. A. Novyj mizhnarodnyj porjadok: strukturni harakterystyky ta osoblyvosti formuvannja / O. A. Koppel’, Z. Kisil’ova //
Aktual’ni problemy mizhnarodnyh vidnosyn: zb. nauk. pr. – K.: KNU
im. Tarasa Shevchenka, 2009. – Vyp.87, Ch.2. – S.11–17.
5. Levin I. D. Suverenitet / I. D. Levin. – M.: «Juridicheskoe
izdatel’stvo ministerstva justicii SSSR», 1948. – 376 s.
6. Polityka jevropejs’koi’ integracii’: navchal’nyj posibnyk / za red.
d.f.n., prof. V. G. Voronkovoi’. – K.: VD «Profesional», 2007. – 512 s.
7. Trojan I. Transformacija derzhavnogo suverenitetu v umovah
globalizacii’ / I. Trojan // Ukrai’ns’ka nacional’na ideja: realii’ ta
perspektyvy rozvytku: zb. nauk. pr. – L’viv, 2008. – Vyp.23. – S.158–164.
8. Hobbi Ju. S. Nadnacional’nist’ ta suverenitet derzhav–chleniv
Jevropejs’kogo Sojuzu [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://
vuzlib.com/content/view/2271/73/
9. Chekalenko L. D. Mizhnarodni organizacii’ i suverenitet
derzhavy [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.niss.gov.
ua/vydanna/panorama/issue.php?s=gpgs0&issue=2005_2
10. Shved V. S. Pravova pryroda Jevropejs’kogo Sojuzu [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://dspace.onua.edu.ua/
handle/11300/3569
11. Shljahtun P. P. Konstytucijne pravo: slovnyk terminiv /
P. P. Shljahtun. – K.: Lybid’, 2005. – 568 s.
12. Jakovjuk I. V. Projav nadnacional’nosti v Jevropejs’komu Sojuzi
/ I. V. Jakovjuk // Derzhavne budivnyctvo ta misceve samovrjaduvannja.
– H.: Pravo, 2006. – Vyp.12. – S.121–128.
13. Nugent N. The Government and Politics of the European Union:
Fourth edition / Nugent N. // Durham, North Carolina. – 1999. – 491 p.
Mainina M. S., student, Taras Shevchenko National University of Kyiv
(Ukraine, Kyiv), miroslava_maynina@ukr.net
Correlation between the Sovereignty and Supranationality
in the political and legal practice of European Union
The purpose of the article is to find out the correlation of sovereignty and
the main features of supranationality іn the example of the European Union, in a
view of the increased scientific interest to the problems of the functioning of the
EU. The article analyzes the main features of supranationality and establishes
the conformity of the European Union to the main features of a supranational
organization. Definition of the essence of supranationalism has enabled us to
analyze the peculiarities of the implementation of state sovereignty in the European
Union’s reality which depends of supranational features. In order to determine the
peculiarities of state sovereignty realization in the EU, we have analyzed scientists’
positions about the restriction or expansion of the sovereignty of the Member States
of the European Union was conducted.
Keywords: European Union, sovereignty, state sovereignty, supranationality,
supranational organization.
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The functional role of the Millie Medglis
of the Azerbaijan Republic in inter–parliamentary
cooperation
Participating in the work of interparliamentary organizations and
parliamentary bodies of international organizations, the Milli Majlis of the Republic
of Azerbaijan carries out a great work on establishing and further cooperation
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with parliaments of other countries. The activity of Milli Mejlis of the Republic of
Azerbaijan is based on the principles of transparency, openness and is reflected on
the website: http://www.meclis.gov.az.
Keywords: legislative body, parliament, foreign policy decisions,
interparliamentary relations, interparliamentary organizations, the principle of
transparency and openness.

(стаття друкується мовою оригіналу)
An analysis of the degree of real participation of
public authorities in making foreign policy decisions
presupposes an approach to the study of the activities
of the highest representative and legislative body, the
parliament.
In foreign policy matters, he is usually expected to make
a principled decision on issues of war and peace, ratification
of international treaties and agreements concluded by
the government, approval of candidates proposed by the
government in positions that play an important role in
relations with other states (ambassadors, representatives in
international organizations).
One of the factors contributing to the foreign policy
activity of the parliament is the growing role of social
forces and movements in the development of international
relations. Parliament differs from other bodies of the state in
that it more vividly reflects foreign policy issues that are of
concern to public opinion, fulfills a diplomatic function with
parliaments of other countries.
To identify the role of the legislature in foreign policy
activities, we analyze specific powers of the parliament in
this direction, enshrined in the constitutional legislation.
Thus, the group of powers of the Azerbaijani Parliament –
Milli Mejlis refers to its participation in the procedure of
ratification of international treaties and agreements.
Participating in the work of interparliamentary
organizations and parliamentary bodies of international
organizations, the Milli Majlis of the Republic of
Azerbaijan carries out a great work on establishing and
developing relations with parliaments of various states
on a bilateral basis. Bilateral meetings are an integral
part of the activities conducted by inter–parliamentary
organizations.
Establishing close ties with parliamentarians of different
states, Azerbaijani deputies provide them with objective
information about their country. And, they also contribute
to the inclusion of issues that are of national importance on
the agenda of inter–parliamentary meetings and the adoption
of decisions, additions and amendments necessary for the
Republic, thereby ensuring the support of Azerbaijan's
position.
In order to maintain more stable contacts with the
parliaments of individual countries, conduct joint events
and fairly regularly exchange delegations, the Azerbaijani
Parliament has joint interparliamentary commissions
and working groups on inter–parliamentary relations of
Azerbaijan with various states.
Inter–parliamentary commissions are established on
the basis of concluded agreements on interparliamentary
cooperation. The provisions on the Azerbaijani part of such
inter–parliamentary commissions are approved by the Milli
Majlis of the Republic of Azerbaijan.
As for the working groups on inter–parliamentary
relations of Azerbaijan with various states, they are formed
at the beginning of the work of the Parliament of the new
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convocation by the decision of the Milli Majlis of the
Republic of Azerbaijan.
These groups are voluntary associations of parliamentarians. To enter into them, a deputy of the Milli Majlis suffices to apply for membership in this group. The normative
acts do not establish the minimum number of members of
the group on inter–parliamentary relations necessary for its
functioning.
Consequently, in principle, it is sufficient for the work
of the group that its members include two parliamentarians.
After each election to Parliament, the composition of the
group on interparliamentary relations is re–formed.
According to the decree of the Milli Mejlis of the
Republic of Azerbaijan of December 5, 2000, 60 working
groups on inter–parliamentary relations of Azerbaijan
with various states function. All parliamentarians are
members of working groups. It is also possible for one
member to be a member of two working groups at the
same time [2].
These groups are called upon to promote the development
of bilateral interstate relations of the Republic of Azerbaijan,
contacts, consultations and information exchange in all
spheres of cooperation, as well as coordinating positions on
issues of mutual interest.
With the assistance of the group on inter–parliamentary
relations, working contacts are established between the
single–sector commissions of the Milli Mejlis of the
Republic of Azerbaijan and the parliament of the respective
state.
The Parliament of Azerbaijan has the right to conclude
agreements with parliaments of other countries on
cooperation [3].
Thus, there are similar agreements with the Grand
National Assembly of Turkey (1992), the Federal Assembly
of the Russian Federation (2001), the Assembly of the
Islamic Council of the Islamic Republic of Iran (1994), the
US Congress (2003), the Parliament Georgia (1996) and
with a number of other parliaments.
The agreements fix the forms of parliamentary
cooperation in various fields, in particular, in the field of
law and lawmaking, the mutual exchange of information
and work experience, and come into force from the moment
they are signed by the chairmen of the parliaments of the
respective states. In the event that an agreement is concluded
with a bicameral parliament, the agreement must be signed
by the chairmen of both chambers.
The Parliament of the Republic of Azerbaijan
is actively exchanging parliamentary delegations.
Exchanges of this kind are carried out in accordance with
the annual plan of inter–parliamentary cooperation of the
Milli Mejlis.
The plan is drawn up by the Department of International
Relations of the Office of Parliament on the basis of
an analysis of the main areas of inter–parliamentary
cooperation.
Then it is preliminary considered by the Parliamentary
Commission on International Relations and Inter–
Parliamentary Relations and approved by the Chairman of
Milli Mejlis of the Republic of Azerbaijan.
The Chairman of the Parliament also determines the
composition and scope of the powers of the Azerbaijani
official parliamentary delegations, appoints their
leaders.
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Official delegations of the Milli Mejlis submit reports
to the Commission on International Relations and Inter–
Parliamentary Relations, to the International Relations
Department of the Office of the Parliament, and, if necessary,
to other commissions. On the initiative of the head of the
delegation, the Commission on Foreign Relations and Inter–
Parliamentary Relations, such a report can be heard at a
meeting of the Parliament of the Republic of Azerbaijan.
It should be noted that as a result of the activities of
the Milli Majlis, a stable legal basis was established for the
comprehensive development of the Azerbaijani state. Since
1995, the parliament has adopted more than 2,250 laws and
regulations.
«Despite the fact that the main powers of the Milli
Majlis are related to legislation and the adoption of
laws, international relations (relations) take place in
the activities of the Milli Majlis. Currently, the Milli
Majlis is a full member of a number of universal and
regional international parliamentary organizations – the
Interparliamentary Union, the Parliamentary Assembly of
the Council of Europe, the OSCE Parliamentary Assembly,
the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic
Cooperation Organization, the CIS Interparliamentary
Assembly, the Parliamentary Assembly of the Islamic
Conference Organization, the Parliamentary Assembly of
GUAM, member of the NATO Parliamentary Assembly,
works closely with the European Parliament and other and
international organizations.
Working groups on interparliamentary relations with
legislative bodies of 70 countries function in the Milli
Majlis.
The activity of Milli Mejlis of the Republic of Azerbaijan
is based on the principles of transparency and openness» [1], is
reflected on the website –http: //www.meclis.gov.az/, rests on
the norms and principles of international law and corresponds
to the practice of countries with a democratic system.
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заснована на принципах прозорості, відкритості та відображена на веб–
сайті: http://www.meclis.gov.az.
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Перегляд Європейської політики сусідства
у 2015 році як новий етап відносин між
Європейським Союзом і його сусідами
Здійснено спробу проаналізувати результати роботи Європейської
політики сусідства, а також визначити основні тенденції в європейській
політиці по відношенню до України та країн–партнерів ЄПС в наступні
декілька років. Враховуючи, що саме Європейська політика сусідства є
основною інтеграційною стратегію ЄС по відношенню до південних і східних
країн–сусідів, саме від її останнього перегляду багато в чому буде залежати
як майбутнє Європейського Союзу, так і розстановка сил навколо нього.
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Європейську політику сусідства з самого початку
було започатковано для підтримання стабільності,
безпеки і процвітання в країнах сусідах Європейського
Союзу. Але за більше, ніж 10 років, цей регіон не тільки
не став безпечнішим, але й взагалі перетворився в
зону нестабільності та проблем. Замість «кола друзів»,
ЄС отримав «коло вогню» на своїх кордонах: події
«Арабської весни», агресія Росії по відношенню до Грузії
і України, криза біженців – це все прямо вплинуло і на
процеси в самому ЄС. За цей час 12 з 16 країн–партнерів
ЄПС зіштовхнулися з різноманітного роду конфліктами,
на кшталт анексії територій, або громадянських та
міждержавних війн. Таке положення справ призвело
до перегляду ЄПС зі сторони Європейського Союзу у
2015 році, який може слугувати початком нового етапу
відносин між ЄС і сусідами. Окрім цього, перегляд
ЄПС важливий в тому сенсі, що на сьогоднішній день
навряд чи можливе подальше розширення ЄС та прийом
нових повноцінних членів. Тож саме Європейська
політика сусідства повинна стати впродовж декількох
наступних років найвищим ступенем інтеграції країни
в Європейських Союз без членства в його інституціях.
Дослідження Європейської політики сусідства
відбувається на різних рівнях та в різноманітних сферах,
але враховуючи багатогранність цієї проблематики,
такий аспект, як перегляд ЄПС, можна віднести до
недостатньо вивчених. Європейська політика сусідства
стали предметом наукових досліджень багатьох
вітчизняних, так і зарубіжних вчених, у першу чергу
варто виділити праці В. В. Копійки, Т. І. Шинкаренко,
М. А. Миронової, В. А. Манжоли, О. Л. Хилько,
О. М. Гладенка, Я. М. Костюченка, Ю. В. Мовчан,
Т. А. Сауляк, Є. Ю. Трещенкова, К. І. Трубачової,
В. В. Халаджи, О. В. Шишкіної, І. В. Яковюка, а також
Юрія Агафонова, Бернда Вебера (Bernd Weber), Вейда
Джакобі (Wade Jacoby), Тiма Хотона (Tim Haughton),
Джудiт Келлi (Judith Kelley), Йоханнеса Варвіка
(Johannes Varwick) та інших.
Мета статті – визначити основні зміни в
Європейській політиці сусідства після 2015 року, а
також спрогнозувати майбутні формати співпраці
Європейського союзу і країн–сусідів.
Враховуючи той факт, що основні цілі Європейської
політики сусідства, як безпека, стабільність і добробут
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регіону на кордонах Європейського Союзу, не були
досягнуті, ця інтеграційна стратегія ЄС потребувала
не тільки нового підходу і перегляду пріоритетів, а й
запровадження нових шляхів роботи та взаємовідносин
зі своїми східними і південними сусідами. У зв’язку з
цим, у 2015 році, після проведення широких консультацій
з країнами–членами ЄС, країнами–партнерами, міжнародними організаціями, громадянським суспільством та науковцями, Європейська Комісія і Високий
представник ЄС із закордонних справ і безпекової
політики опублікували спільний консультативний
документ під назвою «Перегляд Європейської політики
сусідства: міцніше партнерство заради сильнішого
сусідства». Цей документ визначив основні політичні
пріоритети ЄПС на наступні декілька років, серед
яких стабілізація є найактуальнішим викликом. Окрім
цього, Європейський Союз прагне зробити ЄПС більш
привабливою і зрозумілою для її учасників, таким чином
ЄС і його сусіди зможуть розвинути більш ефективне
партнерство.
У «Спільному повідомленні для Європейського
Парламенту, Європейської Ради, Європейського економічно–соціального комітету та Комітету регіонів» щодо
перегляду Європейської політики сусідства, його автори
запропонували наступні спільні пріоритетні напрями
для співпраці між ЄС та країнами–партнерами:
– економічний розвиток;
– сфера безпеки;
– міграція та мобільність [1].
В питанні підтримки всеохоплюючого економічного
та соціального розвитку, наприклад, основний акцент
буде робитися не тільки на модернізації економічного
управління, або підтримці структурних реформ для
покращення конкурентоспроможності в країнах–
партнерах, а й на поглибленні торгівельних зв’язків,
посиленні транспортної сполучуваності між ЄС та
сусідами і збільшенні зайнятості місцевої робочої
сили, особливо молоді. У сфері безпеки сторони
ЄПС зосереджуватиметься передусім на політиках із
запобігання конфліктам, боротьбі проти тероризму,
кіберзлочинності та протистояння радикалізації, а також
на вдосконаленні судової співпраці у кримінальних
справах у повній відповідності до принципу верховенства права та міжнародного права, включаючи
міжнародне право в галузі захисту прав людини. Щодо
міграції та мобільності, то тут сторони планують, з
однієї сторони, поглибити мобільність між країнами
на законних підставах, тобто мова іде не тільки про
візову лібералізацію, а й про підтримку кваліфікованої
трудової міграції, а з іншої – посилити боротьбу проти
нерегулярної міграції, торгівлі людьми та контрабанди.
Окрім того, велика увага приділятиметься роботі з
партнерами над питаннями енергетичної безпеки та
боротьби проти змін клімату [2].
Окрім зміни пріоритетних напрямків співпраці,
у новій ЄПС Європейський Союз планує поглибити
диференціацію, тобто враховувати різні устремління
та бажання країн–партнерів щодо рівня партнерства з
ЄС. Такий індивідуальний підхід є необхідним для всіх
країн–партнерів, оскільки одним він дозволяє уникнути
гальмування реалізації пропонованих програм і проектів,
якщо вони не відповідають національним інтересам або
є несвоєчасними на певному етапі, а іншим дає змогу
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ще більше поглибити свої відносини з ЄС. Незалежні
експерти з міжнародного фонду «Відродження»
вбачають у цьому шанс на те, що в майбутньому обсяги
фінансування у рамках політики будуть не стільки
залежати від географічного розташування, скільки від
глибини інтеграції з ЄС [3; 4].
На основі вищенаведених запланованих змін в новій
Європейський політиці сусідства можна зробити два
основних висновків.
По–перше, перегляд основних пріоритетів ЄПС
є важливим кроком, але без більш персоніфікованого
підходу до кожної з країн–партнерів, він не має сенсу.
Європейська політика сусідства як інтеграційна стратегія
ЄС була започаткована не тільки у зв’язку з неготовністю
ЄС та більшості країн–сусідів об’єднання до повної
інтеграції в рамках союзу одразу ж після розширення ЄС у
2004 році, а й у зв’язку із прагненням Брюсселю запобігти
виникненню нових меж між розширеним ЄС та країнами–
сусідами. І хоч нечітка територіальна диференціація
політики і штучне поєднання регіонів Східної Європи
і Східного та Південного Середземномор’я в рамках
однієї стратегії свого часу вже зумовили перегляд
принципу розмежування адресатів ЄПС і як наслідок –
започаткування Союзу для Середземномор’я і Східного
партнерства, цього виявилося замало. Ці дві програми
не стали відповіддю Європейського Союзу на виклики
та прагнення країн–партнерів. На сьогоднішній день у
ЄС є можливість побудувати новий систему відносин з
країнами партнерами, інтенсивність яких буде залежати
від бажання обох сторін. Якщо країна буде готова
втілювати необхідні реформи в обмін на фінансову і
політичну підтримку зі сторони Союзу, ЄС, в свою чергу,
повинен більш активно підтримувати і заохочувати
ці прагнення. В той же час, ЄС повинен визнавати те,
що не усі партнери прагнуть дотримуватися правил і
стандартів ЄС, в такому випадку головним пріоритетом
співпраці з ними повинно стати забезпечення безпеки та
стабільності регіону.
По–друге, можна з впевненістю сказати, що
Європейська політика сусідства на сьогоднішній
день є безальтернативним форматом відносин між
ЄС та сусідами. І хоч ця стратегія дійсно має багато
недоліків, серед яких специфічна структура, нечіткі
цілі, проблеми з територіальною диверсифікацією
і відсутність одностайної позиції та бачення щодо
форми і кінцевої мети взаємин між сторонами,
вона все одно наскільки можливо, але задовольняє
і ЄС, і країни–партнери. В Брюсселі, наприклад,
підтримують Європейську політику сусідства як
прихильники розширення ЄС, які використовують
ЄПС як важіль для подальшої європейської інтеграції,
в тому числі і європеїзації, за кордонами об’єднання,
так і противники, які вважають, що ЄС досягнув межі,
за якої подальше розширення йому зашкодить. Щодо
країн–партнерів, то і тут, особливо після перегляду
Європейській політиці сусідства у 2015 році, кожна
країна отримала право вибору – більш тісна інтеграція
з ЄС, як в політичному, так і в економічному чи
безпековому планах, або збереження відносин на
тому ж рівні. Тож формат співпраці «все, крім участі
в інституціях» в поєднанні з чіткою диференціацією
саме за країнами та їх бажаннями може стати досить
успішним для Європейської політики сусідства.
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Розвиток парламентської виборчої системи
в Словаччині та проблеми її функціонування
на сучасному етапі
Проаналізовано розвиток словацької виборчої системи після 1990 р.
в аспекті зміни її структурних елементів. З’ясовано політичні цілі та
наслідки зміни виборчого законодавства, а також чинники, що впливали на
модифікацію виборчої системи. Зосереджено увагу на окремих проблемних

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

аспектах функціонування словацької виборчої системи, що стосуються
преференційного голосування, розподілу мандатів, репрезентації регіонів
у парламенті, електоральної участі та політичної фрагментації. Вказані
проблеми та дискусійні моменти зумовлюють необхідність подальшого
вдосконалення виборчої системи Словацької Республіки.
Ключові слова: Словацька Республіка, парламентські вибори,
пропорційна виборча система, парламентська демократія, політичні партії.

Однією з основних умов успішної демократичної
трансформації є визначення оптимальної моделі
виборчої системи, яка б відображала не тільки існуюче
співвідношення політичних сил, але й забезпечила
дієвість механізму артикуляції інтересів громадян,
функціональність представницьких органів влади
та легітимність перетворень у перехідний період.
Інституційне значення виборчої системи зростає за
умов, коли парламент відіграє центральну роль у системі
органів державної влади, як це має місце в Словацькій
Республіці (далі СР). В умовах пошуку виборчої моделі,
яка б забезпечила адекватне народне представництво
та ефективну політичну взаємодію в сучасній Україні,
актуалізується вивчення зарубіжного досвіду розвитку
виборчих систем.
З огляду на системно важливі функції в умовах
парламентської демократії, словацька виборча система
постійно перебуває у фокусі уваги політиків і науковців,
які вказують на її переваги та недоліки, пропонують
шляхи вдосконалення. Актуальні проблеми та тенденції
розвитку
словацького
виборчого
законодавства
проаналізовано В. Данчишином, Т. Майверчаком,
Л. Оросом [1; 6]. Історичні аспекти еволюції словацької
виборчої системи послідовно висвітлено в публікаціях
М. Дренгубіака, П. Новотного [3], П. Шпаца [4].
Особливості політичної репрезентації словацьких
регіонів у загальнонаціональному парламенті з’ясовано
у працях Р. Мікуша, Т. Мадленяка [2]. Дискусійністю
відзначаються питання щодо зміни типу виборчої
системи, кількості виборчих округів, висоти прохідного
бар’єру та ефективності голосування за системою
преференцій [6, c. 252].
Метою статті є політологічний аналіз розвитку
словацької виборчої системи в аспекті зміни її
структурних елементів після 1990 р. і з’ясування
проблем її функціонування на сучасному етапі.
Сучасне розуміння словацької парламентської
демократії базується на ключовому значенні інституту
парламентських виборів і функціонуванні на їх основі
представницького органу з широкими повноваженнями
щодо інших державних структур. Виборча система
покликана дати відповідь на питання про механізм
формування представницького органу, співвідношення
політичних сил, легітимність і ефективність парламентської діяльності. Кожна національна виборча
система формується і функціонує під впливом
специфічних чинників і цілей, має свої індивідуальні
параметри. Водночас виокремлюють ряд універсальних
структурних елементів виборчих систем (тип виборчого
округу, метод перетворення голосів у мандати, структура
бюлетеня, прохідний бар’єр, спосіб голосування),
які стандартизують аналіз у функціональному, порівняльному, темпоральному контексті. На вказані
параметри ми будемо опиратися, досліджуючи розвиток
і функціонування виборчої системи СР.
Падіння комуністичного режиму в Чехословаччині
зумовило необхідність проведення демократичних
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виборів до представницьких органів влади. Пропорційна
виборча модель була обрана як така, що відповідає
потребам нових партій і громадськості, опирається
на чехословацькі електоральні традиції і водночас
дистанціюється від недоліків мажоритарної системи
часів комуністичного режиму.
У березні 1990 р. було ухвалено виборчий закон,
згідно якого 150 депутатів Словацької національної
ради (далі СНР) обирались за пропорційною виборчою
системою [7]. Для організації виборів територія
Словаччини поділялася на чотири виборчі округи,
які
відображали
тогочасний
адміністративно–
територіальний устрій (Братислава, Західнословацький,
Центральнословацький,
Східнословацький
краї).
Пропорційний розподіл мандатів між партіями
здійснювався послідовно за методами Хейра і Хагенбаха–
Бішоффа. Прохідний бар’єр на виборах до СНР було
встановлено на рівні 3% голосів, тоді як до Федеральних
зборів поріг складав 5% на території однієї з республік.
Зрештою, запровадження низького бар’єру позначилося
на фрагментації словацького парламенту в 1990 р.:
якщо в СНР здобули представництво сім суб’єктів, то
на федеральному рівні словаків представляли тільки
п’ять політичних сил. Виборчий закон запровадив
також преференційне голосування, що дало можливість
виборцю відзначити максимально чотирьох кандидатів
у списку партії. Водночас подальша зміна черговості
кандидатів ускладнювалася необхідністю подолання
високого внутрішнього прохідного порогу на рівні 50%
голосів , поданих на підтримку виборчого списку партії.
Важливість результатів парламентських виборів
1990 р. полягала в тому, що вони легітимізували
зміну політичного режиму та подальші перетворення,
заклали основи плюралістичної системи партій і
парламентської демократії. Водночас фрагментованість
і
поляризованість
партійного
представництва,
нестабільність парламентських коаліцій ставили
питання про необхідність подальшого вдосконалення
словацької виборчої системи.
В контексті підготовки до парламентських виборів
у 1992 р. було модифіковано ряд елементів виборчої
системи: закріплено розподіл мандатів на рівні
виборчих округів за методом Хагенбаха–Бішоффа; поріг
преференційних голосів для зміни місця кандидата в
списку партії знизився до 10%; прохідний бар’єр для
участі в розподілі мандатів для партій збільшено з 3%
до 5%, для коаліцій з двох–трьох суб’єктів встановлено
на рівні 7%, а для коаліцій з чотирьох і більше
учасників – 10% дійсних голосів. Основною ціллю цих
змін було послаблення політичної фрагментованості,
плюралізованості партійного представництва та
підвищення стабільності парламентсько–урядових
коаліцій. За результатами виборів 1992 р. представництво
в СНР здобули тільки п’ять політичних сил, але різко
зросла кількість т.зв. «втрачених голосів» – 23,8%. Така
ситуація дозволила Руху за демократичну Словаччину
(далі РЗДС) з результатом 37,3% голосів отримати
майже половину мандатів (74 з 150). Зважаючи на
складну політичну атмосферу та швидкоплинні умови,
виборче законодавство 1990–1992 рр. можна вважати
раціональним компромісом, який заклав інституційні
основи для демократичного конституювання політичної
системи Словацької Республіки [6, c. 251].
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Наступні суттєві зміни виборчого законодавства були
пов’язані з прагненнями правлячої коаліції на чолі з РЗДС
зберегти владу, обмеживши інтеграційні та електоральні
можливості опозиційних партій. Законодавчі зміни
було ухвалено в травні 1998 р., за чотири місяці до
парламентських виборів, що значно звузило часові рамки
для організаційних і коаліційних маневрів опозиційних
партій. Але предметом критики, як всередині країни, так
і за рубежем, стала не стільки часова, скільки змістова
складова законодавчих поправок. Однією з виборчих новел
було положення про те, що кожен суб’єкт у складі коаліції
повинен подолати п’ятивідсотковий бар’єр. Тобто, за таких
умов втрачався сам зміст формування коаліції. Всупереч
очікуванням правлячих сил, новий закон стимулював не
дезінтеграційні, а об’єднавчі процеси. Опозиційні сили
почали змінювати свій статус і формально реєструватися
не як коаліції, а як партії (Словацька демократична
коаліція, Партія угорської коаліції) і формувати об’єднані
списки кандидатів. З певним спрощенням нові коаліційні
партії можна вважати витвором саме цієї виборчої новели,
яка є найяскравішим прикладом виборчої інженерії в
історії сучасної Словаччини [6, с. 255].
Політичні цілі переслідували й інші виборчі новели
1998 р. Для посилення позицій централізованих партій
було запроваджено єдиний багатомандатний виборчий
округ замість чотирьох. При цьому внутрішній поріг
для голосування за системою преференцій зберігся
на рівні 10%, але був поширений на всю територію
країни, що в аспекті визначення персонального складу
парламенту посилило вплив партійного керівництва і
зменшило вагу преференційного голосування. Адже
за результатами виборів 1998 р. жоден кандидат
не став депутатом внаслідок зміни черговості за
преференційним голосуванням. З метою політичної
монополізації медіаресурсу у виборчій кампанії було
посилено позиції державних ЗМІ (підконтрольних РЗДС)
і дискриміновано приватні медіа. Також реорганізовано
структуру виборчих органів з посиленням позицій
державної адміністрації на противагу місцевому
самоврядуванню. РЗДС навіть спробував оскаржити
реєстрацію Словацької демократичної коаліції з метою
скасування її участі у парламентських виборах 1998 р.,
але Верховний суд СР реєстрацію партії підтвердив.
Незважаючи на деформацію виборчого законодавства, за результатами парламентських виборів
1998 р. опозиційні сили отримали більшість місць у
парламенті, і сформована широка коаліція повернула
Словаччину на шлях ліберально–демократичних
перетворень. Попри недоліки виборчого законодавства,
зафіксовані рішенням Конституційного суду СР, і
обіцянки правлячої коаліції здійснити комплексну
ревізію виборчих правил, ухвалені в 1999 р. поправки до
закону усунули тільки найбільш суперечливі положення
[3]. Зокрема, виборча система повернулися до прохідних
бар’єрів, які функціонували до виборчих новел
1998 р., але було збережено єдиний виборчий округ.
Подальші зміни виборчого законодавства не торкалися
ключових параметрів пропорційної виборчої системи, а
стосувалися переважно функціонально–організаційного
забезпечення виборчого процесу в Словаччині.
Сучасна виборча система до Національної Ради СР
(далі НРСР) базується на таких структурних елементах:
територія Словаччини утворює єдиний багатомандатний
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виборчий округ, в якому обираються 150 депутатів НРСР
строком на чотири роки; виборчі списки кандидатів
подають партії або коаліції партій; загороджувальний
бар’єр для участі суб’єкта виборчого процесу в розподілі
депутатських мандатів складає: для партій – 5%, для
коаліцій з двох–трьох суб’єктів – 7%, а для коаліцій
з чотирьох і більше учасників – 10% від загальної
кількості дійсних голосів; преференційне голосування
за партійними списками передбачає, що виборець може
обрати максимально чотирьох кандидатів; пропорційний
розподіл депутатських мандатів здійснюється за методом
Хагенбаха–Бішоффа [8].
З огляду на стислий формат презентації результатів
дослідження вважаємо за доцільне зосередити увагу
на окремих проблемних аспектах функціонування
парламентської виборчої системи в Словацькій
Республіці.
В контексті функціонування єдиного виборчого
округу важливим є питання репрезентації регіонів в
національному парламенті. Приміром, за результатами
парламентських виборів 2016 р. з Братиславського краю
походять 67 з 150 депутатів (44,7%), тоді як східні регіони
– Кошицький і Пряшівський – разом презентують тільки
20 (13,3%) парламентарів [2, c. 161]. Актуальними є
дискусії стосовно повернення до чотирьох виборчих
округів, як це було до законодавчих змін у 1998 р., або
ж запровадження восьми округів відповідно до сучасного
адміністративно–територіального устрою. Очікується,
що впровадження кількох виборчих округів позитивно
вплине не тільки на регіональне представництво в
парламенті, але й покращить зв’язок депутатів і виборців,
обмежить централізм у провідних партіях при складанні
виборчих списків і ослабить партократію в цілому. Але
ідея кількох округів, попри риторику і декларативну
підтримку партій, не реалізується на законодавчому рівні.
Політична дійсність доводить, що організація виборів
у межах єдиного округу вигідна провідним партіям,
особливо тим, які є організаційно централізованими і/чи
персоналізованими в особі одного лідера [6, c. 258].
Позитивним елементом виборчої системи СР є
наявність преференційного голосування за кандидатів
у партійному списку, яке дає можливість виборцю
впливати на персоніфіковане представництво у
парламенті. Але, як засвідчує практика словацьких
виборів, дуже мало кандидатів стають депутатами
завдяки зміні свого розташування в списку (див.
табл.). Під тиском громадськості та медіа в 2004 р.
законотворцями було суттєво знижено внутрішній поріг
для зміни позиції кандидата в списку партії при розподілі
мандатів (з 10% до 3% голосів), що дало відчутний ефект
вже на наступних виборах. Але проблема залишається
відкритою: абсолютну більшість преференційних
голосів акумулюють лідери і перша десятка кандидатів
у списку, для решти – 3% голосів є зависоким бар’єром.
Водночас П. Спач висловив думку, що навіть не стільки
прохідний поріг, скільки величина партійного списку
(до 150 кандидатів) призводить до фрагментації
преференційних голосів і знижує їх роль у словацькій
виборчій системі [4, c. 71].
Іншою проблемою функціонування словацької
виборчої системи є ефект т.зв. «втрачених голосів»,
частка яких при п’ятивідсотковому бар’єрі є доволі
значною (див. табл.). Середній показник «втрачених
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Таблиця.
Статистичні показники парламентських виборів у Словаччині в 1990–2016 рр. [5].
1990

1992

1994

1998

2002

2006

2010

2012

2016

Кількість суб’єктів виборчого процесу

16

23

17

17

25

21

18

26

23

Кількість суб’єктів, які пройшли до
парламенту

7

5

7

6

7

6

6

6

8

Частка «втрачених голосів» (у %)

7,6

23,8

13,1

5,8

18,2

12,0

15,9

19,3

13,2

Поріг преференційних голосів (у %)

50

10

10

10

10

3

3

3

3

Кількість депутатів–«преференційників»

4

9

9

0

1

7

11

15

13

95,4

84,2

75,7

84,2

70,1

54,7

58,8

59,1

59,8

Явка виборців (у %)

голосів» на парламентських виборах за період 1990–
2016 рр. склав 14,3%. Неврахування електоральної
волі та політичних симпатій посилює розчарування
громадян у самому процесі виборів. У даному контексті
словацькі дослідники пропонують варіанти модифікації
виборчої системи шляхом запровадження, приміром,
альтернативного голосування, при якому виборці
вказують порядок своїх переваг щодо партій і, тим
самим, мінімізується втрата голосів [1, с. 108].
З ефектом «втрачених голосів» пов’язана проблема
легітимації політичного представництва та управління.
Наприклад, за результатами парламентських виборів
2012 р. частка втрачених голосів склала 19,3%, що значно
підсилило позиції партій–переможців при розподілі
мандатів. Партія «Напрям–СД» отримала 44,4% дійсних
голосів або 25,8% від усіх громадян з правом голосу, але
це не завадило партії отримати більшість депутатських
мандатів – 83 (55,3%), сформувати однопартійний
уряд і впродовж чотирьох років керувати країною. В
даному контексті на увагу заслуговує аргументація
щодо зниження висоти прохідного бар’єра, але при
цьому зростає ризик фрагментації партійної системи
та недієздатності парламентсько–урядових коаліцій.
Фрагментація словацької партійної системи фіксується
вже в значній кількості суб’єктів виборчого процесу і,
незважаючи на відносно високий прохідний бар’єр, в
останні роки посилюється в парламенті (див. табл.).
Додатковою підставою для пошуку можливостей
вдосконалення виборчих правил є відносно низький
рівень електоральної участі, яка на парламентських
виборах 2006–2016 рр. не перевищувала межі 60% (див.
табл.). Попри традиційне загострення міжпартійної
передвиборчої боротьби, у сучасній Словаччині є доволі
слабким мобілізаційний потенціал виборів, який може
спорадично зростати за наявності важливих тем чи
проблем, що розділяють суспільство, як це було в 1990
і 1998 рр. В молодих демократіях низька електоральна
активність створює додаткові ризики для легітимації
влади правлячих сил і стабільності політичної системи.
Вказані проблеми та дискусійні моменти зумовлюють
необхідність подальшого вдосконалення виборчої
системи. Слід зазначити, що після 1989 р. новелізація
словацького виборчого законодавства здійснювалася
понад два десятки разів, але абсолютна більшість змін
не торкалася структурних елементів виборчої системи та
носила функціонально–організаційний характер. Навіть
т.зв. «нові виборчі кодекси» 2014 р., попри реформаторські
амбіції законотворців і актуальні суспільні запити, на
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

думку Л. Ороса, не внесли якісні зміни у функціонування
виборчої системи Словаччини [1, с. 30–31].
Отже, впродовж своєї електоральної історії словацьке
суспільство не експериментувало з різними типами
виборчих систем, як це мало місце в Україні. Пропорційна
виборча модель, яка була запроваджена в 1990 р., у
своїх базових параметрах функціонує в Словаччині
й сьогодні. Її розвиток обумовлений комплексом
чинників і політичних цілей, які стояли перед країною
на відповідному етапі. Окремі законодавчі новели
(наприклад, у 1998 р.) вносилися правлячими силами
кон’юнктурно і маніпулятивно з метою ускладнити
вільну конкуренцію на виборах. Функціонування
словацької виборчої системи на сучасному етапі
засвідчило ряд проблем і труднощів в окремих аспектах
преференційного голосування, розподілу депутатських
мандатів, парламентської репрезентації регіонів,
електоральної участі та політичної фрагментації,
що зумовлює необхідність конкретно–спрямованих
досліджень і подальшого інституційного вдосконалення.
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changing the electoral law, as well as the factors that influenced the modification of
the electoral system were determined. The author highlighted the main problems of
the functioning of the Slovak electoral system in the following aspects: distribution
of seats, voting on the preferential system, representation of the regions in the
parliament, electoral participation and political fragmentation. The indicated
problems and discussion points necessitate further improvement of the electoral
system in the Slovak Republic.
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Особливості імміграційної політики
щодо висококваліфікованої робочої сили
в США та Канаді
Імміграція та імміграційна політика є важливою складовою
націєбудування в США та Канаді. Метою статті є аналіз імміграційної
політики США та Канади щодо висококваліфікованої робочої сили,
порівняння таких аспектів проблеми, як ступінь освіченості іммігрантів,
відповідність іммігрантів програмам імміграції висококваліфікованої робочої
сили, детальний аналіз кейсу бальної системи оцінки іммігрантів у Канаді.
Використано методологію порівняльної політології, а саме: структурно–
фокусне порівняння та метод кейс–стаді. Механізми формування
імміграційних потоків, а саме такого елементу економічного зростання,
як висококваліфікована робоча сила, можуть дати корисну інформацію,
необхідну для ефективної інструменталізації імміграційної політики її
суб’єктами. Запропонований аналіз дозволить як зробити висновки щодо
імміграції висококваліфікованої робочої сили в США і Канаду, їх імміграційних
політик, так і виокремити певні раціональні пропозиції для української
імміграційної політики.
Ключові слова: імміграція, імміграційна політика, висококваліфікована
робоча сила, етнорасова взаємодія.

Імміграція, і відповідно – імміграційна політика,
є
важливою
складовою
комплексного
явища
національного питання в США та Канаді. Обидві
держави довгий час продовжують залишатись об’єктом
імміграційних прагнень індивідів з усього світу.
Очевидно, що обидві держави надзвичайно зацікавлені у
імміграції висококваліфікованої робочої сили, оскільки
таким чином новоприбулі зможуть принести користь
як державі, так і не будуть для неї соціальним тягарем,
претендуючи на достойну заробітну платню із першого
ж дня імміграції. Досвід цих держав може стати в нагоді
Україні, адже в сучасному глобалізованому світі все
змінюється дуже швидко, а враховуючи цілком реально
артикульовані представниками влади євроінтеграційні
устремління, після перемоги у російсько–українській
війні, поступового, але прогнозованого стабільного
зростання ВВП та рівня життя громадян, цілком
можливо очікувати збільшення імміграції в Україну
в середньо та довгостроковій перспективі. Тому
проблема формулювання цілей та принципів здійснення
імміграційної політики провідними державами світу,
якими, безперечно, є США та Канада, становить
науковий та практичний інтерес.
Тематика активно розроблялась канадськими
та американськими політологами, соціологами та
економістами, такими як А. Анвар, Т. Вороби, Н. Каушал,
Б. Лоувел, П. Ореопулос, К. Пенданкур, С. Сорока.
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Значна частина матеріалів міститься у джерелах з
офіційної статистики США та Канади.
В контексті структурно–фокусного порівняння
імміграційної політики щодо висококваліфікованої
робочої сили, з метою здійснення подальших досліджень
науковцями у сфері аналізу, ми порівняємо імміграційну
політику США та Канади із наступними завданнями:
– порівняти ступінь освіченості іммігрантів та
факторів, які на це впливають;
– порівняти критерії відповідності потенційних
іммігрантів програмам імміграції висококваліфікованої
робочої сили;
– деталізувати кейс імміграційної політики Канади
та проаналізувати недосконалість бальної системи.
Щодо концептуалізації поняття «висококваліфікована
робоча сила», то немає і не може бути спільного для
обох держав визначення. Його не може бути з тієї
причини, що кожна держава як інститут, який справляє
найбільший вплив на імміграційну політику, хоч і зважає
на потреби внутрішнього ринку, наявні трудові ресурси,
демографічні показники і т.д., індивідуально формулює
своє бачення «висококваліфікованої робочої сили». Проте
ми підкреслюємо, що у випадку зі США та Канадою (як
і в більшості держав світу), за основу береться наявність
спеціальної освіти (професійної підготовки), досвіду
роботи за спеціальністю та здійснення професійної
діяльності, яка передбачає виконання складних, особливо
складних видів робіт, обслуговування складних,
особливо складних устаткування, приладів, програмного
забезпечення тощо. Іншими словами, це індивід, який
підпадає під достатньо високі рамки (критерії) відбору.
Як бачимо, критерії етнічної чи расової належності не
зазначені, що справило визначальний вплив (проте
з різною динамікою) на формування імміграційної
політики зокрема та націєбудування загалом в США та
Канаді [1, p. 171].
Згідно з перепису населення 2016 р. у Канаді
21,9% індивідів є іммігрантами (вже громадянами або
особами з дозволом та постійне перебування (Permanent
Resident), більше відносне значення іммігрантів було
тільки у 1921 р. – 22,3% [2, p. 1]. Шестеро з десяти
іммігрантів отримали дозвіл на імміграцію/постійне
перебування економічною категорією, а саме 48% з
них було допущено за програмою висококваліфікованої
робочої сили, а 27,3% було номіновано за провінційними/
територіальними програмами (враховано як основного
заявника, так і його дружину/чоловіка/партнера та дітей;
в деяких випадках індивіди можуть бути кваліфікованими
за обидвома програмами) [2, p. 2].
У Сполучених Штатах згідно з результатами
«Поточного опитування населення» (Current Population
Survey) згідно з даних 2014 р. (313 401 000 загального
населення США, з них 19 134 000 – натуралізовані
громадяни (або 6,1%), а 21 609 000 – негромадяни США з
різним статусом (6,8% від загальної кількості населення
США)), аналіз іммігрантів можливий не тільки за
критеріями статі, віку, країни походження [3], але мету
в’їзду індивідів на територію США можливо простежити
за типом візи, яка їх була надана. З середини 2000–х рр.
близько 140 000 віз (щорічно; дана цифра трохи більша
від 12% від загального показника імміграції в США в
цей період) в США видаються для висококваліфікованої
робочої сили. Проте сфери зайнятості натуралізованих
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

індивідів та негромадян США видно, що переважна
більшість з них працює в сфері освіти, охорони здоров’я,
сфера торгівлі та будівництва [4], що дозволяє зробити
висновок щодо мети, з якою вони потрапили в США.
Певним чином методологічну проблему створює
особливість імміграційної політики США, сфокусована
на воз’єднанні сімей, що сприймалось як передумова
інтеграції індивідів у суспільство. В Канаді, починаючи
з реформ 1970–х рр. держава інструменталізувала
економічну імміграцію, зокрема висококваліфіковану
робочу силу в якості позитивного чинника на економіку
Канади [1, p. 193; 5, p. 433]. Ми вважаємо, що подібні
підходи, будучі застосовуваними протягом порівняно
довгого періоду часу (від 1965 р. з прийняттям «Закону
про імміграцію» в США та «Закону про імміграцію» від
1976 р. у Канаді, відповідно), мали наслідком зміну рівня
кваліфікованості та навіть освіченості іммігрантів в ці
держави. Якщо в Канаді рівень освіченості іммігрантів
поступово зростав, то в США навпаки – знижувався,
оскільки сама сутність системи воз’єднання сім’ї
сконцентрована на економічному півні вже наявних в
США індивідів, а за умови, коли державами–донорами
іммігрантів стали неєвропейські країни (в основному,
держави Латинської Америки) з нижчим рівнем доходу
населення, а відповідно – освіченості та фаховості осіб,
такий розвиток подій в довгостроковій перспективі
став неминучим [6, p. 192] (станом на 2010 р, в США
66% іммігрантів потрапляли в країну за категорією
«воз’єднання сім’ї» [5, p. 433], тоді як в Канаду станом
на 2016 р. тільки 26,8% іммігрантів в’їхали за цією
категорією [2, p. 1,7]). Враховуючи перелік держав–
донорів іммігрантів, за визначенням Т. Вороби з
Університету Дж. Хопкінса (США), до останнього часу
США переживали «іспанізацію», коли більше половини
іммігрантів прибувало з Латинської Америки (у 2010 р.
їх частка серед всіх іммігрантів в США була 53,1%, а у
2016 р. – 51%), а Канада – «азіатизацію», коли близько
половини іммігрантів прибувало з Азії (у 2016 р. 48,1%
іммігрантів були з Азії [2, p. 5; 8]) [9].
Наприклад, для підтвердження тези щодо зміни
рівня освіти новоприбулих індивідів, ми використали як
результати наукових досліджень, які використовували
статистичні дані періоду до 1990–х рр. [6; 10; 11], так
і дані результати досліджень вчених з Колумбійського
університету (США) Н. Кеушела та Й. Лі, які
використовують кількісні методи, авторський набір
змінних та параметрів, оригінальні математичні формули
під час порівняння, для доведення факту впливу саме
бального принципу імміграційної політики Канади на
збільшення відносної кількості освічених іммігрантів,
безвідносно до їх етнорасового походження [12]. Науковці
доводять, що внаслідок трансформацій імміграційної
політики Канади та відмові від етнорасових квот,
ще певний час (а саме до 1990 р.), під час порівняння
освіченості іммігрантів, в Канаді, на відміну від США,
проявлялась менша відносна кількість індивідів, які
володіли дипломом бакалавра або вище. Проте дані вже
2006 р. показували, що ситуація зазнала змін: Канада
не менш приваблива, ніж США, для осіб з дипломом
бакалавра або вище, а у випадку з іммігрантами, які
не мають повної середньої освіти ситуація виглядає
кращою, ніж в Сполучених Штатах. Подібна ситуація
була і зі знанням мови держави призначення: якщо в
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1990 р. різниця між ступенем володіння мовою в Канаді
та США не була настільки відчутною, то останнім часом
канадські новоприбулі індивіди покращили відносний
показник цієї держави під час крос–національного
порівняння зі США [12, p. 509–510].
Що є дуже важливим в контексті мети та завдань
нашого дослідження, розрахунки та результати
досліджень Н. Кеушела та Й. Лі доводять, що навіть за
умови виключення іммігрантів з Мексики (враховуючи
непропорційно велику концентрацію мексиканців в саме
США, а також традиційно їх низький рівень освіти та
знання англійської мови, цей момент є важливим) під час
крос–національного аналізу в США та Канаді, результати
залишаються подібними: бальна система Канади працює
ефективніше на залучення висококваліфікованої робочої
сили та економічної групи іммігрантів загалом, ніж
відповідний сегмент імміграційної політики США [12,
p. 510].
Відносно власне висококваліфікованої робочої
сили, порівняння критеріїв відповідності потенційних
іммігрантів програмам імміграції висококваліфікованої
робочої сили в США та Канаді та присутності
етнорасового фактору під час відбору. На відміну від
США, нинішні вимоги до імміграції висококваліфікованої
робочої сили в Канаду (адмініструється Міністерством
з питань імміграції, біженців та громадянства) суттєво
інші. Запрошення від роботодавця важливе, проте
його відсутність (за умови досягнення 67 балів зі 100
для допуску до відбору за Федеральною програмою
висококваліфікованих працівників (Federal Skilled
Worker [13])) все ж дозволяє заяві потенційного
іммігранта брати участі у відбору системи Express
Entry: файл з профілем кандидата відправляється
до пулу подібних претендентів, де на основі 1200–
бальної системи критеріїв оцінювання [14] кандидати
з найвищими балами будуть відібрані працедавцями
в першу чергу. Жодного критерію, який певним чином
обумовлював етнорасову належність, країну або регіон
походження і т.д. нами під час аналізу критеріїв станом
на листопад 2017 р. виявлено не було.
В Сполучених Штатах Департамент внутрішньої
безпеки власне, і адмініструє імміграцію [15; 16].
Аналіз критеріїв та процесу подачі документів з метою
імміграції в якості висококваліфікованої робочої сили
дозволяє стверджувати, що в США станом на листопад
2017 р. діють достатньо жорсткі та високі критерії для
можливої імміграції досліджуваної нами вищевказаної
групи. Департамент вказує що кожного фіскального
року доступно близько 140 000 віз для імміграції за
категорією висококваліфікованої робочої сили [15].
Одразу варто відмітити, що мова йде про імміграцію з
метою працевлаштування, а не про подальшу інтеграцію
з метою набуття громадянства.
В США існує три категорії так званих «префернцій»:
EB–1, EB–2, EB–3, причому тільки перший з них не
вимагає офіційного запрошення від працедавця в
Сполучених Штатах. Проте розраховувати підпасти під
цю категорію індивід дійсно має володіти винятковим
резюме: критерії належності до групи передбачають
номінацію на Оскар, Пулітцеровську премію, отримання
нагороди на Олімпійський іграх і т.д. Навіть для
викладачів, дослідників та управлінського персоналу
топ–рівня та інших категорій, які мають «видатні
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досягнення» і які відповідають іншим вимогам
преференцій, потрібне запрошення американського
працедавця [17]. Отримання запрошення є достатньо
забюрократизованою процедурою, оскільки дані
правовідносини
є
прерогативою
Департаменту
праці США. До того ж, отримання необхідного
пакету документів є обов’язком саме працедавця, а
не потенційного іммігранта, крім того працедавець
зобов’язаний довести в Департаменті праці, що в США
немає достатньої кількості кваліфікованих, доступних
для найму потрібних працівників, а також те, що
запрошення іноземця «не вплине на рівень заробітної
платні та умови праці працівників подібної кваліфікації
в США» [15].
Вищезгадані процедурні труднощі з одного боку
висувають високі вимоги до потенційного іммігранта,
проте американська Л. Лоувел з Університету м.
Джорджтаун (США) зазначає, що з іншого боку
індивід, чия імміграція в США фактично спонсорована
працедавцем, має значно вищі шанси закріпитись на
ринку праці Сполучених Штатів, ніж особа, яка не
має запрошення [18, p. 107]. Природньо припускати,
що працедавець, ризикуючи власними статками, є
найкращим екзаменатором здатностей, талантів,
кваліфікації і т. д. індивіда, ніж будь–який тест (тим
більше, як у випадку з імміграцією висококваліфікованої
робочої сили, наприклад, тести на знання англійської та/
або французької мови проводяться третьою стороною),
тому такі іммігранти потенційно мають найвищі шанси
закріпитись та успішно інтегруватись в американське
суспільство.
З іншого боку, та сама Л. Лоуел визнає, що
забюрократизованість процедури створює великий
часовий лаг між подачею заявки на імміграцію за
категорією висококваліфікованої робочої сили та,
власне, отриманням візи (дослідниця наводить дані
майже чотирирічного часового лагу в Центрі обробки
заяв у Техасі у 2007 р.) [18, p. 109]. Враховуючи
вищевказані труднощі, природно припустити (і дані це
підтверджують), що іммігрант має вже знаходитись в
США: 90% заявників на постійне імміграцію в США
в якості висококваліфікованої робочої сили вже там
перебувають в якості володарів віз типу H1–B ,які дають
право на тимчасове працевлаштування та вимоги до
індивідів за якими є теж достатньо високими: таких віз
видається 65 000 на рік та діють вони протягом максимум
3 років [18, p. 109; 19].
Очевидно, що існують думки щодо доцільності
впровадження аналогічної канадській бальної системи
для оцінки іммігрантів (Див., наприклад: [20]). Але її
впровадження похитне усталені норми та інституції
та потребує, на нашу думку як нового закону про
імміграцію, реформи імміграційного процесу в США, так
і зміну сприйняття імміграції суспільство. Наприклад,
в США, «адвокати» імміграції висококваліфікованої
робочої сили та імміграції загалом можуть вбачати
небезпеку для членів сім’ї іммігранта, оскільки вони
можуть не відповідати високим вимогам бальної
системи та залишитись осторонь процесу. З іншого боку,
працедавці воліли б залишитись в середині процесу
відбору найманих працівників та не стати пасивними
учасниками відбірного процесу, якими в своїй більшості
є канадські працедавці [18, p. 119].
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Проте ми не можемо не обійти нашою увагою
факт, що бальна система відбору іммігрантів, яку
використовує Канада, не є панацеєю від усіх бід та
рецептом для наслідування для США та інших держав.
Нижче, в контексті структурно–фокусного порівняння
імміграційної політики США та Канади, ми доведемо,
що у бальної системи імміграційної політики є свої
суттєві недоліки, частина з яких пов’язана з проблемами
міжетнічної взаємодії.
Численні дослідження, які під час порівняння
використовують контроль змінних економічного
характеру, вказують на те, що видимі меншини в Канаді
отримують заробітну плату меншу від середнього рівня
в цій державі, і саме етнічна та расова дискримінація
є однією з цього причин [21–23]. Не менш численні
дослідженні проведені з американського боку, так і в
плані порівняння США та Канади [24–28].
Основним критерієм концептуалізації відмінності
доходів є різниця в доходах іммігрантів та місцевого
населення (місцевими вважаються ті, чиї предки вже
як мінімум 3 покоління проживають в Канаді) (native–
immigrant wage gap) [29]. Журналіст Maclean’s.ca
Е. Мейджисен уклав порівняльні таблиці на основі
даних переписів населення 2006, 2011 та 2016 рр. в
Канаді, які доводять існування різниці. Загальна різниця
між доходами у 2006 р. у першої генерації складала
12,6% на користь місцевих, у 2016 р. вона була вже 16%.
Для другої генерації мова йде про менші показники:
4,6% у 2006 р. та 5,4% у 2016 р. відповідно (знов на
користь місцевих). Проте статистичні дані показали
одну характерну особливість: стрімке збільшення
різниці у доходах, якщо у порівняння долучена змінна
«використання англійської мови у спілкуванні вдома».
У 2016 р. у першої генерації іммігрантів на 27,3%, а у
другої – на 45,6% менший дохід, ніж у місцевих, якщо
перші не спілкуються англійською вдома [29]. Ми
не стверджуємо, що саме спілкування англійською є
ключем до розуміння першопричини різниці, проте
сухі цифри, на нашу думку, наштовхують на подальші
наукові розробки в даному напрямку.
Більш науково обґрунтовані факти вищезгаданої
різниці наведені у широко цитованому дослідженні
економіста з Університету м. Торонто (Канада)
Ф. Ореопулоса «Чому висококваліфіковані іммігранти
зазнають труднощів на ринку праці? Експеримент
на базі тринадцяти тисяч резюме» [30]. Проведене
канадським науковцем дослідження важливе для
мети та завдань нашої роботи, тому що пояснює саме
прихованою етнічною та расовою дискримінацією
різницю в доходах. Ф. Ореопулос разом з асистентами
розсилали фейкові резюме працедавцям (в кількості
близько 13 000). Резюме були поділені за критерієм
прізвища: одні були типово англосаксонськими, а інші –
індійськими, пакистанськими, китайськими, грецькими
і т.д. Результати дослідження показали, що володарі
типово англосаксонських прізвищ користувались
набагато більшою прихильністю працедавців, ніж
«іноземні» [30, p. 148]. Пізніше працедавці намагалась
пояснити свою прихильність сумнівами у володінні
англійською мовою (володіння якою, до речі, не мало б
викликати сумнівів, адже всі іммігранти за категорією
висококваліфікованої робочої сили мали у профайлі
імміграційної справи надати результати незалежного
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тесту зі знання англійської чи/та французької мов),
проте відмовились визнати, що їх спонукало задуматись
над цим [30, p. 148]. Іншими словами, працедавці
дискримінували потенційних працівників за критерієм
їх прізвища.
Результати іншого експерименту, проведений авторитетними вченими С. Сорокою, М. Райтом, Р. Джонсоном,
Дж. Сайтріном, К. Бентінгом та В. Кімлікою [31] в
США, Квебеці та в «решті Канади» щодо етнорелігійної
ідентичності, імміграції та розподілення соціальних благ,
свідчать про більшу увагу до статусу «іммігрант» чи
«місцевий» під час розподілення благ, ніж до етнорасової
належності [31, p. 8].
Таким чином, ми можемо визнати, що бальна
система відбору іммігрантів, яку практикує Канада, є
достатньо ефективною, проте не ідеальною. Етнічна і
расова дискримінація відносно іммігрантів зберігається,
що веде до їх нижчого рівня доходу протягом як мінімум
двох поколінь. Тенденції та механізми формування
імміграційних потоків, а саме такого елементу
економічного зростання, як висококваліфікована робоча
сила, можуть дати корисну інформацію, необхідну
для ефективної інструменталізації імміграційної
політики політичними акторами. Оскільки згідно з
державоцетричного неоінституціонального підходу нас
більше цікавить роль та місце держави як інституту в
цих процесах, ми вважаємо, що цей аналіз дозволить як
зробити висновки щодо імміграції висококваліфікованої
робочої сили в США і Канаду, їх імміграційних політик,
так і виокремити певні раціональні пропозиції для
української імміграційної політики.
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Highly skill workforce immigration policy’s peculiarities
in the U.S.A. and Canada
Immigration and immigration policy are important components of nation–
building in the US and Canada. The purpose of the article is to analyze the
immigration policy of the United States and Canada on the highly skilled workforce,
compare such aspects of the problem as the degree of immigrant education, the
compliance of immigrants with highly skilled workforce immigration programs, and
a detailed analysis of the immigration assessment case in Canada. The methodology
of comparative political science applied, structural and focus comparison, and
case–study method as well. Mechanisms for the formation of immigration flows,
namely, such an element of economic growth as a highly skilled workforce, can
provide useful information necessary for the effective instrumentalization of
immigration policy by its subjects. The proposed analysis will allow to draw
conclusions regarding the immigration of highly skilled labor in the US and
Canada, their immigration policies, and to identify certain rational proposals for
Ukrainian immigration policy.
Keywords: immigration, immigration policy, highly skilled workforce, ethnic
and racial interaction.
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Пріоритети геостратегії США
в контексті геополітичних концепцій
Метою статті є ретроспективний аналіз класичних англо–
американських геополітичних концепцій та виявлення їх впливу на сучасні
міжнародні відносини. Оцінено роль геостратегії США в Східній Європі та
Євразії на основі геополітичного концепту Хартленд / Римленд. Встановлено,
що в цю класичну концепцію закладені основні цілі американської геополітичної
матриці панування в контексті географічних законів співіснування великих
держав. Інструментарієм досягнення цієї мети вже являються більш сучасні
концепції «м’якої» і «розумної» сили зовнішньополітичної діяльності США.
Ключові слова: геополітика, баланс сил, Хартленд, Римленд, м’яка сила,
географічний чинник.

З розпадом СРСР та завершенням «холодної» війни
геополітична картина світу та сутність міжнародних
відносин здавалось би суттєво змінилися. Кінець
тоталітаризму (його центру) у Європі ознаменувався
перемогою демократичної моделі розвитку суспільства
до якої повинні були прагнути колишні країни з
комуністичного табору і, перш за все, розвалилася
ідеологічно–політична вісь двополюсного світу.
Поступово геополітичний простір поглинається
процесом глобалізації, який передбачав побудову нового
однополюсного світового порядку (з центром – США).
Пошук форм та моделей світового порядку довгий
час визначався майже винятково поняттями західних
держав. За десятиліття, що минули після закінчення
Другої світової війни, Сполучені Штати Америки – з
їх потужною економікою і впевненістю в своїх силах –
високо підняли прапор лідера міжнародної спільноти
і додали до пошуку форм світового порядку здавалось
би новий вимір. США – це держава, яка в прямій формі
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заснована на ідеї вільного і представницького управління
і зв’язали своє власне піднесення з поширенням свободи
і демократії і приписали цим факторам здатність
привести до досягнення справедливого і міцного миру.
Традиційний європейський підхід до світоустрою
розглядав відносини між народами і державами як
конкурентні за своєю природою; щоб обмежити ефекти
їх прагнень, що зіштовхуються, в Європі покладалися
на рівновагу сил і концепт освічених державних діячів.
Відповідно до загальноприйнятих американських
уявлень – люди спочатку вважалися розумними,
схильними до мирного компромісу і здоровому глузду;
тому головною метою міжнародного порядку було
поширення демократії. Вільний ринок збагачував
б суспільства і замінив би традиційну міжнародну
конкуренцію економічної взаємозалежністю [11].
Інформаційні технології та капітал стають рушійною
силою глобалізації, яка передбачає інтеграцію держав
в світову економіку. Здавалось, що все це зумовить
мінімальну
можливість
військового
конфлікту
глобального масштабу і суттєво зменшить регіональні
конфлікти. На жаль, події в Нігірному Карабаху,
Афганістані, Сирії, Іраку, Грузії, Україні та інших
регіонах говорять про протилежне. Концепція порядку,
що лежить в основі сучасного світу, знаходиться в
кризі. Деякі конфлікти закладені природно і можуть то
затихнути, то спалахнути з новою силою. Цивілізаційний
розвиток так чи інакше супроводжується боротьбою
між провідними суб’єктами міжнародних відносин
за розширення сфер впливу. В цілому великі держави
проектували свій вплив за рахунок експансії у бік малих
та середніх країн. Зрештою зіткнення інтересів великих
держав призводило до масштабних конфліктів, два з
яких стали планетарними. У науковому геополітичному
дискурсі є геополітичні теорії та концепції, які
аналізують ці зіткнення в контексті суттєвого впливу
географічного чиннику.
Метою і завданням даного дослідження є ретроспективний аналіз класичних англо–американських
геополітичних концепцій та виявлення їх впливу на
сучасні міжнародні відносини. Визначальний внесок
у розробку теоретико–прикладних конструктів щодо
геополітичних підстав зовнішньої політики було
зроблено представниками політологічної школи США.
Серед усіх робіт фундаментальністю відрізняються
наукові дослідження Г. Маккіндера, Зб. Бжезинського,
Г. Моргентау, Г. Кіссінджера, А. Мехена, Дж. Ная,
Н. Спайкмена, Р. Страуса–Хюпе, А. Челлена,
К. Уолтса тощо. Питанням місця України серед
зовнішньополітичних інтересів США займалось значне
коло вчених. Серед українських науковців можна
назвати І. Афанасьєва, М. Бессонову, С. Віднянського,
А. Дашкевича, Т. Ігнатьєва, Є. Камінського, Б. Канцелярука, О. Мазур, І. Храбана, Л. Чекаленко та ін.
Необхідно зазначити, що в західному політологічному
дискурсі геополітика як галузь наукових досліджень
втрачає своє значення і після закінчення «холодної
війни» її роль могла зійти нанівець. Як стверджує
український дослідник І. Вєтринський «у сучасних
умовах епохи глобалізації, яка характеризується
поглибленням інтеграційних процесів та підвищенням
взаємозалежності у відносинах між державами,
класична геополітика є анахронізмом. Використання
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відповідних категорій та підходів як основного орієнтира
для побудови зовнішньої політики значно знижує її
ефективність. Міжнародні відносини перетворилися
на багатовимірну глобальну мережу економічних та
соціально–політичних взаємозв’язків між державами,
що має тенденцію до постійного поширення й
«ущільнення», перетворюючи міжнародну систему на
складний механізм, ускладнений появою нових акторів і
відсутністю глобального контролю. Типові для класичної
геополітики «егоїстичні» концепції домінування
поступово змінюються на конструктивніший та
відповідальніший підхід глобального лідерства» [2, с. 9].
Але події на пострадянському просторі в останній час
говорять про те, що це помилкова думка і «егоїстичні»
концепції домінування в контексті географічного
фактору актуальні на сьогоденні.
Засновник англо–американської школи геополітики
Гелфорд Джон Маккіндер стверджував «баланс
політичної могутності в кожний конкретний момент часу,
безумовно, є, з одного боку, результатом географічних,
а також економічних і стратегічних умов, а з другого
– відносної чисельності, мужності, оснащеності
й організації конкуруючих народів… Географічні
показники у підрахунках більше вживані й більш постійні,
ніж людські [8, с. 18]. Метою вченого було запропонувати
географічну формулу, яка підійшла б для розрахунку
будь–якого балансу політичних сил. «Географія – зазначав
американський геополітик Н. Спайкмен, – найбільш
фундаментальний фактор у зовнішній політиці держав,
так як він найбільш постійний. Міністри приходять і
йдуть, помирають навіть диктатори, але гірські масиви
залишаються непохитними» [12, p. 41]. Не випадково,
конфлікти між державами, зумовлені територіальними
причинами, є більш тривалими, ніж міжнародні
протиріччя іншого характеру.
Боротьба за територію, перш за все, – боротьба за
владу, а в контексті міжнародних відносин боротьба за
домінування або на глобальному, або на регіональному
рівні. У зв’язку з цим, доречно навести слова Ф. Ніцше
про те, що воля до влади – головний імператив людського
розвитку, космічне начало, яке виконує функцію
головного двигуна життя [10, с. 223]. Отже, влада –
засіб, який при відсутності мети може стати самоціллю
та найсильнішим збудливим засобом. Втім, влада
над простором була головним імперативом політики
американців задовго до появи США на політичній
карті світу. Справа в «експансивному інстинкті»,
який характеризує західноєвропейські народи: саме
він не дозволяв переселенцям задовольнятися лише
прибережними територіями Атлантики і штовхав їх у
напрямку безмежних просторів нового континенту. В
майбутньому, незважаючи на встановлення і закріплення
контролю над багатьма країнами і опорними пунктами
світу, Східна Європа – регіон, ключовий з точки
зору світового панування, був пріоритетним для
американської геостратегії протягом кінця XX –
поч. XXI ст. Україна завжди займала в геополітичних
стратегіях
англосаксонського
світу
пріоритетне
положення. На нашу думку, події в Україні, що почалися
у кінці 2013 р., тісно та логічно пов’язані з англо–
американською геополітичною концепцією Хартленду
(Heartland) Гелфорда Маккіндера к контексті її сучасної
ретроспективи.
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Г. Маккіндер по праву вважається засновником
класичної англосаксонської школи геополітики. Його
погляди активно позначилися на Версальський і
Ялтинський порядок та в цілому досі активно впливають
на сучасну американську стратегію розвитку міжнародних
відносин та створення світового центру прийняття
рішень. Весь світ дослідник розглядав як мегаполе битви,
а динамічне встановлення геополітичного контролю
над стратегічними його ділянками одним із потужних
гравців є ключем до глобальної гегемонії. Однією із
найбільших заслуг дослідника є сформульована ним
теорія Хартленду (від англ. heartland – «серцевинна
земля»). Він визначав Хартленд як масивну
північно–західну частину Євразії з площею близько
50 млн. км. Територія Хартленду в наукових уявленнях
Г. Маккіндера багато в чому повторювала територіальні
контури Російської імперії та СРСР. Зрештою Хартленд
– це своєрідний континентальний базис Євразії, що
охоплює сучасні Східну Європу, Росію і Центральну
Азію [5]. Англійський дослідник вважає, що Східна
Європа має ключове значення в геополітичній матриці
панування. Саме, тому на думку дослідника «той, хто
править Східною Європою – панує над Хартлендом,
хто панує над Хартлендом – той домінує над Світовим
островом, хто домінує над Світовим островом – той
володарює над світом». Східна Європа є зручним
плацдармом для атаки як у західному, так і в східному
напрямках для створення глобальної імперії. Необхідно
підкреслити, що, на думку вченого, за межами осьового
району існує великий внутрішній півмісяць, утворений
Німеччиною, Австрією, Туреччиною, Індією і Китаєм,
і зовнішній – Британія, Південна Африка, Австралія,
Сполучені Штати, Канада і Японія [8, с. 16]. Але, таким
«напівострівним» країнам як Франція, Італія, Єгипет,
Індія та Корея, згідно теорії Хартленду, волею долі
намічено стати плацдармом морських держав (США
та Британії) для забезпечення домінування англо–
саксонської світової цивілізації.
Концептуальна конструкція «Хартленд/Римленд»
американського
теоретика
геополітики
Ніколас
Спайкмена була розроблена наприкінці 30–х – на
початку 40–х років ХХ століття. На відміну від
Г. Маккіндера, який наділяв Хартленд статусом
ключової зони, Спайкмен у Євразії надавав аналогічного
значення Римленду. Ця гігантська дуга, що включає
приморські євразійські держави, передбачала наступ
«атлантистів» на Континент за допомогою створення
форпостів в береговій зоні Євразії (Римленду) [6, с. 358].
Рівно 100 років тому президент США Вудро Вільсон
представив конгресу проект документа, який ліг в
основу Версальського мирного договору, що завершив
Першу світову війну (тільки у 2010 р. Німеччина
сплатила всю суму репарації). 14 пунктів Вільсона на
той час визначили долю Європи. У цих тезах вперше
оформилося прагнення Сполучених Штатів до світової
гегемонії. США у повній мірі реалізовували свій
геополітичний статус у зовнішньополітичній стратегії
XX ст. і слідували своїм національним і геополітичним
інтересам. Але, вже із завершенням Другої світової
війни геополітична обумовленість дала підстави
тверджень про появу цілісної картини світу, розділеної
двома конфронтаційними блоками. Дійсно, розділ на
Схід і Захід сформувала Ялтинська конференція 1945 р.
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Відповідно до її домовленостями світ ділився на дві
великі сфери впливу СРСР і США.
Як ми бачимо, боротьба за вплив на території
Хартленду відбувалася між двома протилежними
геополітичними світоглядами (англосаксонським і
євразійським) протягом усього XX століття зі змінним
успіхом. І якщо Версальський мирний договір 1919 р.
«закріпив» перемогу дипломатії США і Великобританії
щодо впливу на цей регіон, то Ялтинська конференція
1945 р. затвердила вплив СРСР на територію практично
всього Хартленду. Поділ світу в Ялті в 1945 р. стало
трагедією молодих націй, які опинилися між залізною
завісою і СРСР. Трагедією поляків, чехів, словаків,
угорців, румунів, болгар. Вони не погоджувалися з
тим, що не є частиною Європи чи Заходу, як вони
себе уявляли. Зазначимо, що в знак протесту, а також
через безвихідне положення вони стали називати себе
Центральною Європою. Створили нове поняття. До того
часу цю частину світу називали Східною Європою. Це
був ребрендинг старого німецького поняття Mitteleuropa.
Але вплив СРСР на ці території було величезним і що б
його не втратити була використана в Польщі (1956 р.),
Чехії (1968 р.) навіть військові методи тиску.
Події кінця XX століття, а саме розпад СРСР,
призвели до того, що концепція Хартленду нібито стала
неактуальною, оскільки Росія більше не домінувала над
ним в достатній мірі. Дійсно крім своєї території, хоча
чеченські війни в 90–х роках XX століття говорять, що
були проблеми в російському керівництві зі збереженням
територіальної цілісності самої Росії. Можна погодитися
з думкою українського дослідника О. Кондратенко
стосовно того, що «холодну війну багато в чому варто
розглядати як економічне змагання двох протилежних
системних укладів – ринково–ліберального та планового.
Таким чином, програш Радянського Союзу у холодній
або «Третій світовій війні» був обумовлений передовсім
низькою конкурентністю та непривабливістю його
геоекономічної парадигми порівняно із західною, яка
на відміну від економічного диктату пропонувала
свободу ринку» [4, с. 98]. Але, відносно важливості
контролю над Євразійським регіоном відомий
американський політолог З. Бжезинський відзначає,
що «упродовж чотирьох десятиліть «холодної війни»
Євразія була гігантською ареною цього протистояння
і головною ставкою у боротьбі, оскільки саме на її
просторах розташовані найбільш динамічні і політично
амбіційні держави світу» [1, с. 62]. Тому розпад
СРСР був обумовлений не тільки непривабливістю
геоекономічної парадигми СРСР, а і чіткою стратегією
американської геополітики з її науково–дослідницькими
аналітичними стратегічними центрами з поваленням
тоталітарного комуністичного режиму на теренах
Хартленду. Зазначимо, що В США працює близько 1200
аналітичних центрів. Мозкові центри самого уряду
США нараховують близько 5000 працівників і мають 28
фінансування близько 1,5 млрд. дол. щорічно [3, с. 28].
На нашу думку, ключ до розуміння теорії Г. Маккіндера
в сучасних умовах – Україна. Держава, яка займає перше
місце за територією у Східній Європі є стратегічною
ціллю для партнерства з боку керівництва США. Після
розпаду СРСР наша територія відчуває величезний
геополітичний вплив з боку геостратегії Росії та США. З
одного боку, як вважає З. Бжезинський, без України Росія
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може залишатися імперією, але імперією «азіатської»,
втягуючись в конфлікти на Кавказі і в Середній Азії, але з
поверненням України під свій протекторат Росія додає до
власного населенню ще 46 млн. орієнтованих на Європу
громадян, таким чином кидаючи їй виклик [1, с. 108]. З
іншого, США домоглися відкидання СРСР, оволодіння
балтійсько–чорноморським перешийком і виходом нової
об’єднаної Європи у фронтальне зіткнення з Росією.
Перемога республіканської партії і Дж. Буша–молодшого
на президентських виборах 2000 р. започаткувала
формування нової зовнішньополітичної стратегії США,
сутність якої у збереженні однополюсного світу, в
якому вони не матимуть конкурентів. Америка повинна
залишатись настільки могутньою, що інші великі
держави врешті–решт перестануть бути стратегічними
суперниками і конкуренція у сфері безпеки між великими
державами також зникне [7, с. 53].
Одна з головних ідей Г. Дж. Маккіндера сьогодні
в XXI столітті знову набуває актуальності в світлі
сучасних міжнародних відносин між «основними» і
«другорядними» акторами. Необхідно підкреслити,
що у своїй геополітичній моделі дослідник чітко не
розставив всі крапки над «і». Навпаки, описав історію
виникнення настільки складного переплетення відносин,
дав практичні рекомендації щодо їх врегулюванню,
запропонував свій прогноз геополітичного розвитку
відносин між країнами, Г. Маккіндер поставив перед
геополітикою кінця XX початку XXI століть ряд
питань. Головне питання в його матриці панування хто
ж стане «світовим паном»? При цьому він зазначив,
що головна перевага майбутнього лідера світової
політики – географічне положення, яке багато в чому
визначає наперед долю держави. Міркуючи про те,
що самим вигідним географічним положенням було
б центральне положення і називаючи його Хартленд,
Г. Маккіндер поставив важливе питання щодо того,
яка країна по праву займає положення Хартленду і яке
дає значну перевагу над іншими, але і сам же відповів
на нього: центральність – поняття відносне [9, с. 29].
Тому необов’язково бути країною–хартленд, досить
мати політичні ресурси (зокрема зовнішньополітичні)
економічні або інформаційні для панування над цим
центром. У підтвердженні цієї тези можна говорити про
те, що США вдалося завоювати територію Хартленду,
але не військовим діями з застосуванням армії, а
інформаційно і економічно.
Сучасна інформаційна революція формує нову
інформаційну парадигму в геополітичному аналізі,
яка означає, що в XXI столітті результат просторових
відносин між державами визначається перш за все
інформаційних перевагою в віртуальному просторі.
Сучасний глобальний інформаційний простір, в якому
реалізуються геостратегії США – це світ, керований
інформацією. Необхідно відзначити, що 85% світової
інформації виробляється в США, що дозволяє США
приховано інформаційно впливати на території
Хартленду. У сучасний час незважаючи на видиму
прагматичність міжнародного порядку денного, який
акцентований на використанні державами військової
сили як пріоритетного засобу забезпечення власної
національної безпеки, не можна не помічати посилення
впливу «м’яких» інструментів дії на систему міжнародних
відносин з боку США. У сучасних умовах помітно
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зростає роль гнучких чинників, посилюється вплив
політики «м’якої» сили у міждержавних відносинах.
З другої половини XX ст. базової теорією, що зв’язує
національні інтереси Америки з «м’якою силою», стає
доктрина вільної інформації. Ключовим компонентом
культурної політики Вашингтона стає масова культура
(яку більшість фахівців ототожнює з поняттям
«американська культура»), успішність якої пояснюється
стрімким розвитком високих технологій, завдяки яким
американська поп–культура транслюється на весь
світ, стаючи ефективним політичним та ідеологічним
інструментом впливу. Зазначимо, що «м’яка сила», це не
лише передача інформації, це і її сприйняття. Щось, що
може бути привабливим для одного, не буде привабливим
для іншого, і це розуміє американська влада. Яскравий
приклад – політика США щодо наприклад країн
Хартленду – Росії, Білорусі. Американські цінності,
американська політика є неприйнятною, але російська,
білоруська молодь шукає голлівудські фільми, щоб
переглядати їх вдома та стежить за новинками
американської індустрії розваг. Дійсно, необов’язково
бути країною–хартленд, досить мати інформаційні і
економічні ресурси панування над цим центром.
Зазначимо, поступово світове співтовариство
усвідомлює те, що США є глобальною державою,
яка має абсолютну самостійність в проведенні
своєї зовнішньої політики, яка не лише забезпечує
її національні інтереси, але й здійснює суттєвий
вплив на світову і регіональну політику та політику
окремих країн. В основі сучасної геостратегії США як
в Східній Європі, так і Євразії залишається класична
геополітична концепція Маккіндера–Спайкмена, яка
розроблена цими вченими після Другої світової війни.
США вражаючою цілеспрямованістю реалізує цю
концепцію в своїх сучасних геополітичних доктринах.
В основі цієї класичної концепції закладені основні
цілі американської геостратегічної матриці, на основі
географічних законів співіснування великих держав.
Інструментарієм ж досягнення цієї мети вже являються
більш сучасні концепції «м’якої» і «розумної» сили
зовнішньополітичної діяльності США.
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Priorities of USA geostrategy in the context
of geopolitical concepts
The purpose of the article is a retrospective analysis of the classic Anglo–
American geopolitical concepts and their impact on contemporary international
relations. Evaluated the role of US geostrategy in Eastern Europe and Eurasia
based on the Heathland / Romland geopolitical concept. It is established that in this
classical concept the main goals of the American geopolitical matrix of domination
are laid in the context of the geographical laws of coexistence of great powers.
The toolkit for achieving this goal is already a more modern concept of «soft» and
«smart» force of US foreign policy.
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Питання Єрусалиму:
виклик регіональній безпеці
Метою даної статті – є дослідження можливих наслідків від
перенесення столиці Ізраїлю до Єрусалиму з позиції безпеки. Під час
написання статті, автором були використані наступні методи: аналіз,
синтез, порівняння, індукція, дедукція. Основні одержані висновки полягають
в наступному: для того, щоб не допустити відкритого протистояння
між Ізраїлем та Палестиною, в першу чергу Сполучені Штати повинні
усвідомити те, що факт перенесення столиці до Єрусалиму йде всупереч
офіційно встановленим міжнародним нормам; подальший розвиток ситуації
навколо Єрусалиму свідчитиме про те, наскільки самі США зацікавлені у
підтримці миру та безпеки між цими двома державами, а також про те,
наскільки вони дотримуватимуться положень чинних резолюцій ООН; без
ретельно продуманих та стратегічно вивірених рішень подальший процес
визначення статусу Єрусалиму буде носити неконструктивний характер і
може затягнутись на довгий період, що аж ніяк не сприятиме встановленню
миру та безпеки в близькосхідному регіоні.
Ключові слова: Єрусалим, Палестина, Ізраїль, Сполучені Штати
Америки, Організація Об’єднаних Націй, регіональна безпека.

Основною проблемою, яку досліджує автор в даній
статті, – є визнання з боку Сполучених Штатів Америки
Єрусалиму в якості столиці Ізраїлю, та вплив цієї події
на стан безпеки в регіоні Близького Сходу. Такими, які
раніше не були достатнім чином обґрунтовані, видаються
наступні аспекти: обґрунтування історичних передумов
статусу міста Єрусалим, реакція близькосхідних та інших
країн на заяву Д. Трампа відносно перенесення столиці
Ізраїлю до Єрусалиму, аналіз можливих наслідків від
перенесення столиці до Єрусалиму.
В статті автором були використані матеріали
вітчизняних та зарубіжних ЗМІ, за допомогою яких
автору вдалось більш детально проаналізувати
досліджувану проблематику.
Метою даної статті – є дослідження можливих
наслідків від перенесення столиці Ізраїлю до Єрусалиму
з позиції безпеки.
6 грудня 2017 року обов’язково увійде в історію
держави Ізраїль та держави Палестина як дата, яка
знову відновила споконвічні протиріччя між цими двома
державами. В цей день президент США Дональд Трамп
заявив, що для Вашингтону настав час визнати Єрусалим
столицею Ізраїлю, і що цей крок символізує новий підхід
Америки до палестино–ізраїльського врегулювання [1].
Виходячи з цієї заяви, виникає питання про те, чого ж
попередні американські президенти не наважувались
на такий крок? А відповідь проста: знаючи, наскільки
хиткими в плані миру є відносини між Ізраїлем та
Палестиною, і те, наскільки гостро стоїть питання про
дану територію між ними, вони обстоювали думку про
те, що нехай все залишається як є, якщо це дозволяє
уникати ворожого протистояння. Краще нехай буде
хиткий мир, ніж відкрита війна.
Для того, щоб більш зрозумілою була нинішня ситуація
навколо Єрусалиму, треба звернутись до основних
історичних моментів, які стали вирішальними в контексті
визначення статусу цього міста. 29 листопада 1947 р.
Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію №181
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про припинення мандату Великої Британії на Палестину
та про створення на її території двох незалежних
держав: єврейської (Ізраїль) та арабської (Палестина)
із збереженням особливого міжнародного статусу
Єрусалиму, визначивши його як демілітаризоване окреме
утворення [2]. В результаті арабо–ізраїльської війни 1948–
1949 рр. Єрусалим був розподілений між Трансйорданією
(сьогодні Йорданія), яка встановила контроль над східною
частиною міста та Ізраїлем, якому відійшла західна. Під
час Шестиденної війни 1967 р. Ізраїль анексував Східний
Єрусалим і таким чином отримав контроль над всім
містом. Ізраїльський суверенітет над східною частиною
офіційно не був визнаний ООН та більшою частиною
світового співтовариства. 6 травня 2004 р. ГА ООН в
своїй резолюції №58/292 підтвердила, що палестинці
мають право на суверенітет над Східним Єрусалимом
[3]. 21 грудня 2017 р. 10–та спеціальна надзвичайна сесія
Генеральної Асамблеї ООН визнала «міри Ізраїлю, які
змінили або мали на меті змінити характер, правовий
статус та демографічний склад Єрусалиму» такими, які
не мають юридичної сили [4].
Отже, ми можемо бачити, що світова спільнота
на чолі з ООН відмежували Ізраїль від східного
Єрусалиму та надали право на суверенітет Палестині.
13 років ця ситуація залишалась незмінною, що давало
можливість уникати гострих протиріч. Але захотівши
продемонструвати свою «рішучість» та в черговий раз
засвідчити підтримку Ізраїлю, Д. Трамп зробив дуже
поспішний і необдуманий крок, який в найближчій
перспективі може в негативному відношенні позначитись
на ситуації в близькосхідному регіоні.
Передбачуваною була і реакція як близькосхідних,
так і інших країн. Всі вони зійшлись на тому, що такі
дії США можуть загострити ситуацію на Близькому
Сході. Так, наприклад, радник президента Палестини
Хусам Зомлот зауважив на тому, що визнання Єрусалима
в якості столиці Ізраїлю стане серйозним ударом по
процесу мирного врегулювання [5]. Президент Єгипту
Абдель Фаттах ас–Сісі заявив, що рішення Д. Трампа
може підірвати основу для близькосхідного мирного
врегулювання [6]. Президент Туреччини Реджеп Ердоган
заявив, що такими діями США можуть перейти «межу»
у відносинах із мусульманськими країнами [7]. Якщо це
відбудеться, Туреччина розірве дипломатичні відносини
з Ізраїлем. Офіційний представник МЗС Китаю Ген
Шуан заявив, що його країна завжди підтримувала
справедливе бажання народу Палестини, його легітимні
національні права, а також незалежний статус із повним
суверенітетом на основі кордону 1967 р. і столицею
у Східному Єрусалимі [8]. Спеціальний координатор
близькосхідного мирного процесу ООН Ніколай
Младенов вважає, що майбутній статус Єрусалиму
повинен бути визначений в ході прямих переговорів між
Ізраїлем та Палестиною [9]. Прес–секретар президента
Росії Дмитро Пєсков підтвердив принципову позицію,
яка полягає у підтримці безвідкладного відновлення
прямих палестино–ізраїльських переговорів з усіх
спірних питань, включаючи статус Єрусалиму [10].
І лише прем’єр–міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу
назвав це рішення історичним. Він заявив, що будь–який
варіант мирного врегулювання з Палестиною повинен
включати в себе пункт про статус Єрусалиму в якості
столиці Ізраїлю [11].
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Актуальним залишається питання про те, до яких
наслідків призведе рішення Д. Трампа про перенесення
столиці Ізраїлю в Єрусалим. Про деякі з них можна вже
говорити зараз.
По–перше, 7 грудня 2017 р. почались перші зіткнення
між палестинцями та представниками ізраїльської
поліції на Західному березі річки Йордан та у Східному
Єрусалимі. Це можна вважати відправною точкою
початку відновлення прямих протиріч між Ізраїлем
та Палестиною, яке в перспективі може призвести до
ескалації напруженості у регіоні Близького Сходу.
По–друге, Ізраїль та Палестина можуть стати
«розігруваними картами» у «геополітичній грі» між
США та Російською Федерацією, яка вже зараз має місце
і спрямована на розподіл сфер впливу в світі, а також
на боротьбу за лідерство на міжнародній арені. При
цьому обома країнами використовуються всі можливі
засоби та території. Але головне залишається незмінним
– страждають від цього, в першу чергу, країни, які
опинились в статусі «заручників ситуації», і це, зазвичай,
призводить до появи нових конфліктів.
По–третє, ситуацію із Єрусалимом Сполучені Штати
можуть використати для «зіштовхування» Ізраїлю та
Ірану, підтримку якому надає Росія. Давні антагонізми
між цими двома державами стосовно звинувачень на
тлі наявності ядерної зброї, можуть стати приводом
для переходу відносин у стан відкритої врожості, що,
в свою чергу, може призвести до конфлікту. Гостроти
додає і той факт, що під час телефонної розмови між
президентом Ірану Хасаном Роухані та главою політбюро
палестинського ісламістського руху ХАМАС Ісмаїлом
Ханієй іранський лідер заявив, що ані Сполучені
Штати, ані Ізраїль не хочуть офіційно визнавати прав
палестинців, і що в таких умовах перший крок полягає
у наданні спільної рішучої відповіді сіоністському
режиму та Америці, а другий крок передбачає те, що
ісламський світ повинен єдиним фронтом виступити
проти американського «проекту». Зрозуміло, що Іран
підтримує Палестину, а відтак всіляко намагатиметься
чинити опір Ізраїлю, що, в свою чергу, може стати
підґрунтям для початку нового конфлікту.
По–четверте, на тлі ізраїльсько–палестинської напруженості може активізуватись діяльність радикальних
ісламістських угруповань та організацій, які завжди
«готові прийти на допомогу» тим країнам, в яких
порушуються права мусульман та релігійні права. Це,
наприклад, може стати причиною «перенесення» ІДІЛом
своєї активності із Сирії до Палестини з метою захисту
місцевого населення від ізраїльського гніту. На підставі
цього вона може перетворитись на «другу Сирію»,
чого навряд чи хоче як палестинське, так і ізраїльське
керівництво.
По–п’яте, чим довше триватиме процес врегулювання ситуації навколо Єрусалиму, тим більше
ставатиме приводів для відновлення арабо–ізраїльського
протистояння, яке становитиме серйозну загрозу
миру та безпеці на Близькому Сході. Враховуючи те,
що більшість країн арабського світу не підтримують
позицію Ізраїлю, це може призвести до створення
«арабської коаліції», яка виступить на боці Палестини.
Такий сценарій розвитку подальших подій не
співвідноситься із політикою Ізраїлю, а тому, знаючи про
його агресивну налаштованість проти арабських країн,
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можна передбачити, що існує ймовірність відновлення
відкритого арабо–ізраїльського протистояння.
Висновки. Отже, як ми бачимо, однією своєю заявою
Дональд Трамп не просто похитнув мир та стабільність
між Ізраїлем та Палестиною, але і загострив ряд
паралельних проблем, які являють собою серйозну
небезпеку для близькосхідного регіону. Для того, щоб
не допустити відкритого протистояння між цими двома
державами, в першу чергу самі Сполучені Штати
повинні усвідомити те, що факт перенесення столиці
до Єрусалиму йде всупереч офіційно встановленим
міжнародним нормам. Це не робиться однією заявою,
а є досить довготривалим процесом, який передбачає
конструктивні постійні зустрічі на найвищому рівні між
ізраїльськими та палестинськими політичними лідерами
із урахуванням всіх характерних особливостей щодо
статусу міста. І навряд чи обстоювання американським
лідером ідеї про те, що перенесення столиці може
вплинути на мирний процес в позитивній якості, є
доречною з точки зору неврахування реальних та
потенційних наслідків.
Подальший розвиток ситуації навколо Єрусалиму
свідчитиме про те, наскільки, в першу чергу, самі
США зацікавлені у підтримці миру та безпеки між
Ізраїлем та Палестиною, а також про те, наскільки
ці дві держави дотримуватимуться положень чинних
резолюцій ООН. Багато залежить і від самої Організації
Об’єднаних Націй: або будуть розроблені нові резолюції
щодо статусу Єрусалиму, або залишаться чинні. Все
покаже час, але вже зараз зрозуміло, що без ретельно
продуманих та стратегічно вивірених рішень подальший
процес визначення статусу Єрусалиму буде носити
неконструктивний характер, і може затягнутись на
довгий період, що аж ніяк не сприятиме встановленню
миру та безпеки в близькосхідному регіоні.
Подальше дослідження даної проблематики сприятиме
глибшому розумінню ситуації навколо Єрусалиму, а також
надасть можливість дослідити подальші кроки США,
Ізраїлю, Палестини та інших держав щодо визначення
статусу цього міста. Доцільним вбачається проведення
аналізу щодо відношення близькосхідних країн до даної
проблеми, а також відносно впливу означеної проблеми
на стан безпеки в регіоні.
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The Jerusalem question: challenge to regional security
The purpose of this article is to investigate the possible consequences of the
transfer of the Israeli capital to Jerusalem from a security standpoint. During
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writing, the author used the following methods: analysis, synthesis, comparison,
induction, deduction. The main obtained conclusions are as follows: in order to
prevent an open confrontation between Israel and Palestine, first of all the United
States should realize that the fact of the transfer of the capital to Jerusalem runs
counter to the officially established international norms; the further development of
the situation around Jerusalem will testify to the extent to which the United States
itself is interested in supporting peace and security between the two states and also
about how they will adhere to the provisions of the existing UN resolutions; without
carefully thought out and strategically balanced decisions, the further process of
determining the status of Jerusalem will be unconstructive and may drag on for a
long period that will in no way contribute to the establishment of peace and security
in the Middle East region.
Keywords: Jerusalem, Palestine, Israel, United States of America, United
Nations, regional security.
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Особливості інституційної допомоги
Європейського Союзу країнам
Латинської Америки та Карибського басейну
(на прикладі Республіки Куби)
Проаналізовано особливості та основні напрямки співробітництва
Європейського Союзу з країнами Латинської Америки та Карибського
басейну. З’ясовані особливості інституційної допомоги Європейського Союзу
республіці Куба. Показана специфіка застосовуваного Європейським Союзом
інструментарію забезпечення сприйняття Кубою європейських цінностей в
контексті культурної і політичної традиції латиноамериканських країн.
Ключові слова: Європейський союз, зовнішня політика Європейського
Союзу, Латинська Америка, Карибський басейн, інструменти співпраці.

Співробітництво Європейського Союзу (ЄС)
з країнами, що розвиваються, є одним з основних
напрямків зовнішньої політики ЄС, за яку в ЄС
сьогодні відповідає спеціальний орган – Європейська
служба зовнішніх справ. Характерною рисою цього
співробітництва є відносно тривала історія (починаючи
з Римського договору 1957 року), що базується на
договорах з більш ніж 100 державами, і відзначається
динамізмом та інтенсивністю перебігу заходів у рамках
виконання договірних зобов’язань. Це співробітництво
реалізується не тільки через двосторонні та регіональні
угоди, а й через спеціальні програми в певних
сферах, особливо в сфері охорони здоров’я і освіти,
використовуючи такі інструменти як торгові преференції,
фінансування розвитку і гуманітарна допомога [10,
с. 41–42]. Очевидно, зазначене співробітництво є
важливим інструментом впливу ЄС на треті країни.
Відтак, розуміння специфіки зовнішньої політики ЄС,
з огляду на започатковане низкою угод співробітництво
з Україною з широкого кола питань, актуалізується
нині активізацією інтеграції України в європейський
політичний, економічний, правовий простір.
Загал наукових досліджень політики ЄС щодо
інших країн можна згрупувати за наступними
тематичними напрямками: аналіз загальних аспектів
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зовнішньої політики ЄС [4–6; 10]; вивчення правових
аспектів взаємовідносин ЄС та третіх країн [2; 11];
характеристика змісту та характеру відносин ЄС з
країнами Латинської Америки та Карибського басейну
(ЛАКБ) [1; 8]. Водночас питання особливостей
інституційної допомоги ЄС республіці Куба (як приклад
співробітництва ЄС з третіми країнами) все ще потребує
детального вивчення та виваженого аналізу. З огляду на
це, метою статті є дослідити розвиток та особливості
інституційної допомоги ЄС країнам Латинської Америки
та Карибського басейну (на прикладі республіки
Куби) у контексті специфіки політичної культури
латиноамериканських країн.
Співробітництво ЄС та країн ЛАКБ почалось ще в
часи колоніальної залежності окремих країн Африки,
Карибського басейну та Тихого океану (АКТ) в 60–х
роках XX ст. Відправною точкою цього співробітництва
можна вважати візит президента Франції Шарля де Голля
в Латинську Америку в 1964 р. [6, c. 21]. До цього часу
відносини Європейського співтовариства з країнами, що
розвиваються обмежувались африканськими країнами, і
лише з кінця 1960–х – початку 1970–х років ці відносини
(здебільшого з ініціативи Нідерландів і Німеччини)
почали розширюватися на країни інших регіонів.
Незважаючи на це, інтенсивність співробітництва
з різними регіонами була все ж неоднаковою.
Найглибшим було співробітництво Європейського
Економічного Співтовариства з асоційованими країнами
(африканські та середземноморські країни), натомість
з неасоційованими країнами (країни Азії та Латинської
Америки) рівень співробітництва був значно нижчим.
У подальшому, здебільшого у зв’язку із розширенням
і поглибленням інтеграції, процесами глобалізації,
потребою ЄС в ринках країн, що розвиваються, а також
прагненням ЄС здійснювати вплив на міжнародну
політику та на норми міжнародного права спостерігається
зниження явної розбіжності в динаміці співробітництва
ЄС з асоційованими та неасоційованими країнами.
Нагадаємо, на сьогодні співробітництво ЄС з
третіми країнами здійснюється на наступних рівнях:
міжрегіональному, міжпарламентському, регіональному,
субрегіональному, двосторонньому [10, с. 41–42] і
відбувається у трьох вимірах – міжурядовому, на рівні
наднаціональних інститутів, через окремі держави–
члени [3]. Що стосується надання інституційної
допомоги ЄС країнам, що розвиваються, то здійснення
таких ініціатив відбувається виключно на договірних
засадах на основі політичної волі урядів держав, для
яких розробляються такого роду проекти. У межах своєї
договірної компетенції ЄС укладає як двосторонні,
так і багатосторонні угоди з третіми країнами та
міжнародними організаціями, їх важливою особливістю
є те, що положення таких угод можуть мати правові
наслідки не тільки для суб’єктів міжнародного права, які
уклали ці угоди, а й для суб’єктів внутрішнього права
третіх країн – сторін міжнародної угоди та суб’єктів
внутрішнього права держав–членів ЄС. Угоди ЄС з
країнами ЛАКБ є багатосторонніми. Це спричиняє
розподіл політичної в тому числі компетенції ЄС та
усіх держав–членів угоди щодо об’єкту угоди. Ще одна
з особливостей участі ЄС у міжнародних договірних
відносинах пов’язана з розподілом компетенції між
Союзом та державами–членами, коли об’єкт угоди
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підпадає не лише під компетенцію ЄС, а й частково під
компетенцію його держав–членів.
Залежно від сфер співпраці, експерти класифікують
угоди ЄС з третіми країнами наступним чином: угоди
про економічну співпрацю, торговельні угоди, угоди
про торгівлю та співробітництво, угоди про партнерство
й співробітництво, угоди про асоціацію [2, с. 11].
Диференціація ж форм співробітництва ЄС із третіми
країнами здійснюється в основному за політико–
правовим критерієм: участь третіх країн в агенціях
ЄС; укладення угод про асоціацію; довгострокові
двосторонні й багатосторонні договори (угоди); угоди
про участь у разових проектах або спільній діяльності в
межах окремих заходів [11, c. 16–17] та за економічним
критерієм: зона вільної торгівлі, митний союз, спільний
економічній простір [8, с. 298].
На сьогодні можна виділити наступні основні
напрямки співробітництва ЄС з країнами ЛАКБ:
а) соціальна згуртованість – гендерна рівність, права
людини, демократизація; б) регіональна економічна
інтеграція – подолання бідності, боротьба з нерівністю,
розвиток віддалених та сільських районів; в) сталий
розвиток та попередження конфліктів; г) освіта;
ґ) здоров’я та медичне забезпечення; д) навколишнє
середовище – збереження різноманітності, природних
ресурсів; е) боротьба з виробництвом та поширенням
наркотиків. Згадані ініціативи здійснюються ЄС в
країнах ЛАКБ у рамках специфічної стратегії діяльності
Європейського Союзу в даному регіоні, якою зокрема є
програма Європейського фонду розвитку. Тому одним
з найголовніших напрямів співробітництва між ЄС та
країнами ЛАКБ є надання з боку ЄС зазначеним країнам
допомоги для розвитку, яка надається на довготривалій
основі. Результатом надання даної допомоги повинні
бути показники, що свідчать про зростання в певних
сферах країн–отримувачів, ці результати повинні
висвітлюватися в спеціальних звітах. Європейський
Союз є самостійним суб’єктом Комітету сприяння
розвитку як організація, а також 15 країн–членів ЄС
представлені як окремі донори в складі даного комітету.
Варто розуміти, що для ЄС розвиток політичного
діалогу з країнами ЛАКБ полягає перш за все у розширенні
свого політичного впливу на ці країни, забезпеченні
сприйняття ними європейських цінностей в контексті
культурної і політичної традиції латиноамериканських
країн. Тому основними вимогами для надання допомоги
є відновлення власності та інфраструктури, транзакція
влади та урядових структур, демократизація суспільних
відносин, панування верховенства права, а також
промоція стабільного макроекономічного середовища
[1, c. 3]. Основними інструментами здійснення
згаданого політичного впливу ЄС на регіон Латинської
Америки та Карибського басейну було визначено:
Інструмент розвитку співробітництва (англ. Development
Cooperation Instrument), Європейський фонд розвитку
(англ. European Development Fund) та фінансову
підтримку з боку Європейського інвестиційного банку.
Двома основними тематичними платформами, що
визначають ключові напрямки загальної підтримки
ЄС країн ЛАКБ є «Глобальний суспільний добробут
і виклики» (англ. Global public good and challenges)
та «Громадські організації і органи місцевого
самоврядування» (англ. Civil society organizations and
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local authorities). У рамках цих програм ЄС намагається
реалізувати в регіоні підтримку громадянського
суспільства, органів місцевого самоврядування, спонукаючи їх до більшої активності у розробці регіональних
стратегій розвитку, пов’язаних із вирішенням питань
зміни клімату, людського розвитку, соціальної інклюзії
тощо.
На сучасному етапі переважає допомога, що
здійснюється програмами, які реалізуються на
двосторонній основі. Однак існують проблеми,
пов’язані із допомогою для розвитку, які уряди не
можуть вирішити на двосторонньому рівні, – тоді
вступають в дію об’єднані зусилля, і допомога надається
через багатосторонні структури. Тобто донори можуть
використовувати міжнародні організації для надання
офіційної допомоги для розвитку на двосторонньому
рівні [1, c. 4].
Перші такі програми допомоги Європейського
Союзу почали здійснюватися в Латинській Америці з
1990–х р. Серед пріоритетів були позначені програми
співпраці в галузі вищої освіти, підтримки малого і
середнього бізнесу, а також місцевого самоврядування
та міського розвитку. Нові регіональні програми були
сформульовані на початку 2000–х рр., виходячи з
пріоритетів, визначених і схвалених на самітах глав
держав і урядів ЄС та країн ЛАКБ.
У 2010 р. Європейська комісія заснувала спеціальний
інвестиційний фонд (англ. Latin American Investment
Facility) для роботи в Латинській Америці, що став
надійним інструментом для підтримки державних
інвестицій в стратегічні галузі країн регіону [6, c. 41–
42]. За регіональними програмами допомоги загальний
внесок Європейського Союзу склав більше 1 млрд. євро
[7]. Економічні, торговельні та фінансові зв’язки між
ЄС і Латинською Америкою в 1990–і рр. зміцнювалися
за трьома напрямками: інвестиції комерційних структур
держав–членів ЄС; збільшення товарообміну; фінансова
допомога з боку ЄС. Все це, на думку експертів ЄС,
сприяло створенню і посилення економічної інтеграції
між латиноамериканськими країнами [6, c. 44].
Відзначимо, що участь у регіональних програмах
відкрито для всіх країн Латинської Америки, включаючи
Кубу. Партнерами регіональних програм стали
національні уряди, судові та законодавчі органи, органи
місцевого самоврядування, суб’єкти приватного сектора
(підприємства, банки і т.д.) і академічне співтовариство
(університети, дослідницькі та навчальні центри). На
разі регіональні програми допомоги республіці Куба
реалізуються за трьома пріоритетними напрямами:
соціальна згуртованість (EUROsociAL, Urb–AL, Al–
Invest); сталий розвиток і зміна клімату (EUROSOLAR,
EUROCLIMA, RALCEA і FLEGT South America);
розвиток вищої освіти і досліджень (ALFA і Erasmus
Mundus).
Згідно з даними Конференції ООН з торгівлі і
розвитку (ЮНКТАД), в 1990–і рр. 30% загального обсягу
інвестицій, призначених для країн, що розвиваються,
направляється в Латинську Америку і країни
Карибського басейну, що стало результатом підвищення
довіри інвесторів до цього регіону. Так, прямі інвестиції
ЄС в сукупному вираженні становили 43% прямих
іноземних інвестицій в регіон в період з 2000 по 2005 рр.
і 40% у період з 2006 по 2010 рр. Загальна сума прямих
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іноземних інвестицій з ЄС на 2010 р. склала 385 млрд.
євро [13].
В абсолютному вираженні прямі інвестиції ЄС в
країни ЛАКБ зросли в другій половині 2000–х рр. Проте
збільшення було розподілене в регіоні нерівномірно.
Найбільший відсоток інвестицій припав на Бразилію,
потім слідують Аргентина, Колумбія і Чилі. Інша
ситуація спостерігається в Мексиці і країнах Центральної
Америки і Карибського басейну, де інвестиції ЄС
залишаються на стабільному незмінному рівні [6, c. 45].
Європейські інвестиції в країни ЛАКБ значно
вплинули на структуру виробництва країн–одержувачів.
По–перше, велика частка європейських інвестицій
припадає на нові проекти у виробничому секторі. По–
друге, з усіх іноземних компаній, що базуються в Європі
і присутні в регіоні, найбільш активні ті, які займаються
науково–дослідними і дослідно–конструкторськими
розробками. Водночас в останні роки спостерігається
і прямо протилежний процес – транснаціональні
латиноамериканські компанії «Translatinas» (переважно з
Бразилії та Мексики) почали робити інвестиції в країнах
ЄС. Таким чином почалося взаємопроникнення капіталів
[6, c. 47]. Слід зазначити, що структура торгового обміну
між двома регіонами все є залишається традиційною:
європейський імпорт складається головним чином з
сировини і корисних копалин, в той час як європейці
експортують промислові товари [9].
Характерною особливістю взаємодії країн ЛАКБ
зі своїми європейськими партнерами є ситуативний
конфлікт інтересів у зносинах з іншим вагомим
зовнішньо–політичним партнером країн Латинської
Америки – Сполученими Штатами Америки. Останні
переслідують схожі політико–стратегічні цілі від взаємодії
з регіоном, проте використовують задля забезпечення
свого політичного впливу дещо інші інструменти,
зацікавленість в яких є значно нижчою з боку Латинської
Америки. Все частіше перевага надається зовні більш
м’якій і помірній політиці країн ЄС, тоді як політика США
є більш жорсткою. Латиноамериканців, які прагнуть
викорінити бідність і досягти соціальної згуртованості,
завжди дуже приваблювали більша увага до питань
соціально орієнтованої економіки та успішна донедавна
європейська соціальна модель (яка сформувалася в
умовах повоєнного змагання західноєвропейських країн
з соціалістичними країнами) [6, c. 8].
Республіка Куба – єдина країна в ЛАКБ, з якою
ЄС не підписав Угоду про політичний діалог та
співробітництво. Відносини між Гаваною і Брюсселем
були практично заморожені у 1996 р. з ініціативи Іспанії
(тоді була вироблена так звана «загальна позиція ЄС по
відношенню до Куби»). Куба виявилася єдиною країною
американського континенту, проти якої Брюссель під
впливом США запровадив політичні і дипломатичні
санкції через «порушення прав людини» в 2004 р.
Саме ці дії ЄС змусили Гавану перейти до активного
пошуку нових економічних партнерів. Місце Євросоюзу
в торгово–економічних відносинах Куби зайняли
Венесуела, Китай і Бразилія.
Висновки про неефективність санкційної політики
змусили ЄС на початку 2005 р. прийняти рішення
про тимчасове скасування дипломатичних санкцій
і відновлення офіційних контактів. Після тривалих
дискусій, 23 червня 2008 року ЄС скасував усі санкції
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проти Куби [6, c. 76–78].
Оцінюючи теперішній стан відносин ЄС і Куби,
слід мати на увазі, що країни ЄС залишаються
другим торговим партнером Куби після Китаю, на
ЄС припадає одна третина всієї зовнішньої торгівлі
Куби і майже половина іноземних прямих інвестицій.
Більше половини загальної кількості туристів на Кубі –
громадяни країн Євросоюзу [6, c. 80]. Найважливішим
партнером Куби серед країн ЄС є Іспанія, яка продовжує
активно інвестувати в економіку Куби.
Про політичне зближення Куби і ЄС у 2016 р.
свідчить відміна ЄС так званої «загальної позиції по
відношенню до Куби» та два офіційних візити до Куби
Ф. Могеріні, результатом яких стало підписання угоди
про політичний діалог та співробітництво. Дана угода
була ратифікована Європарламентом 5 липня 2017 р. та
вступила в силу 1 листопада 2017 р. Угода складається
з трьох розділів: перший про політичний діалог, що
охоплює, серед іншого, такі питання, як права людини,
стабільність, регіональна і міжнародна безпека і безпека
зброї масового знищення; другий, найбільш об’ємний
розділ визначає сектори співпраці; а третій розділ
стосується економіки і торгівлі. Підписання даної угоди
підтверджує характеристику відносин ЄС з третіми
країнами як таких, що мають договірну основу.
Таким чином, співробітництво ЄС з країнами ЛАКБ
нині є одним з пріоритетних напрямів його зовнішньої
політики у рамках реалізації загальних цілей регіональної
політики ЄС, спрямованої на перш за все на активізацію
економічного і суспільного потенціалу регіону.
Зазначене співробітництво входить в одну з трьох, так
званих, підвалин або «стовпів» Євросоюзу, визначених
Маастрихтським договором – спільної зовнішньої
політики та політики безпеки. Головним висновком
аналізу застосовуваних ЄС інструментів розвитку
співробітництва з республікою Куба є діагностування
специфічного способу і манери політичної поведінки ЄС
у відносинах з регіоном. Особливий випадок розгортання
зовнішньополітичних відносин ЄС з республікою Куба
чітко демонструє послідовність і наполегливість ЄС
у поширенні свого політичного впливу на важливий
геополітичний регіон. Це відбувалось через політику,
направлену на формування довіри до демократичних
інститутів влади, пропаганду переваг соціально–
орієнтованої економіки, яка призводить до гармонійного
та сталого розвитку країн, і реалізується через торгово–
економічні зв’язки, політичний та суспільний діалог.
Відтак, подальший аналіз стану розгортання політичних
ініціатив ЄС в регіоні ЛАКБ вочевидь дасть змогу
робити виважені висновки, що можуть слугувати для
конструювання окремих напрямів зовнішньої політики
України у контексті реалізації її інтеграційних проектів.
Список використаних джерел
1. Квятковська О. В. Офіційна допомога як функціональний
інструмент реалізації політики міжнародного розвитку / О. В. Квятковська // Панорама політологічних студій. – 2013. – Вип.10. – С.36–
46. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pps_2013_10_7.
2. Муравйов В. І. Правові засади регулювання економічних
відносин Європейського Союзу з третіми країнами (теорія і
практика) / В. І. Муравйов. – К.: Академ–Прес, 2002. – 426 с.
3. Abdelal Rawi, Krotz Ulrich. Disjoining Partners: Europe and
the American Imperium // Power in a Complex Global System / Ed. by
Louis W. Pauly and Bruce W. Jentleson. – London: Routledge, 2014. –
P.131–147.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

4. Борко Ю. А. Евросоюз как институциональная система /
Ю. А. Борко // Мир перемен. – 2011. – №2. – С.186–189.
5. Стрежнева М. В. Европейский союз: архитектура внешней
политики / М. В. Стрежнева, Д. Э. Руденкова. – М.: ИМЭМО РАН,
2016. – 135 c. – Режим доступу: https://www.imemo.ru/files/File/ru/
publ/2016/2016_029.pdf.
6. Канунников А. А. Европейский Союз – Латинская Америка:
экономическое, политическое, социальное сотрудничество:
монография / А. А. Канунников. – М.: Ин–т Европы РАН, 2014. –
102 с. – Режим доступу: http://instituteofeurope.ru/images/uploads/
doklad/308.pdf.
7. European Journal of Latin American Studies. Vol.1, No.3. – 2014.
– Режим доступу: http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin–america/
regional–cooperation/documents/regional_cooperation_programmes_–_
general_review_2013.pdf.
8. Бояр А. О. Досвід економічної інтеграції третіх країн з ЄС
// Економічна і соціальна географія: збірник наукових праць / ред.
колегія: С. І. Іщук (відповідальний редактор) та ін. – К.: Видавництво
географічної літератури «Обрії», 2008. – Вип.58. – С.289–299. –
Режим доступу: https://www.researchgate.net/profile/Andriy_Boyar2/
publication/315243692_Dosvid_ekonomicnoi_integracii_tretih_
krain_z_ES_Forms_of_integration_of_the_third_countries_with_the_
EU_market/links/58cc2ae792851c374e12dcc2/Dosvid–ekonomicnoi–
integracii–tretih–krain–z–ES–Forms–of–integration–of–the–third–
countries–with–the–EU–market.pdf.
9. Європейська комісія [Електронний ресурс]: [Сайт]. – Режим
доступу: https://ec.europa.eu/info/index_en.
10. Тихомирова Є. Глобальний контекст зовнішньої регіональної політики ЄС: Латинська Америк / Є. Тихомирова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки. Міжнародні відносини. –2013. – №9. – С.39–45. –
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnum_2013_9_11.
11. Костюченко Я. М. Загальнотеоретичні підходи до
міжнародно–правових форм співробітництва Європейського Союзу
з третіми країнами / Я. М. Костюченко // Альманах міжнародного
права. – 2016. – Вип.12. – С.13–21. – Режим доступу: http://nbuv.gov.
ua/UJRN/amp_2016_12_4.
12. Договір про функціонування Європейського Союзу
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eur–lex.europa.eu/
legal–content/EN/XT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT.
13. Європейська служба зовнішніх зв’язків [Електронний
ресурс]: [Сайт]. – Режим доступу: http://eeas.europa.eu/la/index_
en.htm.
14. Договір про Європейський Союз. – Режим доступу: http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_029
15. Хейфец В. Куба: переосмысление роли страны в мировом
сообществе / В. Хейфец, Л. Хейфец // Мировая экономика и
международные отношения. – 2017. – №2, т.61. – Режим доступу:
https://www.imemo.ru/files/File/magazines/meimo/02_2017/94–
103Kheyfets022017.pdf.

References
1. Kviatkovska O. V. Ofitsiina dopomoha yak funktsionalnyi instrument realizatsii polityky mizhnarodnoho rozvytku / O. V. Kviatkovska
// Panorama politolohichnykh studii. – 2013. – Vyp.10. – S.36–46. –
Rezhym dostupu: irbis–nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe
2. Muraviov V. I. Pravovi zasady rehuliuvannia ekonomichnykh
vidnosyn Yevropeiskoho Soiuzu z tretimy krainamy (teoriia i praktyka) /
V. I. Muraviov. – K.: Akadem–Pres, 2002. – 426 s.
3. Abdelal Rawi, Krotz Ulrich. Disjoining Partners: Europe and
the American Imperium // Power in a Complex Global System / Ed. by
Louis W. Pauly and Bruce W. Jentleson. – London: Routledge, 2014. –
P.131–147.
4. Borko Yu. A. Evrosoiuz kak ynstytutsyonalnaia systema /
Yu. A. Borko // Myr peremen. – 2011. – №2. – S.186–189.
5. Strezhneva M. V. Evropeiskyi soiuz: arkhytektura vneshnei
polytyky / M. V. Strezhneva, D. Je. Rudenkova. – M.: YMJeMO RAN,
2016. – 135 s. – Rezhym dostupu: https://www.imemo.ru/files/File/ru/
publ/2016/2016_029.pdf.
6. Kanunnikov A. A. Evropeiskyi Soiuz – Latinskaia Amerika:
jekonomicheskoe,
politycheskoe,
sotsyalnoe
sotrudnichestvo:
monohrafiia / A. A. Kanunnikov. – M.: In–t Evropy RAN, 2014. – 102 s.
7. European Journal of Latin American Studies. Vol.1, No.3. – 2014.
– Rezhym dostupu: http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin–america/
regional–cooperation/documents/regional_cooperation_programmes_–_
general_review_2013.pdf

483

Випуск 131

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

8. Boiar A. O. Dosvid ekonomichnoi intehratsii tretikh krain z YeS
// Ekonomichna i sotsialna heohrafiia: zbirnyk naukovykh prats / red.
kolehiia: S. I. Ishchuk (vidpovidalnyi redaktor) ta in. – K.: Vydavnytstvo
heohrafichnoi literatury «Obrii», 2008. – Vyp.58. – S.289–299. –
Rezhym dostupu: https://www.researchgate.net/profile/Andriy_Boyar2/
publication/315243692_Dosvid_ekonomicnoi_integracii_tretih_
krain_z_ES_Forms_of_integration_of_the_third_countries_with_the_
EU_market/links/58cc2ae792851c374e12dcc2/Dosvid–ekonomicnoi–
integracii–tretih–krain–z–ES–Forms–of–integration–of–the–third–
countries–with–the–EU–market.pdf.
9. Yevropeiska komisiia [Elektronnyi resurs]: [Sayt]. – Rezhym
dostupu: https://ec.europa.eu/info/index_en.
10. Tykhomyrova Ye. Hlobalnyi kontekst zovnishnoi rehionalnoi
polityky YeS: Latynsk Ameryka / Ye. Tykhomyrova // Naukovyi visnyk
Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky.
Mizhnarodni vidnosyny. –2013. – №9. – S.39–45. – Rezhym dostupu:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnum_2013_9_11.
11. Kostiuchenko Ya. M. Zahalnoteoretychni pidkhody do mizhnarodno–pravovykh form spivrobitnytstva Yevropeiskoho Soiuzu z tretimy
krainamy / Ya. M. Kostiuchenko // Almanakh mizhnarodnoho prava.
– 2016. – Vyp.12. – S.13–21. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/
UJRN/amp_2016_12_4.
12. Dohovir pro funktsionuvannia Yevropeiskoho Soiuzu
[Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://eur–lex.europa.eu/legal–
content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
13. Yevropeiska sluzhba zovnishnikh zviazkiv [Elektronnyi resurs]:
[Sait]. – Rezhym dostupu: http://eeas.europa.eu/la/index_en.htm.
14. Dohovir pro Yevropeiskyi Soiuz. – Rezhym dostupu: http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_029.
15. Hejfec V. Kuba: pereosmyslenie roli strany v mirovom
soobshhestve / V. Hejfec, L. Hejfec // Mirovaja jekonomika i
mezhdunarodnye otnoshenija. – 2017. – №2, т.61. – Rezhym dostupu:
https://www.imemo.ru/files/file/magazines/meimo/02_2017/94103khey
fets022017.pd
Herman Y. O., PhD in History of Science, Associate professor,
Department of Political Science, Oles Honchar Dnipro National
University (Ukraine, Dnipro), iuliia.german@gmail.com
Nikolenko Y. O., student, Department of Political Science, Oles
Honchar Dnipro National University (Ukraine, Dnipro),
lena@online.dp.ua
Peculiarities of the institutional aid of the European Union
to the countries of Latin America and the Caribbean
(case of the Republic of Cuba)
The peculiarities and main directions of cooperation of the European Union
with the countries of Latin America and the Caribbean are analyzed. The features
of institutional support of the European Union to the Republic of Cuba have been
clarified. The peculiarity of the applied by European Union instruments for ensuring
Cuba’s perception of European values in the context of the cultural and political
tradition of the Latin American countries is shown.
Keywords: European Union, European Union foreign policy, Latin America,
Caribbean, instruments of cooperation.

***
УДК 327.2/.8

Дальський В. Б.,
асистент кафедри міжнародних
відносин та зовнішньої політики, Інститут
міжнародних відносин Київського національного
університету ім. Тараса Шевченка (Україна, Київ),
dalskyi@ukr.net

Міграційний вимір політики ЄС
щодо середземноморських партнерів
Стаття присвячена дослідженню концептуальних засад, форм
реалізації та впливу міграційної складової середземноморської політики
ЄС, розкриттю її зв’язків з внутрішніми та зовнішніми процесами після
набуття чинності Маастрихтського договору. Аналіз документальної бази
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дозволяє прослідкувати утвердження пріоритетних механізмів регулювання
відповідних питань. Запропонована авторська оцінка факторів та обмежень,
що з одного боку призвели до актуалізації питань міграції, а з іншого задали
рамки для переформатування загального підходу політики Європейського
Союзу у басейні Середземного моря.
Ключові слова: міграційна політика ЄС, Барселонський процес,
Європейська політика сусідства, Глобальний підхід до міграції та
мобільності, партнерство мобільності, угода про асоціацію.

Виявлення передумов формування та особливостей
сучасних принципів та практик політики ЄС щодо
середземноморських держав–сусідів варто провадити
через дослідження цілого комплексу внутрішніх та
зовнішніх чинників, одним з важливих серед яких є
міграційна складова.
Метою цієї статті є дослідження впливу процесу
вироблення спільного підходу ЄС до питань міграції на
його політику у басейні Середземного моря.
Зазначена проблема знайшла своє відображення у
роботах низки науковців на зразок П. Дж. Кардвелла,
С. Вулфф, Дж. Гюйсманса та інших, котрі досліджували
зв’язки середземноморської політики ЄС з міграційною
тематикою, але не були одностайні в інтерпретації
результатів.
Актуалізацію відповідних питань у відносинах ЄС
з державами Південного і Східного Середземномор’я
передусім варто розглядати у зв’язку зі значним потоком
мігрантів з цього напрямку до Європи протягом 80–х рр.
ХХ ст. та продовженням цього процесу напередодні і
після набуття чинності Маастрихтського договору [26, c.
21]. Особливість такого розвитку подій полягала не лише
в обсягах легальних і нелегальних мігрантів з півдня,
але і в тому, що уряди середземноморських країн на
зразок Марокко вважали міграцію до Європи способом
вирішення внутрішніх соціальних проблем [27, c.
97–98]. З огляду на те, що перетворення Європейських
Співтовариств на Європейський Союз було викликане
необхідністю вироблення ефективних спільних рішень
щодо нагальних питань, очевидно, що нове утворення
мало дати таку спільну відповідь на виклик зростання
міграційного потоків з південних сусідів Європи,
з якими у той час усім зацікавленим європейським
державам, передусім середземноморським на кшталт
Греції, Іспанії, Італії та Франції, доводилось розбиратись
самотужки через розбудову двосторонніх міждержавних
форматів.
Змістовність такого твердження напередодні
створення Європейського Союзу було продемонстровано
уже на засіданні Європейської Ради в Единбургу 1992 р.,
де серед іншого було вказано на зростання міграційного
тиску та рекомендовано членам Європейських
Співтовариств протидіяти нелегальній міграції через
укладання угод про реадмісію з державами походження
та транзиту мігрантів [13]. Також увагу питанню
приділяє Барселонська декларація 1995 р., ухвалена на
установчій конференції Євро–Середземноморського
партнерства (ЄСП) – першого багатостороннього
формату, запропонованого Європейським Союзом
для взаємодії з південними сусідами після підписання
Маастрихтського договору. У тексті декларації
питанню міграції присвячено пасаж, котрий у цілому
підкреслив пріоритети ЄС у цій сфері, що їх південні
партнери мали враховувати: у тексті згадується не лише
абстрактне питання «заснування ближчої співпраці», але
і питання реадмісії, щодо якої сторони мали «розуміти
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відповідальність», а також двосторонніх угод і заходів,
що мали б регулювати цю сферу [2]. Таким чином запуск
загального формату відносин ЄС з країнами регіону із
самого початку передбачав розбудову механізмів для
регулювання міграційних питань між ЄС та державами–
партнерами.
Опікуватись відповідними питаннями у межах
ЄСП, або Барселонського процесу, як його ще
називали, мали з одного боку багатосторонні формати,
передусім саміти, міністерські конференції та Євро–
Середземноморська парламентська асамблея, що грали
роль майданчика для вироблення необхідних рішень,
а з іншого – двосторонні угоди про асоціацію між
ЄС та кожною з позаєвропейських держав–учасниць
відповідного формату, тобто нові документи, які мали
поглибити відносини сторін у різних сферах задля
ефективної реалізації амбіційних завдань Барселонської
декларації на зразок створення спільних просторів миру
і стабільності, а також процвітання, започаткування
зони вільної торгівлі тощо. Фактично у Барселонському
процесі інтереси ЄС мали просуватись за рахунок
тих преференцій, у яких були зацікавлені південні
партнери, і які він міг запропонувати їм – здебільшого
в економічній сфері на зразок фінансової допомоги, або
відкриття доступу партнерів до ринку ЄС, а відповідно
усі інші питання, і пов’язані з міграцією серед них,
підв’язувались до преференцій Європейського Союзу
пакетом [28, c. 191].
Утім, регіональний підхід значно обмежив дієвість
механізмів ЄСП щодо усього порядку денного загалом
і міграційної тематики зокрема через розвиток
міжнародної ситуації: багатосторонні формати зайшли
до глухого кута здебільшого з політичних причин,
наприклад, провалу близькосхідного мирного процесу,
що негативно позначилось на розвитку будь–яких
спільних форматів між арабськими країнами та Ізраїлем,
а підписання і реалізація серії угод про асоціацію
перетворились на тривалий і нерівномірний процес часто
через активні торги з питань двосторонніх відносин та
невдоволеність багатьох середземноморських партнерів
ЄС його скромними пропозиціями.
У цей же час підходи у середині самого Європейського
Союзу щодо ролі питань міграції у внутрішній та
міжнародній політиці зазнавали помітного дрейфу, який
можна звести до трьох основних процесів: консолідації,
сек’юритизації та екстерналізації.
Перш за все ЄС сам потребував розробки та
впровадження спільних правил, механізмів і структур,
котрі б регулювали різні аспекти міграційної тематики,
що спонукало до внутрішніх трансформацій [23, c.
171–200]. Так за Маастрихтським договором відповідні
питання, зокрема віз, іміграції та надання притулку
відносились до третьої опори ЄС, що стосувалась питань
правосуддя та внутрішніх справ, тобто відносилась
до сфери міжурядових відносин, але із запуском
Шенгенської зони 1995 р. і усуненням внутрішніх
кордонів ці питання стали предметом спільного інтересу,
що і було невдовзі відображено в Амстердамському
договорі, який імплементував Шенгенську угоду до
законодавства ЄС, а питання нелегальної міграції та
надання притулку, окрім легальної міграції, переніс з
третьої до комунітарної першої опори, тобто віддав їх
у розпорядження інститутів ЄС [31, c. 90]. Така зміна
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компетенцій позначилась на прискоренні вироблення
єдиних правил Європейського Союзу у цій сфері, адже
розробка цього питання зосередилась у Європейській
Комісії. Уже в жовтні 1999 р. Європейська Рада прийняла
програму Тампере – завдання, котрі необхідно було
реалізувати для створення Простору свободи, безпеки
і правосуддя, у межах яких було, наприклад, зазначено
створення Системи надання притулку і міграції
ЄС. Згадана програма підкреслювала необхідність
підписання угод про реадмісію та технічну співпрацю
на кордонах ЄС, зокрема, з державами Середземномор’я
[14]. Після завершення терміну дії цієї програми 2004 р.
реалізацію завдань у сфері було розпочато через дію
вже Гаазької програми, яка, наприклад, передбачала
створення Спільного європейського офісу з підтримки
надання притулку [19], а вже 2005 р. ЄС спробував
зібрати разом напрацювання у цій сфері через запуск
Глобального підходу до міграції. Прикметно, що вже
у Лісабонському договорі було підтверджено намір
щодо створення спільної іміграційної політики, а
також поширено правило голосування кваліфікованою
більшістю щодо питань іміграції та надання притулку,
давши останнє слово у цих питаннях спільному рішенню
наднаціональних структур ЄС [22].
У такому контексті паралельно до створення
бази для спільної міграційної політики ЄС йшов
процес, охарактеризований низкою дослідників як
сек’юритизація міграційної тематики в ЄС загалом
і її середземноморського аспекту зокрема. Так, на
думку Дж. Гюйсманса, актуалізація саме безпекових
пріоритетів у відносинах з державами Середземномор’я
спричинила дрейф питань міграції для структур ЄС саме
до безпекової сфери [25, c. 751–777]. Така тенденція
виглядає закономірною на тлі того, що близькосхідне
врегулювання до кінця 90–х рр. ХХ ст. вже очевидно
зайшло у глухий кут, а терористична загроза та
криміналізовані форми міграції з країн Південного і
Східного Середземномор’я лише інтенсифікувались,
тож два останні питання стали розглядатись у тісні
зв’язці.
Показово, що у тексті Барселонської декларації
міграційні питання розміщені не у розділі політичного і
безпекового партнерства, чи економічного і фінансового
партнерства, а у частині партнерства щодо соціальних,
культурних та людських справ, але вже у Спільній
стратегії щодо середземноморського регіону 2000 року
зростання важливості регіону для ЄС напряму пов’язане
було з існуванням в ньому «викликів та проблем»,
до звідного переліку яких було включено питання
«безпеки і миру» разом з «міграцією і популяційним
балансом» [3]. Поступовість переходу засвідчує навіть
процес підписання угод про асоціацію: якщо перші
такі документи, підписані з Марокко (1995) і Тунісом
(1996) не містять згадок про співпрацю у боротьбі з
нелегальною міграцією, то подібні угоди, підписані
після 2000 року, наприклад, з Ліваном, Єгиптом, або
Алжиром вже приділяють увагу цьому питанню.
Особливо прикметною сек’юритизація стала після
терактів 11 вересня 2001 р. у Нью–Йорку, 11 березня
2004 р. у Лондоні та 7 липня 2005 р. у Мадриді, коли
тема боротьби з нелегальною міграцією стала складовою
активізації боротьби з міжнародним тероризмом.
Наприклад, у Гаазькій програмі 2004 р. міграційні
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проблеми вже чітко пов’язані з боротьбою проти
тероризму [19], а вже Високий представник ЄС Хав’єр
Солана підкреслював, що міграція дуже важлива для
безпеки [30, c. 332].
Третім фактором, котрий вплинув на формування
підходів щодо регулювання міграційних питань у
відносинах з державами Середземномор’я став процес
екстерналізації, який поступово актуалізував цю сферу
не лише в якості фактору внутрішньої політики ЄС,
але й важливого аспекту його міжнародної політики
[29, c. 98]. Уже згаданий перехід більшості питань
міграції з міжурядового поля третьої опори правосуддя
та внутрішніх справ за Маастрихтським договором
до першої комунітарної опори за Амстердамським
договором фактично передавав цю сферу до компетенції
наднаціональних органів, що водночас узгоджували
зовнішні політики держав членів та розробляли
орієнтири спільної міжнародної політики, тож не дивно,
що міграційна тема, враховуючи паралельні процеси
консолідації та сек’юритизації, швидко стала одним
з факторів міжнародної діяльності ЄС. Уже комюніке
засідання Європейскої Ради у Тампере 1999 р. містило
ідею нерозривності внутрішньої безпеки та зовнішньої
діяльності, наголошуючи, що «зовнішні зносинини
ЄС мають слугувати досягненню завдань внутрішньої
безпеки» [14], а рішення Севільського засідання
Європейської Ради чітко прив’язувало питання міграції
до поглиблення двосторонніх відносин з зовнішніми
партнерами, постулюючи, що усі майбутні угоди про
співробітництво, чи асоціацію з третіми країнами
повинні містити положення про спільне управління
міграційними потоками та реадмісію [20].
Таким чином накладання внутрішнього та
зовнішнього порядку денного Європейського Союзу
сприяло усебічному переосмисленню міграційного
виміру Барселонського процесу, що зрештою призвело
до перетворення цієї тематики в окрему частину усього
формату. Офіційно така новація була втілена 2005 р. на
присвяченому 10–й річниці Євро–Середземноморського
партнерства саміті у Барселоні [1], утім, ця зміна мала
вже більше формальне значення, оскільки до того
часу розрив між очікуваннями учасників фактично
звів ефективність багатосторонніх ініціатив нанівець,
зосередивши основну роботу партнерів на форматі
двосторонніх угод про асоціацію.
Відповідні фактори були очевидними вже задовго
до ювілейного саміту, що зрештою стало однією з
причин виведення білатерального формату взаємодії
ЄС зі своїми середземноморськими партнерами до
структури Європейської політики сусідства (ЄПС),
яка спочатку утворювалась для східноєвропейських
партнерів, з якими Європейський Союз ще не мав
спільного багатостороннього формату, але зрештою
була поширена на держави Південного і Східного
Середземномор’я. Такий зсув у політиці щодо своїх
партнерів можна розглядати не лише визнанням
низької ефективності багатостороннього формату,
але й того факту, що середземноморська політика
для ЄС стала більше інструментом задоволення своїх
потреб та інтересів, втіленням тієї ж екстерналізації
внутрішнього порядку денного, ніж простою
діяльністю з розбудови добросусідських відносин та
сприятливого міжнародного середовища. Незважаючи
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на вироблені державами–членами ЄС єдині підходи
щодо країн регіону та збереження Барселонського
процесу, інтенсифікація саме двостороннього формату
у межах ЄПС призвела до диференційованого підходу
Європейського Союзу до своїх партнерів, що у баченні
Європейської Комісії без еківоків прив’язувався до
принципу «більшого за більше» [6], згідного якого кожна
держава–партнер могла отримувати преференції, до того
обіцяні усім середземноморським країнам–учасникам
ЄСП на кшталт фінансової допомоги та доступу до
ринку ЄС, лише тією мірою, якою вона погодила та
виконала пропозиції ЄС без прив’язки до успіхів, чи
позицій інших позаєвропейських учасників ЄПС.
Ще більш очевидним став новий підхід після того,
як програми фінансової допомоги МЕДА І (1995–
1999) і МЕДА ІІ (2000–2006), створені спеціально
для фінансування проектів Барселонського процесу,
з 2007 р. були замінені на єдиний для всіх партнерів
політики
сусідства
Європейський
інструмент
сусідства та партнерства (ЄІСП): ЄС не став
продовжувати основну програму фінансування саме
середземноморського багатостороннього формату, яка
опікувалась регіональними політичними та соціо–
культурними проектами, але залишив, наприклад,
регіональний фінансовий інструмент Європейського
інвестиційного банку для фінансування економічних
проектів у Середземномор’ї – FEMIP (Facility for Euro–
Mediterranean Investment and Partnership).
Навіть спроба президента Франції Ніколя Саркозі
реанімувати багатосторонній формат співпраці ЄС з
південними сусідами, котрий зрештою на Паризькому
саміті 2008 р. призвів до переформатування ЄСП на
інституціалізований Союз заради Середземномор’я зі
своїм постійним секретаріатом, не мав для міграційного
виміру суттєвого значення – основні фінансові
інструменти, наприклад, для середземноморських
партнерів лишились тими самими.
Для міграційного виміру політики ЄС у регіоні такий
розвиток подій означав те, що, не отримавши результатів
у створенні багатосторонніх структур та режимів щодо
регулювання міграційних потоків у Середземномор’ї,
Європейський Союз перейшов до розбудови зі своїми
партнерами двосторонньої політичної, правової та
технічної інфраструктури відносин у цій сфері, але
оскільки процес внутрішньої консолідації щодо
вироблення спільної іміграційної політики посилювався,
то комунітарні органи у Брюсселі фактично могли
запропонувати лише приєднання країн–партнерів до вже
наявної спільної європейської інфраструктури, і таким
чином процес екстерналізації внутрішніх політик ЄС
поширювався на середземноморських сусідів в обмін на
економічну та технічну допомогу.
За таких обставин актуалізувалась необхідність
швидкого вироблення ефективної, наскільки це
було можливо у тій ситуації, системи регулювання
міграційних питань, не чекаючи на готовність усіх
зовнішніх партнерів. Ситуація загострювалась не лише
проблемами для прикордонних та правоохоронних служб
держав–членів ЄС, але й для політичного керівництва:
антимігрантські настрої серед громадян країн ЄС
посилювались разом зі зростанням кількості нелегальних
мігрантів, а збільшення смертельних випадків серед них
та погані умови їхнього транспортування викликали
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шквал критики з боку правозахисних рухів та організацій
[24, c. 11–14].
Одним з викликів стало відкриття нових
маршрутів масової нелегальної міграції з території
середземноморських партнерів ЄС, наприклад, через
Канарські острови з території Марокко: якщо раніше
користувачі так званого західносередземноморського
міграційного каналу намагалися потрапити на територію
ЄС через магрибські анклави Іспанії Сеуту та Мелілью
й протоку Гібралтар, які вже були достатньо щільно
прикриті іспанськими службами, то обхідний шлях через
Атлантичний океан потребував термінового реагування.
За таких обставин середземноморські держави
ЄС змушені були усе частіше проводити здебільшого
морські операції з відлову та повернення нелегальних
мігрантів, тож на середину 2000–х стало зрозуміло,
що ефективна боротьба з цією проблемою не можлива
без створення у ЄС ефективної спільної системи
адміністрування та координування міграційних питань,
що у свою чергу у цей період призвело до низки
важливих подій, серед яких варто виокремити дві. Одна
полягала у створенні рішенням Європейської Ради
2004 р. і початку роботи з 2005 р. Європейської агенції
кордонів та берегової охорони (FRONTEX) як спільного
координаційного і організаційного органу ЄС у цій
сфері, серед перших операцій котрого, зокрема, стали
Гера, Наутілус і Посейдон, що відповідно боролись з
потоками нелегальної міграції за трьома основними
піденними каналами: західносередземноморським,
центральносередземноморським
та
східносередземноморським [17]. Другою подією
стало прийняття 2005 р. Глобального підходу до
міграції, що позначив пріоритетні заходи щодо
Африки та Середземномор’я, зокрема усебічне
залучення держав регіону до роботи FRONTEX як
на рівні нагляду і моніторингу, так і на рівні операцій
[16]. Остаточно місце середземноморських партнерів
було визначене після того, як у листопаді 2006 р.
Європейська Комісія у своєму комюніке закріпила
намір посилювати управління південними морськими
кордонами ЄС через організаційну структуру, створену
у межах угод про асоціацію та двосторонніх планів
дій з середземноморськими партнерами [4], а у грудні
2006 р. Рада ЄС на засіданні з питань правосуддя і
внутрішніх справ вирішила усі концептуальні принципи
та практичні інструменти міграційного контролю звести
до системи Інтегрованого управління кордонами [15],
частиною котрої мали б стати системи управління
кордонами партнерів ЄС [5].
Фактично на момент початку подій Арабської весни
у грудні 2010 р. і розкручування гуманітарних катастроф
певний час у Тунісі, а потім довгий час у Лівії та Сирії,
що спричинили масовий потік біженців з арабських
країн та нелегальних мігрантів із субсахарської Африки,
котрі, зокрема, скористались розвалом лівійської
державної системи, контури міграційної політики ЄС
щодо середземноморських країн, вже були окреслені
і проходили процес вдосконалення, хоча і не набули
такої ефективності, щоб дати ЄС можливість вирішити
міграційну кризу. Усвідомлення різкого збільшення
напливу мігрантів морськими шляхами у перші
місяці арабської весни, зокрема висадка понад 20 тис.
біженців лише на італійську територію невеликого
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острова Лампедуза та територію Мальти [8], змусили
Європейську Комісію активізувати діяльність та
вдосконалювати інструментарій в авральному режимі,
особливо щодо питань реадмісії нелегальних мігрантів до
країн походження, або хоча б транзитних країн. Так уже
в лютому 2011 р. у своєму комюніке виконавчий орган
ЄС констатував незавершеність процесу підписання
угод про реадмісію з ключовими середземноморськими
партнерами на зразок Алжиру та Марокко, виправдовуючи
відсутність прогресу у цьому питанні додатковими
вимогами саме південних партнерів, котрі з одного боку
вимагали додаткової фінансової допомоги в обсягах,
не передбачених бюджетом ЄС, та спрощення візового
режиму для своїх громадян, а з іншого, погоджувались
обговорювати зобов’язання лише щодо реадмісії своїх
резидентів, не бажаючи приймати громадян третіх країн
в умовах міграційної кризи [7].
Вже у березні 2011 р. Комісія запропонувала
комплексне бачення оновленої політики сусідства щодо
середземноморських партнерів у формі «Партнерства
заради демократії та спільного процвітання», де напряму
запропонувала збільшення фінансування за наявними
програмами співпраці і навіть надання макрофінансової
допомоги партнерам у разі необхідності, але натомість
традиційно обумовлювала ці преференції прийняттям
сусідами правил гри ЄС: для міграційної тематики
брюссельські посадовці вважали за необхідне тіснішу
кооперацію середземноморських держав з міграційними
структурами Європейського Союзу у межах посилених
двосторонніх діалогів з міграції, мобільності та безпеки,
фактично приєднання до Інтегрованого управління
кордонами у формі укладання двосторонніх партнерств
мобільності, де однією з центральних тем лишалось
питання угод про реадмісію [18].
Однією з відповідей Європейської Комісії на
подальші події, що стрімко набирали обертів вже у
травні 2011 р. стало два комюніке. Одне, присвячене
узагальненню підходів цієї установи щодо питань
міграції, розкривало бачення щодо взаємозв’язку
концептуальних та практичних напрацювань ЄС з цієї
тематики, наприклад співвідношення Глобального
підходу до міграції, Інтегрованого управління
кордонами, Спільної європейської системи надання
притулку, діяльності спеціалізованих структур на
кшталт FRONTEX та зрештою місця сусідів у цій
системи. Попри загальність змісту, текст документу
прямо давав зрозуміти середземноморським партнерам,
що ЄС очікує від них участі в регулюванні нелегального
трафіку, розглядаючи більшість людей, які висадились
на Лампедузі і Мальті після початку кризи, в якості
економічних мігрантів, які мають бути повернуті до
місць, з котрих прибули, а не біженців [8]. Друге ж
комюніке під назвою «Діалог з міграції, мобільності
та безпеки з країнами Південного Середземномор’я»
узагальнювало практику, яка склалась саме між ЄС та
його південними сусідами у сфері міграційної політики,
та визначало бачення коротко– та середньострокового
планів реалізації раніше сформованих завдань, зокрема
партнерств мобільності, на основі чотирьох принципів:
диференціації партнерів, білатералізму, обумовленості
преференцій від ЄС ефективністю середземноморських
партнерів, а також відкритості для моніторингу їхнього
процесу імплементації пунктів партнерства [9].
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Фактично 2011 р. ЄС у цілому сформував сучасну
платформу своєї політики щодо питань міграції загалом
та її середземноморського виміру зокрема, тож коли
у листопаді 2011 р. Європейська Комісія вирішила
оновити Глобальний підхід до міграції, перейменувавши
його на Глобальний підхід до міграції та мобільності,
у межах якого структурувала пріоритети, підходи,
форми та інструменти діяльності на комунітарному
рівні ЄС, а також на регіональному і білатеральному
рівнях партнерів, за Південним Середземномор’ям було
закріплено виключну роль у якості найважливішої зони
першого за пріоритетністю формату взаємодії, яким була
названа ЄПС [10]. Подальші події та документи ЄС у
період 2011–2018 рр. лише констатували цю обставину,
як, наприклад, Європейський порядок денний з
міграції, запроваджений 2015 р. [11], або презентація
Європейською Комісією у грудні 2017 р. з перспективою
запровадження до червня 2018 р. формату «всеосяжної
та сталої політики міграції та надання притулку» [12].
Утім, міграційний вимір загальної політики
ЄС щодо своїх середземноморських партнерів так
і не досяг рівня ефективності, запроектованого
європейськими структурами, а просування своєї
моделі відносин у цій сфері не знайшло бажаного
відгуку серед південних сусідів: достатньо звернути
увагу на мізерну кількість вже підписаних на
цей момент партнерств мобільності з країнами
Середземномор’я (3) та відсутність з ними поки хоча
б одного підписаного Спільного порядку денного
міграції та мобільності [21] – зв’язки, утвореної
для міграційної сфери за аналогією з угодами про
асоціацію та планами дій ЄПС із попереднього досвіду.
Відсутність чинних угод про реадмісію з державами
регіону також свідчить не на користь ЄС: очевидно,
що для більшості середземноморських партнерів
Європейського Союзу є не до кінця прийнятними не
лише принципи та форми брюссельських пропозицій
у цій сфері, але і пріоритетність такої тематики – для
них, на відміну від європейських структур, головні
інтереси взаємодії полягають у площині економічних
питань.
Таким чином міграційний вимір політики ЄС щодо
середземноморських партнерів за вагомістю здійснив
дрейф від одного з другорядних питань Барселонського
процесу, до одного з найбільш пріоритетних напрямів
зовнішньої діяльності Європейського Союзу, який
значною мірою підпорядкував своїм потребам загальний
підхід європейських інституцій до розбудови системи
взаємин у регіоні. Відповідний перебіг подій став
наслідком з одного боку процесів безпрецедентного і
слабко контрольованого зростання нелегальної міграції
до Європи з півдня, а з іншого – внутрішніх процесів у ЄС
через сек’юритизацію, консолідацію, та екстерналізацію
його політики, що актуалізувало міграційну тематику
у відповідній сфері взагалі і у середземноморському
її аспекті зокрема. Розгляд питання також свідчить
про те, що посилення міграційного виміру є одним
з чинників зміцнення білатерального формату та
Європейської політики сусідства у загальному
підході взаємодії Європейського Союзу з південними
партнерами за рахунок багатосторонніх форматів Євро–
Середземноморського партнерства та Союзу заради
Середземномор’я.
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Рецензія на рукопис монографії:
Гапеєвої Ольги Львівни «Міждержавне

протиборство в інформаційній сфері на
пострадянському просторі (1991–2017 рр.):
історико–системне дослідження».

Міждержавне протиборство в інформаційній
сфері, особливо серед країн пострадянського простору,
належить до малодослідженого питання новітньої
історії. Останнім часом військовики, політики й
політологи зосередили свою увагу на «гібридних»
війнах та виробленні протидії викликам і загрозам
сучасності. У цьому контексті інформаційна складова
стала основним чинником, а засоби масової інформації,
Інтернет, телебачення – потужним інструментарієм
ведення «гібридних» війн.
У перші місяці російської агресії проти нашої держави
дали взнаки недоліки й прорахунки владних структур
та української наукової думки щодо організації гідної
відсічі дезінформації, фальсифікації, пропагандистським
закидам, маніпулятивним технологіям, направленим,
передусім, на ідентичність українського суспільства.
Анексія Кримського півострову, збройних конфлікт
на Сході України стали можливими, у тому числі,
унаслідок невдалого реформування українського війська
упродовж всіх років Незалежності. Проте теперішній
стан російсько–українських міждержавних відносин
обумовлений сукупністю латентних факторів, які
жевріли десятиліттями після розпаду СРСР та фоні низки
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ідеологічних протиріч і двох українських революцій
– Помаранчевої та Революції Гідності – набули рис
збройної агресії.
Монографія Гапеєвої О. Л. присвячена найактуальнішому питанню – дослідженню міждержавних відносин
в інформаційній сфері на пострадянському просторі,
іншими словами, дослідженню ролі інформаційної
складової у міждержавних відносинах.
Насамперед, треба відзначити цікавий підхід
до аналізу означеної проблематики, адже авторка
намагається дослідити передумови виникнення, а
також ґенезу, еволюцію та сутність інформаційної
конфліктності.
До наукового обігу залучено комплекс джерел
та великий історіографічний масив, загалом більше
600 найменувань, бази даних електронних архівів
та електронних бібліотек. Все це, та використання
методології системного аналізу дало змогу виокремити
історико–інформаційну
складову
інформаційного
протиборства, що визначає окремий напрям у досліджені
інформаційних та психологічних операцій в українській
історичній науці.
Монографія складається зі вступу, семи розділів,
списку джерел та додатків.
У першому розділі авторка традиційно досліджує
історіографію проблеми, розглядаючи історіографічний
масив як систему із окремими структурними елементами,
що логічно пов’язані між собою. Джерельна база
дослідження характеризується дещо стисло, проте,
до наукового обігу залучено опубліковані документи,
спогади й коментарі, копії офіційних документів,
концептуальні та доктринальні документи, які суттєво
підвищують наукову цінність праці.
Другий розділ присвячений дослідженню комплексу
передумов виникнення конфліктності в інформаційній
сфері на території колишнього СРСР. Авторкою цілком
виправдано залучено матеріали 60–70 рр. минулого
століття, публіцистичні твори та мемуаристику для
визначення латентних історико–ментальних чинників,
пов’язаних із непродуманою національною політикою,
які детермінували зміст інформаційного протиборства
після розпаду Радянського Союзу.
У наступному розділі ґрунтовно розглянуто погляди
російських, білоруських, польських, німецьких та
українських вчених щодо феномену інформаційних
війн. До того ж авторка звернулась до класиків
методології інформаційних війн – американських та
британських вчених.
У розділі 4, побудованому за проблемно–хронологічним принципом, Гапеєва О. Л. проаналізувала
всі відомі інформаційні кампанії на пострадянському
просторі, що відбулись протягом останніх 26 років. З
цією метою вона залучила матеріали повнотекстових баз
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даних електронних бібліотек, що дало змогу дослідити
супроводження інформаційних заходів, акцій, операцій,
тощо.
Спираючись на фактичний матеріал, розміщений на
офіційних сайтах міжнародних регіональних організацій
авторка здійснила аналіз та реконструювала історичний
процес становлення національних систем забезпечення
інформаційної безпеки на пострадянському просторі
(розділи 5,6). Наведено беззаперечні факти залучення
потужних наукових та аналітичних інституцій Російської
Федерації до інформаційно–пропагандистської діяльності на пострадянському просторі, зокрема проти
України та країн Балтії. Заслуговує на увагу аналіз
маловідомої діяльності міждержавних історичних
комісій, які створювалися з метою вироблення спільних
поглядів на суперечливі питання історії колишніх
республік СРСР та підготовці уніфікованих підручників
з історії. Все це підтверджено матеріалами, розміщеними
на офіційних сайтах Російської Федерації.
Сьомий розділ дослідження присвячено аналізу
сутності історико–інформаційної складової інформаційного протиборства та визначенню її структури
й функції. Запропоновано авторський варіант дефініцій «інформаційне протиборство» та «історико–
інформаційна складова інформаційного протиборства».
Загалом монографія О. Л. Гапеєвої є самостійним,
цілісним дослідженням важливої, актуальної наукової
проблеми та може бути рекомендована до друку.
Karpov V., Doctor of Historical Sciences, Head of the Department
of Art Study Expertise, National Academy of Leaders of Culture
and Arts (Ukraine, Kyiv), o.gapeewa@gmail.com
Review of the manuscript of the monograph:
Hapeeva Olga Lvivna «Interstate confrontation
in the information sphere in the post–Soviet space
(1991–2017): historical and systematic study».

***
Нагорняк М. М.,
доктор політичних наук, професор
(Україна, Київ), polіt@ln.ua

Нове слово у вітчизняних дослідженнях
політичної участі

Рецензія на монографію: Іщейкін К. Є.
Політико–правові засади бюджету участі
в системі демократичних практик: світовий досвід
і Україна. – К.: Юридична думка, 2018. – 400 с.
Криза представницької демократії у розвинених
демократіях, «дитячі хвороби» молодих демократій
мають різні причини, але рецепт зцілення має
універсальний характер і зводиться до одного слова –
«участь». Саме завдяки активному залученню громадян
до процесів прийняття рішень на усіх рівнях державного
управління можна змусити органи публічної влади
оперативно реагувати на потреби громадян, залучати
їх до спільної розробки програм розвитку, що зміцнює
легітимність політичного режиму, спонукає робити
свідомий вибір у день голосування, а також здобути
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 131

необхідні знання і навички для взаємодії з політиками
і чиновниками, краще зрозуміти особливості здійснення
політики у всіх сферах суспільного життя, що особливо
актуально для постсоціалістичних держав. Тому
дослідження різноманітних форм участі, насамперед
бюджету участі або громадянського бюджету, є особливо
актуальним як для України як молодої держави, так і для
більш розвинених країн.
Одразу зазначимо, що вихід даної монографії
свідчить про певну зміну у вітчизняній парадигмі
дослідження громадянської участі, яка під впливом
демократизаційних процесів, революцій 2004 і 2013–
2014 років орієнтувалася насамперед на дослідження
неконвенційних, протестних форм. Яскравим прикладом
такого підходу є опублікована у 2007 році монографія
Н. Ротар «Політична участь громадян України у
системних трансформаціях перехідного періоду». У
свою чергу, К. Є. Іщейкін пропонує орієнтуватися на
більш конструктивні форми залучення громадян, брак
яких, на нашу думку, й зумовив післяреволюційну
реставрацію авторитарного режиму та необхідність
всенародної мобілізації для повернення на шлях
демократичного розвитку.
Новизна авторського підходу проявляється у виборі
предмета дослідження – бюджету участі, вперше
реалізованому у бразильському місті Порту–Алегре
у кінці 1980–років. Однак позірна простота даного
інструмента участі – вирішення мешканцями питання
про використання певної частки місцевого бюджету,
приховує глибоке теоретичне підґрунтя у концепціях
дорадчої та партисипативної демократії, що переконливо
доводить автор у перших розділах своєї праці.
У третьому і четвертому розділах монографії
детально розглянуто еволюцію бюджету участі,
класифіковано його різновиди та вплив на систему
політико–адміністративних відносин у державі. При
цьому автор не обмежується теоретичними міркуваннями
про позитивні і негативні наслідки такої учасницької
практики, а детально аналізує досвід зарубіжних країн,
що дає йому підстави стверджувати, що неврахування
низки вимог політичного і правового характеру до
процедур бюджету участі не дає очікуваних результатів,
а в окремих випадках призводить навіть до посилення
розчарування громадян у демократичних інститутах,
делегітимації органів публічної влади.
Практична значущість рецензованої монографії
особливо яскраво проявляється в останньому, шостому
розділі, який містить не лише детальний аналіз практики
українських міст із впровадження громадського
бюджету, а й конкретні рекомендації, які стануть у нагоді
представникам органів публічної влади, політикам
та пересічним громадянам, не байдужим до свого
майбутнього.
Доречність
методологічного
інструментарію,
глибокі знання теоретичних підходів до феномена
демократії, значний масив літератури дозволили автору
зробити обґрунтовані й достовірні висновки, що мають
як теоретичне, так і прикладне значення. Робота є
логічно структурованою і повною мірою розкриває
сутність громадського бюджету як інструмента участі
та його вплив на зміцнення демократичних інститутів,
що особливо актуально для державотворчих процесів в
Україні.
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Вважаю, що цю інноваційну наукову розвідку
слід віднести до тих небагатьох праць в українській
політології, що орієнтуються не лише на задоволення
абстрактних суспільних потреб, підвищення обізнаності
державних і місцевих чиновників, а й можуть слугувати
безпосереднім керівництвом до дії для звичайних
громадян, які через активну участь у вирішенні місцевих
бюджетних питань зможуть домогтися покращення
своїх умов життя уже сьогодні.
Nagornyak M. M., Doctor of Political Sciences, Professor
(Ukraine, Kyiv), polіt@ln.ua
The new word in the Ukrainian studies of political participation
Review of the monograph: Ishcheikin K. Y. Political and legal
principles of participatory budgeting in the system of democratic
practices: international practices and Ukraine. – K.: Yurydychna
dumka, 2018. – 400 p.
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