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Легка промисловість України
в умовах монополістичного капіталізму
(кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
Висвітлено питання економічного розвитку легкої промисловості
України в умовах монополістичного капіталізму в кінці ХІХ – на
початку ХХ ст., охарактеризовано процес зміцнення капіталістичних
відносин, зародження та функціонування окремих монополістичних
об’єднань. Показано діяльність заводів і фабрик галузей легкої промисловості
в період монополізму. Охарактеризовано основні публікації з проблематики,
якій присвячується означена стаття. Проаналізовано зміни в господарських
відносинах України, що супроводжувалися процесами монополізації
промисловості. Вказано, що монополії легкої промисловості здійснювали
збут своєї продукції не тільки через мережу торговельних контор, численних
комівояжерів і агентів, але нерідко використовували й державний апарат
через допомогу в системі організованої закупівлі, доступу до товарних складів
й законодавче регулювання торгівлі. Основним видом монополістичних
об’єднань в легкій промисловості був трест. Поряд з великими монополіями
трестівського типу створювалися й функціонували локальні синдикати. Вони
постачали свою продукцію у підконтрольні їм райони, у морські й річкові
порти Європейської Росії, на підприємства для подальшого виробництва.
Ключові слова: легка промисловість, монополія, синдикат, трест,
текстильна промисловість, ринок, збут.

В кінці ХІХ – на початку ХХ ст. в різ них галузях
легкої промисловості виникали і зміцнювали свої
позиції монополії. Монополізація промисловості
супроводжувалася змінами в господарських відносинах,
політичною боротьбою. Необхідною передумовою
для цього процесу є достатньо широкий розвиток
товарного виробництва та обміну, що виступають базою
для утворення грошових багатств і для соціального
розшарування міста і села.
Важливою рисою цього процесу стала широка
участь монополістичного капіталу у внутрішній
торгівлі. Монополії легкої промисловості здійснювали
збут своєї продукції через мережу торговельних
контор, численних комівояжерів і агентів, нерідко
використовували й державний апарат через допомогу
в системі організованої закупівлі, доступу до товарних
складів й законодавче регулювання торгівлі.
Дослідники питань розвитку монополій зосереджували свою увагу здебільшого на їх виробничій діяльності,
а Б. Кругляк дослідив нові й складні явища, що
відбувалися на внутрішньому ринку Російської імперії
та України в зв’язку з діяльністю монополістичного
капіталу, адже для монополій все ж головною функцією
був збут готової продукції [8]. Г. Циперович досліджував
діяльність синдикатів і трестів в дореволюційній Росії та в
СССР [15]. Монополіям в бавовняній, льоно–конопляній
і шовковій галузях приділив увагу К. Пажитнов [10].
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С. Мошенский розкрив роль фінансових центрів України
та ринку цінних паперів в індустріальну епоху [9].
Метою вивчення питання розвитку легкої промисловості України в період монополістичного капіталізму є
дослідження нових процесів організації виробництва
в галузях, визначення тенденцій монополізації
внутрішньої та зовнішньої торгівлі, аналіз соціальних та
економічних наслідків цих явищ.
В
Україні
підприємства–монополісти
легкої
промисловості не були такими могутніми, як в
інших галузях. Тут функціонували в основному
позасиндикатські фірми, або філіали всеросійських
монополій. Україна була досить широким та містким
ринком для діяльності таких великих монополій, як
«Товариство бавовняних фабрикантів», «Товариство
суконних фабрикантів», «Російське льонопромислове
товариство», нитковий трест.
В країні швидкими темпами нарощувалося
промислове виробництво, продовжувалася концентрація
капіталу,
утворювалися
великі
монополістичні
об’єднання. В ХХ ст. на зміну вільному підприємництву
приходить жорстка конкурентна боротьба між монополіями. Під владою великого капіталу опиняються
найважливіші галузі промисловості, джерела сировини.
В конкурентній боротьбі з монополіями багато дрібних
і середніх промислових підприємств розорялися або
попадали в повну залежність від фінансового капіталу.
Така доля сталася і з Південноросійським Товариством
прядильної і канатної промисловості.
Економічна криза 1900–1903 рр., а також пожежа,
що виникла на Харківській канатній фабриці 12
серпня 1900 р. і спричинила значну матеріальну
шкоду (згоріли прядильний відділ, склад з сировиною,
приміщення де перебувало нове, ще не встановлене
фабричне обладнання), підірвали економічний стан
підприємства. Спроби фабрикантів наладити свої
справи за рахунок випущеного з дозволу уряду займу
на суму в 1 млн. крб. успіхів не мали. Збут товарів
супроводжувався великими труднощами, зумовленими
загальною економічною кризою. За таких обставин
правління Південноросійського Товариства змушене
було заставити своє підприємство під фінансовий
капітал Петербурзького облікового кредитного банку
з розрахунком отримати від нього фінансову допомогу
[3, с. 8].
В Російській імперії відбувався процес створення
акціонерних товариств, що найчастіше виникали
коли засновникам був потрібний великий статутний
фонд для реалізації якої–небудь комерційної ідеї.
Їхніми співвласниками могли стати різні, непов’язані
між собою особи. Виключення акціонерно–пайових
компаній зі сфери звичайної торгово–промислової
(купецької) діяльності означало, зокрема, звільнення
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акціонерів від необхідності вступу до купецьких гільдій.
Так, в Харківській губернії проводило свою діяльність
акціонерне товариство «Акціонерна компанія з торгівлі
вовною» [5, с. 110–111].
Приклади
капіталізації
підприємств
легкої
промисловості простежуються й на діяльності механічної
вовномийні Я. Трохименка в Харкові. Для придбання,
утримання і розвитку виробництва підприємства, а
також для торгівлі вовною запроваджувалося пайове
товариство. Основний капітал товариства визначався
в розмірі 500 тис. крб. та розподілявся на 500 паїв
(акцій) по 1000 крб. на учасника. Кожен з власників
тимчасових свідоцтв повинен був внести необхідну суму
протягом шести місяців. Якщо кошти не були внесені,
то надавалося відтермінування на місяць з пенею 1%.
Акціонерне товариство в ході виробничої діяльності
могло збільшувати свій капітал через випуск додаткових
акцій за попередньою ціною, на загальну суму, що не
перевищувала суми початкового випуску (500 тис. крб.)
[13, с. 5–9].
Капіталізація легкої промисловості супроводжувалася
концентрацією виробництва та концентрацією капіталу
різного роду об’єднань. Так, на 78 одновласницьких
або сімейних підприємств у 1912 р. припадало вже
4 товариства і 2 акціонерних товариства, що зосередили
в своїх руках 46% загальної кількості робітників і 53%
всієї суми обігу. В фабричних списках Російської імперії
згадується акціонерне товариство (джутова фабрика),
що функціонувало в Одесі за допомогою іноземного
(швейцарського) капіталу в розмірі 750 тис. крб. Одеська
бавовняно–джутова фабрика отримала для свого
розвитку англійський капітал в розмірі 1 млн. крб. [10, с.
286]. Таким чином, ґрунт для утворення монополій був
вже готовим.
Поряд з іншими досліджуваними галузями,
процеси монополізації утверджувалися і в шкіряній
промисловості. В ній вже на початку ХХ ст. значно
зросла роль та кількість акціонерних товариств: від 8 в
1901 р. з основним капіталом на 7,1 млн. крб. до 22 в
1915 р. з основним капіталом на 31,7 млн. крб. В цьому
році організовується перше монополістичне об’єднання
шкіряно–взуттєвої промисловості – «Всеросійське
товариство шкіряних заводчиків», що підпорядкувало
всю російську шкіряну промисловість (монополізувало
заготівлю сировини і дубильних матеріалів, було єдиним
представником у зовнішньоторговельних операціях). В
1913 р. акціонерним товариствам належало 85% всіх
шкіряних товарів цензової шкіряної промисловості [4,
с. 16].
Розвиток легкої промисловості супроводжувався
залученням іноземних капіталів. Так, у 1890–і рр. в
Одесі закордонні інвестиції були вкладені в 10 одеських
підприємств; в «Товариство бавовняно–джутової
мануфактури» – 100 тис. фунтів [1, с. 247]. Англійські
капітали, найменше з іноземних представлені в Одесі,
були вкладені в акції джутової фабрики. Французькі
капітали були інвестовані в «Товариство джутового
виробництва в Одесі». Спочатку джутова фабрика
належала англійським власникам, але в 1909 р.
Французьке акціонерне товариство придбало фабрику в
англійського консорціуму [9, с. 292].
В окремих випадках виводилися на біржі й акції
товариств. «Південноросійське товариство прядивної та
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канатної промисловості», яке розпочало роботу 3 грудня
1895 р. (засновники та члени правління: Л. Рабинович,
голова; Д. Іловайський, А. Корякін, граф П. Сумароков–
Ельстон, Ф. Фальк) з основним капіталом 3 млн. крб.
і додатковим облігаційним капіталом 1 млн. крб.,
випустило 11 100 акцій (іменних і на пред’явника),
в тому числі 300 іменних акцій першого випуску
номіналом 1000 крб. і 10 800 акцій на пред’явника 2, 3 і
4–х випусків номіналом 250 крб. Іменні акції номіналом
1000 крб. були введені в котирування на Київській біржі
21 березня 1898 р., їх біржова ціна в цьому році була
1350–1400 крб. Акції на пред’явника номіналом 250 крб.
були введені в котирування на Петербурзькій (31 травня
1899 р.) і Київській (18 квітня 1898 р.) бірж. Їх біржова
ціна в Києві в 1898 р. коливалася в діапазоні 350–
355 крб., в Петербурзі в 1899 р. – 350–560 крб. Дивіденди
за акціями в 1895 р. становили 25%, в 1898 р. – 5,35%,
в 1899 р. – 8%, в 1900 і 1901 рр. не видавалися. П’ять
відсотків облігацій терміном на 25 років були випущені
номіналом 250 крб. Даних про введення облігацій в
біржові котирування немає [12, с. 340].
Відомості петербурзької біржової преси про операції
з цінними паперами на Харківській біржі в 1913–1914 рр.
мають занадто загальний характер і створюють не цілком
адекватне враження про досить високу активність
біржі, даючи привід для висновків про те, що серед
товарно–фондових бірж вона займала четверте місце
в Російській імперії після Петербурзької, Московської
та Варшавської, а в Україні була найбільшою з трьох
фондових бірж [2, с. 242–252]. Лише для деяких паїв
встановлювалася біржова ціна продажу, наприклад, для
паперів Товариства Південноросійських конопляних і
канатних виробництв номіналом 250 крб. і дивідендами
9% (60 крб.) [14, с. 2].
Найдавніша з українських бірж виникла в
1796 р. в Одесі, яка обслуговувала головним чином
іноземних представників і діяла на постійній основі
за європейським зразком. B 1848 р. було затверджено
Положення про Біржовий комітет Одеської біржі, а
також Статут біржі. Одеська біржа займалася торгівлею
сільськогосподарською сировиною та промисловими
виробами, обслуговувала переважно торговий капітал,
орієнтований на міжнародну торгівлю. Крім того,
Одеська біржа була одним із головних центрів фондової
торгівлі Російської імперії й до 1890–х рр. єдиним
таким в Україні. Обсягами операцій виділялися також
Київська (1869 р.), Харківська (1876 р.) і Миколаївська
(1886 р.) біржі. Харківська біржа спеціалізувалася на
мануфактурних товарах і вовні. Загалом наприкінці
ХІХ ст. в Україні налічувалося 5 товарних бірж [6, с. 635].
Текстильні вироби в Україні збувалися російськими
монополіями через мережу стаціонарних торговельних
закладів. Деякі з них мали мільйонні обороти й були
своєрідними торговельно–збутовими монополіями.
Таким було товариство Соколова і Жмудського, котре
виникло в 1902 р. в Харкові й мало свої відділення в
Катеринославі й Ростові–на–Дону. В 1902 р. капітал
товариства становив 947,3 тис. крб. В 1909–1910
операційному році капітал, лише розміщений у банках,
дорівнював 5,5 млн. крб., обороти торгівлі тканинами
зросли з 6,5 млн. крб. до 9,1 млн. крб., а чистий прибуток
за той час збільшився з 236,3 тис. крб. до 480,3 тис. крб.,
або в 2,1 рази. Товариство було тісно пов’язане з
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найбільшими текстильними монополіями Росії, мало
своїх агентів практично у всіх українських губерніях [8,
с. 115].
Основним видом монополістичних об’єднань в ряді
галузей легкої промисловості став трест. Утворенню
трестів сприяв ряд обставин, які були властиві для
України і Росії. Вони виникали там, де існувала
досить широка і надійна сировинна база, як правило
вітчизняна, що розвивалася по капіталістичному шляху.
Трестування найшвидше відбувалося в тих галузях
легкої промисловості, де встановлювався підвищений
і постійно зростаючий попит як з боку безпосередніх
споживачів готових товарів, так і підприємств, для яких
ця продукція була початковим предметом виробництва.
Трестування в легкій промисловості перебувало в
нерозривному зв’язку з процесами злиття промислового,
торговельного та банківського капіталу. Одні банки
ставали засновниками монополій, інші контролювали
їх виробничу і торговельну діяльність. Нерідко банки
займалися й невластивими їм операціями – спекуляцією
товарами [8, с. 115].
Поряд з великими монополіями трестівського типу
в легкій промисловості створювалися й функціонували
локальні синдикати. Це, наприклад, синдикати канатно–
джутових фабрик, що розташовувалися в Одесі, джутових
мішків у Києві. Вони постачали свою продукцію не
тільки у підконтрольні їм райони, але й у морські й
річкові порти Європейської Росії, на підприємства для
подальшого виробництва. Фірма з обробки шкір Кобець
і Шполянського в Києві підтримувала тісні контакти з
такими відомими російськими шкіряними і взуттєвими
підприємствами, як «Скороход», «Марс», «Брусніцин і
син» [8, с. 116].
Легка промисловість в період 1900–1905 рр.
продовжувала втягуватися в синдикатне русло, але як
і в попередні роки без розмаху, що був характерним
для виробництва нафти, заліза, вугілля. Тим не менше
з кожним роком і тут вплив монополії посилювався у
всіх напрямках, призводячи до подорожчання життя
та зменшуючи темпи виробництва всюди, де це було
необхідним для збільшення цін. Так, в текстильній
індустрії процес створення синдикатів призвів до
кількох міцних угод, серед яких необхідно відзначити
синдикат петербурзьких фабрикантів полотна, який
вступив у тісну співпрацю з польськими фабриками, а
також синдикат джутових фабрик, заснований в 1901 р.,
який об’єднав 12 підприємств (в т.ч. і українських)
і централізував продаж своєї продукції за цінами
правління [15, с. 168–169].
Що стосується напрямку монополізації –
регулювання збуту продукції – то тут лідирували
виробники сукна. До об’єднання їх штовхали казенні
замовлення. Порядок надання замовлень повинен був
забезпечувати об’єктивний конкурс, а в дійсності в
багатьох випадках, мав знаки змови. В 1910 р. було
організовано Всеросійське товариство фабрикантів
полотняної промисловості – офіційна організація, яка
в 1913 р. об’єднала майже всі суконні підприємства
країни. Найважливішою функцією Товариства були
угоди про умови і ціни казенних поставок, які усували
конкуренцію [11, с. 16].
Важливою для цього періоду була угода «Невської
ниткової мануфактури» з англійським нитковим трестом
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I. & P. Coats Lmtd, яка в подальшому призвела до
встановлення повного панування цього міжнародного
синдикату на внутрішньому ринку Російської імперії.
Організація постачання ниток по Європейській Росії
чітко розмежовувала окремі великі райони, комерційно
між собою не пов’язаних, але підпорядкованих
безпосередньо центральному правлінню в Петербурзі.
Кожен район, що складався з 4–5 губерній, мав у великих
містах свої відділення зі складами для товарів таких
сортів, до яких місцеве населення звикло. Закордонні
нитки виписувалися через Петербург, нитки російського
виробництва з місць виробництва – Риги, Лодзя,
Петербургу та Москви. В 1903 р. нитковий синдикат мав
відділення в Україні, в Києві та Харкові [15, с. 170].
В лляній промисловості спостерігалася стабілізація
й навіть деяке зниження виробництва. Тим не менше,
концентрація виробництва зростала високими темпами,
створюючи економічні умови для утворення монополій.
У 1906 р. було створено об’єднання льонопромисловців,
що до 1911 р. вже організовувало власників 70%
всіх виробничих потужностей галузі. Ця спільнота
домагалася від урядових органів підвищення ввізного
мита на джут і скорочення його імпорту, збільшення
поставок лляних тканин в казну. Напередодні
Першої світової війни продукція льоно–конопляної
промисловості галузі становила 18,9% всіх тканин, що
вироблялися в державі. Кількість робітників на заклад
по галузі виросло в 3 рази, обсяг продукції в грошовому
вираженні збільшився 7,4 рази. Під час війни об’єднання
льонопромисловців домагалося розподілу військових
замовлень і встановлення цін, тобто вже цілком офіційно
виконувало функції синдикату [7, с. 18].
Зростання бавовняної промисловості в імперії
не супроводжувалося особливо швидким розвитком
концентрації капіталів та виробництва. Проте, бавовняні
фабриканти вже в 1907–1908 рр. посилюють інтерес
до створення синдикатів і при цьому з більшими
реальними результатами, ніж це було раніше. Так,
часткові об’єднання бавовняних закладів вже в 1907 р.
дали деякий і при цьому доволі тривалий результат. В
той час як ситець в 1904 р. вартував 11 коп. за аршин, в
1907 р. він продавався вже за 14,25 коп., тобто протягом
трьох років ціна піднялася на 31%. Великі фабриканти–
мануфактурники на своїх зібраннях в 1908 р. вирішили
підтримувати попередні завищені ціни, незважаючи на
значне зменшення ціни на сировину на цей сезон. Тому
деякі дрібні фабрики, що працювали в Харківській
губернії, могли собі дозволити розкіш знизити ціни на
ситець від 10 до 20% [15, с. 248].
Таким чином, процес монополізації легкої
промисловості в українських губерніях, порівняно
з видобувною чи металургійною, відбувався значно
повільніше. Лише окремі підприємства відзначалися
великими обсягами виробництва. Легка промисловість
відчувала на собі постійний вплив вкрай несприятливих
зовнішніх і внутрішніх факторів, втягувалася в кругообіг
світового господарства, для неї були притаманними
в основному ті ж коливання, що й капіталістичної
промисловості Західної Європи. Монополії легкої
промисловості здійснювали збут своєї продукції не
тільки через мережу торговельних контор, численних
комівояжерів і агентів, але нерідко використовували й
державний апарат через допомогу в системі організованої
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закупівлі, доступу до товарних складів й законодавче
регулювання торгівлі. Наприкінці ХІХ – на початку
ХХ ст. відбуваються процеси монополізації легкої
промисловості, до початку Першої світової війни вже
була створена основа для державно–монополістичного
регулювання легкої промисловості.
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The light industry of Ukraine in the conditions of monopolitical
capitalism (end of the XIX–th – beginning of the XX–th century)
The article deals with the issues of the economic development of the light
industry of Ukraine in the conditions of monopoly capitalism in the late XIX–th and
early XX–th centuries, it was characterized the process of strengthening capitalist
relations, the emergence and functioning of individual monopolistic unions. It was
shown the activities of factories and plants the sectors of the light industry during
the monopoly period. It was given the reference to the main publications devoted
to this topic. It was analyzed changes in economic relations of Ukraine, that were
accompanied by the processes of the industry monopolization. It was stated that the
monopolies of the light industry sold their products not only through a network of
trading offices, numerous sales agents, but often used the state apparatus through
assistance in the system of organized procurement, access to commodity warehouses
and legislative regulation of trade. The main kind of monopolistic associations in
the light industry was a trust. Together with the large monopolies of the trust type
and there were created local syndicates and they operated. They supplied their
products to the regions under their control, to the sea and river ports of European
Russia, to the enterprises for further production.
Keywords: light industry, monopoly, syndicate, trust, textile industry, market,
sales.
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Росіяни–старообрядці Волині–Житомирщини
у ХІХ – на початку ХХ ст.: вектори імміграції,
соціально–правове становище, демографічні зміни
Розглянуто вектори старообрядницької імміграції на територію Східної
Волині, локацію їхніх поселень та статистичні відомості щодо кількості
росіян–старообрядців у регіоні. Висвітлено акції адміністрації Волинської
губернії спрямовані на знищення старообрядницьких церков, молитовних
будинків та руйнацію їхніх зовнішніх культових ознак. З’ясовано, що внаслідок
спільних шлюбів між дівчатами з старообрядницької громади м. Житомира
та польськими дворянами Волинської губернії їхні нащадки отримали титули
дворян та зайняли високе соцільне становище. Встановлено, що купецьким
родам старообрядців Варварових та Ляшкових вдалося облаштувати
власні заводи у регіоні та налагодити торгівлю. Розглянуто переслідування
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панівною церквою членів родини купців Землякових за їхню приналежність
до старообрядницького віросповідання та відкриття молитовного будинку у
м. Бердичеві в 1837 р. Реконструйовано склад духовенства громад попівців та
безпопівців м. Житомира наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Проаналізовано
демографічну статистику народжуваності, шлюбності та смертності у
старообрядницьких громадах Житомира. Розглянуто девіантну поведінку
частини росіян–старообрядців на Житомирщині, що була спричинена
соціальними проблемами у колі іммігрантів.
Ключові слова: старообрядці, міграційні рухи, Волинська губернія,
соціально–правове становище, демографія, духовенство, девіантна поведінка.

З другої половини XVII ст. росіяни–старообрядці
стали релігійними вигнанцями у Росії в умовах нової
реформованої, т.зв. «никонівської», православної
церкви. Жорстокі гоніння проваджені панівною церквою
Московії ототожнювалися з методами і практиками
католицької інквізиції у Європі. За умов переслідування
старообрядці були вимушені вдаватися до переховувань
та самопорятунку в межах віддалених російських регіонів
або ж мігрувати на землі сусідніх країн, що гарантували
їм свободу віросповідання та протекторат. Зрештою ці
релігійні дисиденти розгорнули переселенський рух і на
територію Східної Волині. Утворивши свої компактні
поселення, росіяни–старообрядці значною мірою
доповнили регіональну етнічну, мовну, конфесійну
специфіку та культурний колорит Житомирщини.
Окремі
аспекти
переслідувань
царською
адміністрацією Волинської губернії росіян–старовірів у
першій половині ХІХ ст. висвітлив Ю. В. Волошин [4].
До проблеми відносин інституту місіонерства Російської
православної церкви та старообрядців звертався
С. І. Жилюк [21]. На вивченні економічного становища
старообрядців Східної Волині у ХІХ – на початку ХХ ст.
сконцентрував увагу С. В. Таранець [28]. Деякі віхи
історії функціонування молитовного будинку поморців
Житомира дослідили Г. П. Мокрицький, В. Я. Лазунов та
К. Я. Кожурін [25; 24].
Мета статті – на основі архівних матеріалів
Центрального державного історичного архіву України
у м. Києві, Державного архіву Житомирської області
та Державного архіву Київської області проаналізувати
вектори староообрядницької імміграції на територію
Волині–Житомирщини,
чисельність
та
локацію
поселень
росіян–старообрядців,
охарактеризувати
відношення до переселенців місцевих владних структур
та панівної церкви, соціально–правове становище
віруючих, встановити персональний склад їхнього
духовенства у м. Житомирі, розглянути демографічні
зміни у житомирських громадах попівців та поморців,
висвітлити проблему девіантної поведінки частини
старовірів, що була зумовлена відсутністю фінансової
бази для існування.
Переселенський рух старообрядців на Волинь–
Житомирщину у ХІХ – на початку ХХ ст. відбувався з
територій Росії, Білорусії, Молдавії, Польщі, Прибалтики
та Пруссії, а також з українських губерній, що входили
до складу імперії Романових. Імміграції старообрядців–
попівців проходили з таких губерній та населених
пунктів: Київської (Радомишльський повіт, с. Залешани,
с. Андріївка, сл. Красилівка, сл. Покровська, м. Васильків,
м. Козятин, м. Черкаси), Подільської (м. Вінниця,
Летичівський повіт), Чернігівської (Новозибківський,
Городнянський, Стародубський повіти, с. Злинка, посади
Жмірінка, Митьковка, Добрянка, Клімов, сл. Радіоновка,
м. Новозибков), Бессарабської (Хотинський повіт, міста
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Хотин, Ізмаїл, Кишинів), Полтавської (Пирятинський
повіт, м. Журавки), Могилівської (Гомельський повіт,
села Романова, Дубовий Лог та міста Вєтка, Гомель),
Курської (Путивльський повіт, села Колтечеєва,
Романова), Калузької (с. Княжево), Ярославської
(Дієво–Городзенська волость, с. Павлаково), Казанської
(Цивільський повіт, с. Можарка) та Московської
(Богородський повіт).
Якщо у попівців вектори еміграції були сконцентровані з території Росії, Білорусії та Молдови, то
старовіри–безпопівці мали значно ширшу географію
переселень на Житомирщину. Вони переїздили на Східну
Волинь з таких губерній і населених пунктів: Подільської
(м. Вінниця, Літинський повіт), Чернігівської (посади
Добрянка, Злинка, Митьковка), Бессарабської (м. Хотин),
Харківської (м. Чугуїв), Сувалкської (Покровська і
Єленевська волості, гміна Кальніци, Августовський
та Сейнський повіти), Варшавської (Гроєцький повіт,
м. Варшава), Седлецької (Гарволінський повіт, гміна
Ласкаржев), Плоцької (Млавський повіт), Віленської
(міста Вільно і Свенцяни), Ковенської (Яновська волость,
м. Ковно), Курляндської (м. Якобштадт), Вітебської
(міста Дінабург, Невель, Лепель та Лепельський повіт),
Ліфляндської (м. Рига), Мінської (Борисовський,
Мозирський і Речицький повіти), Олонецької, Курської,
Орловської, Смоленської, Новгородської (м. Старая
Русса) та Східної Пруссії (м. Кьонігсберг) [40, арк.
65–66, 68, 70–72, 79–86; 9, арк. 2–284; 6, арк. 1–429; 10,
арк. 2–66; 5, арк. 3–145; 7, арк. 2–59; 8, арк. 1–302; 27, с.
207–209; 24, с. 7; 26, с. 1181; 22].
У першій половині ХІХ ст. чисельність старообрядців
у межах Волинської губернії була такою: 1826 р. – 1475
осіб (290 попівців та 1185 безпопівців), 1827 р. – 1923,
1837 р. – 2661, 1839 р. – 2920 (327 попівців та 2593
безпопівців), 1841 р. – 2962, 1846 р. – 3190, 1847 р. –
3168 [3, с. 106; 2, с. 159, 170, 374, 376, 378, 447].
Частина територій Житомирщини входила до
складу Київської губернії, зокрема Бердичівський та
Радомисльський повіти, де також проживала значна
кількість волинських старообрядців. У 1835 р. у
с. Кошарища Радомисльського повіту проживало 200
старовірів–поморців (107 чол. та 93 жін.) [11, арк.
48], у 1839 р. – 235 осіб (122 чол. і 113 жін.) [12, арк.
46зв], а у 1845 р. налічувалося 195 старовірів. Також
цікавим є той факт, що у цьому році влада зафіксувала
проживання у селі родин старообрядців–попівців
(10 чол. та 9 жін.) [13, арк. 34]. В 1851 р. у с. Кошарища
проживало 202 старовірів–поморців (98 чол., 104 жін.)
[18, арк. 12]. У Бердичеві станом на 1845 р. налічувалося
428 старообрядців: попівців – 71 (35 чол. та 36 жін.),
безпопівців – 357 (185 чол. І 172 жін.) [13, арк. 48]. У
1851 р. в Бердичеві проживало лише 42 попівців (18 чол.
та 24 жін.) та 323 безпопівців (160 чол. і 163 жін.) [18,
арк. 4].
У 1869–1870 рр. на території українських етнічних
земель Російської імперії було проведено етнографічно–
статистичну експедицію Російського географічного
товариства під керівництвом Павла Чубинського, якій
вдалося зібрати цінні відомості й про старообрядців
Волині–Житомирщини. Згідно з результатами експедиції
у Волинській губернії налічувалося 3554 старообрядців.
У Житомирському повіті вони проживали у м. Житомир
(770 осіб) та селах Пилипи (245 осіб) і Должик (107
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осіб); в Новоград–Волинському повіті – м. Новоград–
Волинський (72 особи) та с. Янушівка (410 осіб); в
Овруцькому повіті – у селах: Трудолюбівка (403 особи),
Бродник (159 осіб), Чолівка (135 осіб), Малинка (102
особи), Мамеч (77 осіб), Жабче (69 осіб), П’ятидуб (36
осіб) [46, с. 296–298].
Станом на 1884 р. у Волинській губернії проживало
5567 старообрядців (2748 чол. та 2819 жін.) [39, арк. 9],
у Бердичеві – 713 (337 чол. і 376 жін.) [23, с. 132–133].
За відомостями єпархіального місіонера Миколи
Абрамова старообрядці у Волинській єпархії в 1907 р.
жили у 24 населених пунктах, а їхня чисельність
складала понад 11210 осіб. Зокрема, у Житомирському
повіті вони проживали у містах: Житомир – до 2500
осіб, Чуднів – до 150, селах: Пилипи – до 700, Должик
– до 600, Железняки – до 300, Шляхова – до 300,
Мосеєвка – до 200, Коровинці – до 120, Рачки – до 40;
у Новоград–Волинському повіті – містах: Новоград–
Волинський – до 200, Любар – до 300, селах: Янушівка
– до 700, Роботище – до 600, Пилипо–Кошари – до 600,
Нітіно – до 400; в Овруцькому повіті – у селах: Бродник,
Дерманівка, П’ятидуб – до 2000, Малінка – до 700,
Чолівка та Жабче – до 300, Мамеч – до 150, Рахваловка –
до 100 та м. Ксавирів – до 250 [1, с. 601–602].
У 1840 р. Волинське губернське правління склало
відомості щодо наявних у губернії церков та молитовних
будинків старообрядців, що було пов’язано з черговими
гоніннями на віруючих. Оскільки головна мета
упорядкування цих матеріалів заключалася у проведенні
акцій зі зняття дзвонів, глав (декоративне покриття над
куполом) та главок (глава на декоративному (глухому)
барабані) з їхніх культових будівель [32, арк. 1зв, 8зв].
Згідно інформації, церкви та молитовні існували
в містах Житомирі та Бердичеві і селах Железняках,
Пилипах, Должик, Коровинці, Ягодинка, Ольшанка.
Вони були побудовані ще до 1826 р. [32, арк. 8]. Зокрема
в Житомирі перша церква попівців була побудована на
вулиці Пилипонівській у 1810 р. за згоди губернатора
[32, арк. 3зв]. У 1840 р., окрім неї, ще функціонувала
церква у будинку старообрядця–попівця Варварова [32,
арк. 2]. Житомирська громада поморської згоди у 1825 р.
купила в передмісті м. Житомира, в селі Каракулі (зараз
це район міста), у місцевого купця Карпельова будинок
і організувала в ньому молитовний будинок, освячений
в ім’я Покрова Пресвятої Богородиці. Неподалік
розташувався і безпопівський цвинтар [24, с. 7].
На початку ХІХ ст. старообрядці Бердичева не
мали своїх культових будівель, а служби відправлялися
приїжджими уставщиками у будинках віруючих [32, арк.
12]. Бердичівські попівці вперше отримали можливість
проводити служби у власній церкві завдяки старанням
одновірця Семена Чесненка, який у вересні 1825 р.
придбав землю на вулиці Білопольській та вибудував
церкву у вигляді амбару [32, арк. 12, 13зв, 24]. Далі
власником та розпорядником церкви був його син –
торгуючий селянин Московської удільної контори Єфим
Чесненко, який проживав у будинку поруч з церквою
[32, арк. 2, 10зв].
Молитовний будинок безпопівців, що діяв у
Бердичеві на вулиці Житомирській, на землі житомирського міщанина Сергія Костюкова, було побудовано
на початку 1820–х рр. [32, арк. 2, 12]. Також у місцевих
безпопівців були молитовні, існування яких було
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Духовні наставники житомирського безпопівського
молитовного будинку Покрова Пресвятої Богородиці
у 1902–1920 рр.
Роки служіння

ПІБ

1902–1903 рр.

Йосиф Олексійович Позняков
Ізот Єрмолайович Дубінін,
Агапій Филипович Пчела,
Єрофей Феодулович Карабанов,
Павло Петрович Соколов,
Григорій Йосифович Зубков,
Йосиф Олексійович Позняков
Григорій Йосифович Зубков

1904 р.

1905 р.
Червень 1905 р.
– 1908 р.
1909 р.
Лютий 1909 р. – 1917 р.
1918–1920 рр.

Йосиф Олексійович Позняков
Кирило Никонович Новіков
Єгорій Феогентійович
Луференко
Георгій Феогентійович
Луференко

Складено на основі: [6, арк. 1–361; 8, арк. 4, 43–44, 231–
302; 9, арк. 10–253].

тимчасовим у 1840–х рр. Вони були облаштовані у
приватних будинках купця Макара Землякова та Левана
[32, арк. 10зв, 12].
У с. Пилипи молитовний будинок побудували в
1815 р. з відома місцевого державного керівництва на
прохання представників громади Михайла Шамрінського
та Абрама Боброва. У слободі Ягоденка старовіри звели
молитовню на початку 1820–х рр. [32, арк. 2зв, 3].
Ще одна з найстаріших молитовень на Волині, що
розташовувалася у с. Коровинці, була побудована у
1820 р. та названа в честь Пресвятої Богородиці. Відомо,
що у 1840–х рр. служби при ній вів наставник Брюханов.
Однак старовіри при побудові не звернулися до влади за
дозвільною документацією, тому губернське керівництво
вказувало, що молитовня зведена старообрядцями за
«власним свавіллям» [32, арк. 1зв, 2зв].
У другій половині ХІХ ст. волинський губернатор
розпорядився щодо нової забудови вулиці Пилипонівської
(нині – центральна вулиця Михайлівська) в Житомирі та
переселення старообрядців–попівців у район Російська
Слобідка, де на сусідній вулиці Провіантській попівцям
довелося звести новий храм в честь Благовіщення
Пресвятої Богородиці.
Відзначимо, що житомирські старообрядці–попівці були надзвичайно набожними та підтримували
відносини з Чорнобильським старообрядницьким
монастирем. Зокрема відомо, що у 1840–х рр. одним
з монахів був житомирський старообрядець Тимофій
Толкачов (1811 р.н.) [14, арк. 1–4зв].
Державний апарат всіма доступними методами
обмежував релігійне життя старообрядницьких громад
на Східній Волині. Станом на 1833 р. у губернії діяло
два безпопівські монастирі – в м. Генрихівка Новоград–
Волинського повіту. У чоловічому і жіночому скитах
проживало 12 осіб. Засновникми монастиря були
овруцький міщанин Кузьма Слепсенко та отець Феодосій,
які домовилися з графом Ільїнським про облаштування
поселення для ченців в лісистій місцевості на території
його володінь. Як тільки інформація про функціонування
монастиря стала відомою генерал–губернатору, той
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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Священнослужителі старообрядницького храму Благовіщення Пресвятої Богородиці
в м. Житомирі у 1886–1922 рр.

Звідки прибув
до Житомира

Роки священослужіння

Духовне звання

ПІБ

1886 р.

священик

Єрміл Мелехін

1887 – серпень 1888 р.

священик

Андрій Колосов

Запонорська волость
Богородського повіту
Московської губернії

священик

Єрміл Мелехін

–

уставщик

Федір Москвечов

Січень 1897 р. – 1899 р.

священик

Микола Васильович Смірнов

1899–1902 рр.
1899 р.

священик
дяк

Іпатій Супляков
Дмитро Чеботарьов

1900–1901 рр.

дяк

Карп Матвійович Колесніков

–
с. Княжево (Таракановка)
Топоринської волості
Мединського повітк
Калузької губернії
–
–
с. Стара Некрасівка,
передмістя м. Ізмаїл
Бессарабської губернії

1902 р.

священик

Матвій Миколайович
Крюков

–

Листопад 1902 р. – 1919 р.

священик

Григорій Козьмович Куніков

Московська губернія

1919 р.
1920 р.

священик
священик

Савва Ананьєв
Корнилій Кисельов

–
–

1921–1922 р.

священик

Трофим Іванович Боженов

с. Лужки Стародубського
повіту Чернігівської губернії

Вересень 1888 р. – січень
1897 р.
1889 р.

–

Складено на основі: [5, арк. 3–142; 7, арк. 2–3, 56; 10, арк. 2–4, 11–12, 15].

негайно розпорядився їх знищити, а поселенців відіслати
до попередніх місць проживання [31, арк. 1зв–5].
У 1830–х та 1860–х рр. старообрядці домагалися,
щоб при відборах рекрутів до армії їхніх представників
відокремлювали від членів громад православного
віросповідання. Підґрунтя проблеми вони вбачали в
тому, що старообрядницькі сім’ї були багатодітними, а
об’єднання в єдині рекрутські відділки з православними
призводило б до того, що останні взагалі могли уникати
рекрутської повинності, що цілковито лягала б на плечі
старообрядців. Так, у 1836 р. старшини старообрядців–
попівців Житомира Денис Пірогов, Григорій Тарабукін
та Іван Сіваєв виступили проти рішення Волинської
казенної палати про створення рекрутського відділку для
1027 православних і 170 старообрядців. Варто відзначити,
що до 1833 р. громади надавали рекрутів окремо.
Старообрядці вказували, що таке рішення призведе до
«могутнього розорення» їхньої громади. Однак генерал–
губернатор Олександр Гурьєв не прислухався до думки
старообрядців та прийняв позицію казенної палати [35,
арк. 1–8зв]. З таким же проханням на ім’я волинського
губернатора звернулися у 1867 р. міщани м. Овруча, які
жили в Радомисльському повіті Київської губернії. Але
як і в попередньому випадку, старообрядцям не вдалося
переконати владу піти їм на поступки [38, арк. 4–4зв].
У 1858 р. розгорівся конфлікт між старовірами
та православними у с. Кошарища Радомисльського
повіту, що фактично закінчився вигнанням останніх.
Власник села граф Олізар з кінця 1840–х рр. поселив
поміж старообрядців православних селян. Сусідство
переросло у суперечки, оскільки православні заважали
молитовним зібранням старовірів та доповідали про їхню
активність парафіяльному священику Троїцької церкви
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

м. Коростишева Михайлу Смозінському. Непорозуміння
завершилися тим, що старовіри заключили з графом
Олізаром контракт про виселення всіх православних до
с. Стрижавки [30, арк. 1].
Розпорядником
Кошарищ
старовіри
обрали
Потапа Зайцева. Так як молитовний будинок місцевою
адміністрацією було закрито, старовіри стали проводити
богослужіння у будинку Нікіти Осташева, який після
смерті його батька, наставника Івана, виконував функції
священослужителя. Також у селі без письмового
дозволу тимчасово проживав ще один наставник
Полієвкт Ушкалов, дядько якого Микола раніше теж
був наставником у Кошарищах [30, арк. 1зв–2]. До речі,
влада ще у 1848 р. вчиняла спроби вислати П. Ушкалова
до м. Дубно Волинської губернії [16, арк. 1–2зв].
У с. Кошарищах та сусідньому с. Кмитові старовіри
проживали з 1828 р. і завжди виручали одне одного.
Наприклад, коли поліція вдавалася до акцій з закриття
молитовні у Кошарищях, старовіри обох сіл збиралися
на богослужіння у Кмитові [29, арк. 1, 2зв, 28зв].
Священик М. Смозінський заважав старообрядцям
вільно притримуватися свого культу. Так, ще у 1856 р.
він «повернув у надра православної церкви» старовірів,
які приїхали до родичів на проживання у с. Кошарища,
зокрема двох відставних солдат та дворянку Матрону
Халімовську з двома дочками. Проте, священик і сам не
вірив, що старовіри дійсно прийняли його «навернення».
Тому просив поліцію здійснювати за ними нагляд,
щоб вказані особи дійсно виконували православні
обряди, оскільки «можуть залишатися у своїй колишній
закоренілій розкольницькій омані» [29, арк. 1–2].
Врешті, донесення священика М. Смозінського
призвели до того, що у вересні 1858 р. місцева
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адміністрація змусила поміщика Олізара повернути
православних «на свої місця» у с. Кошарища, а молитовні
будинки у Кошарищах та Кмитові остаточно закрити [29,
арк. 29зв; 17, арк. 5–10зв].
Старообрядці м. Бердичева на чолі з довіреним
Порфірієм Потаповим у 1860–х рр. домагалися отримати
дозвіл на побудову молитовного будинку, але отримували
відмови від Міністерства внутрішніх справ [19, арк.
1–1зв]. У 1865 р. Київський, Подільский і Волинський
генерал–губернатор вирішив піти на поступки громаді.
Бердичівський поліцмейстер сповістив старообрядців
про право здійснювати богослужіння, обряди вінчання
та поховання в одному з їхніх приватних будинків, який
натомість не мав статусу офіційно діючої молільні.
Генерал–губернатор очевидно проявив у вирішенні
проблеми власну волю, оскільки бердичіській
адміністрації було повідомлено, що цьому рішенню не
потрібно надавати значення урядової міри [20, арк. 2–4].
У 1897 р. розглядалося питання щодо зняття дзвонів
з молитовного будинку у м. Чуднові. Волинський
губернатор хотів уникнути загострення ситуації, тому у
переписці з Міністерством внутрішніх справ вказував:
«Заходи поліції до старих дзвонів викликали б протест
з боку розкольників, а може бути і опір. Я зі свого боку
вважав би за можливе залишити ці дзвони висіти в садибі
їх молитовні» [44, арк. 1–2зв]. Ще одним аргументом
губернатора було те, що дзвони старообрядці придбали
в пам’ять про події 1 березня 1881 р. – вбивства царя
Олександра ІІ. Але його позиція не обходила міністра
внутрішніх справ, який все ж санкціював зняття дзвонів
[44, арк. 2–3].
Житомирські попівці мали широке представництво
у вищих соціальних прошарках суспільства. Декотрі
навіть отримали дворянські титули внаслідок змішаних
польсько–російських шлюбів. Дівчата–старообрядки
виходили заміж за дворян польського походження і
католицького віросповідання, проте самі зберігали свою
віру, а дітей хрестили в старообрядницькій церкві. Так,
подружжя дворян Івана та Тетяни Базилевських, Георгія
та Ірини Дашкевичів, Євгенія та Олександри Яновських
охрестили своїх новонароджених синів (відповідно
– Анатолія (1910 р.), Бориса (1912 р.) та Євгенія
(1917 р.)) саме у старообрядницькій церкві [5, арк. 83,
92, 119]. Варто відзначити, що загалом в Російській
імперії старообрядці були позбавлені права отримувати
дворянський титул.
Серед заможних верств населення Житомира
відзначимо також і купців, що належали до громади
старообрядців–попівців: Андрій Пірогов, який мав
дружину Євдокію та сина Володимира (1897 р.н.), Мавра
Варварова, Марк Варваров (дружина – Ганна Андріївна,
син – Олександр (1903 р.н.)), Кирило Варваров (1855–
1911 рр.; дружина – Ганна Дмитрівна, син – Георгій
(1903 р.н.)), Матвій Варваров (мав дочку Глікерію
1879 р.н.), дружина московського купця Єлизавета
Євфімова (1830–1919 рр.) [5, арк. 20, 22, 30, 53–54, 58;
10, арк. 17; 7, арк. 31–32, 51–56].
Однак, дехто з купців–старообрядців зазнавав
переслідувань зі сторони православного духовенства.
Наприклад, у 1843 р. бердичівський благочинний,
протоієрей Олесніцький звернувся до Волинської палати
Кримінального суду зі звинуваченням купців Землякових
в ухилі до «розколу». Родина Землякових переселилася
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до Бердичева з Калузької губернії. Степан, Макар, Федір
та Єфим Землякови були приписані до 3–ої гільдії
житомирський купців. За словами протоієрея, Землякови
ходили на православні богослужіння, Макар хрестив
дітей за православним обрядом, але останніх 15 років
церкву не відвідували. Окрім того, Олесніцький вказував
на те, що Землякови «навернули» до старообрядництва
православного Івана Забеліна. Протоієрей залучив до
справи дев’ять свідків і домагався покарання Земляковим
«за єресь» [37, арк. 1–2]. Але в ході судового процесу
з’ясувалося, що Макарови завжди були старообрядцями,
з православних нікого не «переманювали». Однак
слідство встановило інший важливий факт – Макарови
відвідували молитовний будинок Чесненка, проте
посварившись із ним у 1837 р., без жодних дозволів
вибудували власну культову будівлю. Справа закінчилася
знесенням молільні [37, арк. 2, 10–10зв].
Популярними у владних колах звинуваченнями
у «спокусі до розколу» користувалися, як не дивно,
і самі ж старообрядці. У 1849 р. конфлікт між двома
бердичівськими старообрядцями Федотом Бічатіном
та Аввакумом Бобровим переріс у справжній скандал.
Ф. Бічатін звернувся до Бердичівського духовного
правління та поліції з доносом на А. Боброва, який
начебто женився на неповнолітній Ксенії Третьяковій
з м. Літин Подільської губернії, а старообрядницька
громада навернула до своєї «єресі» чотирьох осіб
православного і римо–католицького віросповіданнь.
Зрештою виявилося, що на А. Боброва звела наклеп
частина старообрядців, які пограбували його маєток на
800 руб. сріблом. Ніяких навернень у «розкол» теж не
було, а персонально звинувачений в здійсненні обрядів
перехрещень уставщик Гавриїл Федулов помер ще у
1836 р. [15, арк. 1–3зв, 13].
Прихильність від влади Волинської губернії
вдалося отримати видатному члену общини старовірів–
поморців, купцю 1–ої гільдії Кипріану Ляшкову,
з ім’ям якого пов’язана історія Кафедрального
Преображенського собору в Житомирі. К. Ляшков
протягом 1866–1869 рр. опікувався будівництвом собору.
При будівництві використовувалася цегла з його власних
заводів. Після освячення храму імператор нагородив
директора і скарбника Волинського попечительства
в’язницями К. Ляшкова золотою медаллю з написом «За
наполегливість» [25, с. 7, 9–10, 14, 25, 29].
К. Ляшков у 1876–1883 рр. навіть обіймав посаду
міського голови Житомира. Проте затвердженню на
посаді мера передували п’ять років переписки київського,
подільського і волинського генерал–губернатора з
міністром внутрішніх справ щодо самої можливості
призначити міським головою старообрядця. В Російській
імперії обмеження прав старообрядців у тому числі
полягали й в забороні обіймати посаду мера. Тому, у 1868 р.
генерал–губернатор прохав імператорського дозволу
зробити виключення та призначити житомирським
мером вибраного більшістю голосів думи старообрядця
К. Ляшкова. Проте, міністр внутрішніх справ
відмовився надати на розгляд імператора документи для
затвердження К. Ляшкова міським головою. В поясненні
він зазначав, що дозвіл на призначення «розкольника»
на посаду міського голови дасть привід «розкольникам»
інших місцевостей добиватися подібного виключення із
закону [34, арк. 2–5].
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Рік

Хрещення

Вінчання

Поховання

Рік

Хрещення

Вінчання

Поховання

Динаміка проведення обрядів у громаді старообрядців–
попівців м. Житомира в 1887–1922 рр.

1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904

19
16
28
7
23
9
13
16
19
13
21
37
12
23
24
15
18
19

–
–
4
4
9
4
2
–
1
4
2
3
3
2
2
3
3
5

–
–
22
7
13
12
11
10
19
12
9
5
7
11
10
1
6
3

1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922

19
24
13
11
13
12
29
23
34
39
37
24
19
44
31
12
24
7

5
5
1
2
6
3
2
14
10
12
4
1
10
21
25
9
18
11

4
2
–
7
7
1
10
16
18
7
16
8
17
31
37
6
6
6

Складено на основі: [5, арк. 3–145; 7, арк. 2–59; 10, арк. 2–66].

Житомирські попівці відповідально ставилися до
статево–шлюбних стосунків, тому факти народження
дітей поза шлюбом, т.зв. «незаконнонароджених»,
траплялися вкрай рідко – з 1897 до 1916 р. лише шість
немовлят [5, арк. 19–25, 80, 85, 89, 105, 115].

6
15
11
11
24
43
43
42
35
31

Поховання

Поховання

1
4
–
5
5
15
9
8
5
14

Вінчання

Вінчання

13
50
17
57
65
50
55
71
56
75

Хрещення

Хрещення

1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911

Рік

Рік

Динаміка проведення обрядів у безпопівській громаді
м. Житомира в 1902–1920 рр.

1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920

69
76
82
72
51
46
51
61
45

10
7
17
10
7
9
20
–
21

41
40
45
67
48
57
49
67
58

Складено на основі: [6, арк. 1–429; 8, арк. 1–302; 9, арк. 2–284].

У старообрядництво наверталися молоді хлопці,
які для створення сімей обирали дівиць–старообрядок.
Таким чином, дівчата «переводили» хлопців у віру
своїх батьків, протягом 1909–1920 рр. виявлено
11 фактів перехрещень [10, арк. 23–24, 38–40, 45,
52–56]. Старовіри–безпопівці також доєднувалися
до згромадження житомирських попівців, у 1898–
1918 рр. таких випадків було 25 [5, арк. 27–28, 102,
104, 126, 134].
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На жаль, частина старообрядців стояла перед
справжнім викликом долі, будучи мігрантами,
вони опинилися у новому соціальному статусі. Для
деяких переселенців вкрай важким стало питання
працевлаштування і самореалізації. Бідність, з якою
зіштовхнулися мігранти, штовхала їх на шлях злочинців.
Матеріальна скрута стала причиною появи кримінальних
злочинців у середовищі старообрядців.
У 1852 р. поліція затримала старообрядців
Кондрата Колеснікова та П. Чернишова, які проживали
в Житомирському повіті та м. Бердичеві та займалися
фальшивомонетництвом і підробкою офіційних документів. Про П. Чернишова відомо, що він народився
у 1812 р. в Ризькій губернії, проте ставши сиротою,
довго поневірявся і прибув до м. Дінабург (з 1920 р.
– Даугавпілс) Вітебської губернії, де навчався
іконописній справі. Згодом П. Чернишов переїхав у
Волинську губернію. К. Колесніков був уродженцем
сусідньої Подільської губернії. При огляді помешкання
старообрядців поліція виявила станок для виготовлення
підробних паспортів, 12 свинцевих печаток дум, форми
для монет і 243 форми літер [33, арк. 1зв–3зв].
У серпні цього ж року було зафіксовано випадок
нападу старообрядців, які займалися ремонтом мосту
на відтинку поштової дороги (Брестське шосе), на селян
з с. Соколова Гора Житомирського повіту. Побутовий
конфлікт переріс у бійку, що закінчилася втечею селян
і переховуванням у корчмі. Старообрядці розбили вікна,
але вчинити розправу не дав шинкар, який взявши
рушницю, розігнав робочих [41, арк. 1–1зв, 5].
У 1884 р. обурене поведінкою та способом
життя місцеве населення с. Рачки Житомирського
повіту домагалося виселення з меж населеного
пункту старообрядців Михайла Прігожого та
Власа Карбовського, які займалися крадіжками та
переховуванням злочинців. Відомо, що 45–річний
М. Прігожий був міщанином м. Лепель Вітебської
губернії, у с. Рачки разом з дружиною Марією проживав
на чиншевій землі. Місцеве населення відзначало, що
він вів нетверезе життя та приховував підозрілих осіб.
Зокрема в його будинку знайшов прихисток відомий
злочинець Амос Костюков, який був озброєний
револьвером і погрожував селянам, що як спробують
його затримати – уб’є їх. М. Прігожий ніде не працював,
жив виключно з грабунків, тому у місцевому оточенні
сприймався за відчайдушного злочинця [42, арк. 1–1зв].
Інший односельчанин–старообрядець В. Карбовський був приписаний до міщанської громади Житомира,
однак проживав разом з дружиною Катериною і дочкою
Євдокією у с. Рачки. Поліція неодноразово затримувала
55–річного В. Карбовського за скоєні злочини. Так,
у 1878 р. за крадіжки з вагонів його п’ять місяців
утримували в Житомирській в’язниці, а у 1882 р. – разом
з сином Ісидором перебував під слідством за крадіжки
коней. Проте В. Карбовський вийшов на волю, оскільки
син взяв усю провину на себе. Волинський губернатор
підтримав думку місцевих селян і планував виселити
старообрядців в адміністративному порядку, але не
отримав схвалення від генерал–губернатора [42, арк.
1зв, 4зв].
У 1888 р. волинський губернатор знову домагався
виселення старообрядців, цього разу з с. Могильно
Овруцького повіту через панічний острах місцевого
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неселення. Четверо старообрядців Семен Сидоров, Іван
і Федот Жернови (були приписані до громади міщан
Овруча), Шибанов займалися виключно крадіжками
і перегоном коней у Житомирському і Овруцькому
повітах Волинської губернії та Радомисльському повіті
Київської губернії. У багатьох селах вони мали своїх
«агентів», а крадіжки здійснювали весною–осінню,
взимку ж – переважно сиділи у в’язниці [43, арк.
1,3–3зв]. Цікаво, що жертвами конокрадів ставали і
шляхтичі. Наприклад, у 1887 р. С. Сидоров та Шибанов
у с. Білки Житомирського повіту викрали шість коней,
а за їх повернення взяли з потерпілих шляхтичів викуп
[43, арк. 1–1зв].
На початку ХХ ст. волинський губернатор звернувся
до генерал–губернатора з поданням на старообрядців
м. Чуднів Житомирського повіту, оскільки ті
порушували громадський спокій. У містечку проживало
30 сімей старообрядців, головним заняттям яких був
фруктовий промисел. Влітку вони арендували сади,
проте виручених коштів на життя їм не вистачало, тому
в інші пори року, як зазначав волинський губернатор,
«вели вкрай негожий спосіб життя, влаштовуючи вдень
у нетверезому стані різного роду буйства, що доходили
іноді до серйозних наслідків, а вночі разом з партією
євреїв порочної поведінки присвячували час крадіжкам»
[45, арк. 1].
Головними керівниками безчинств і грабунків
були старообрядці: Терентій Ярославов, Анісім і Єгор
Васильєви, Трифон Юшковський, Федір Крепаков,
Іріней Іванов, Семен та Іван Смірнови; а також євреї:
Мойсей Поташев, Гершко Шнапер, Сруль Карман,
Аврум Капцан, Мордко Зак, Борух і Меєр Щокманови,
Мордко Цап, Меєр Лейба і Ушер Ульштейн [45, арк. 1].
Позаяк жителі Чуднова боялися помсти злочинної
шайки, то про щоденні крадіжки поліції не повідомляли,
і винуватці залишалися непокараними. Ввечері місцеве
населення майже не виходило на вулиці, так як п’яні
члени банди часто скоювали побиття перехожих, які
траплялися їм на шляху [45, арк. 1зв].
Чуднівські старообрядці були відомі в кримінальному
світі. Наприклад, Є. Васильєв, починаючи з 1880–х рр.,
тричі сидів у в’язниці за крадіжки; Т. Юшковський у
1896 р. за викрадення коней був засуджений на два роки і
дев’ять місяців. Тюремний «досвід» мали і Т. Ярославов
(один рік) та Ф. Крепаков (два роки) [45, арк. 1зв–2].
Зрештою злочинність чуднівських старообрядців
настільки дошкуляла державним органам, що генерал–
губернатор висловив згоду на їхнє відселення, але
волинський губернатор все ж обмежився попередженням
старообрядців про можливість використання такої
крайньої міри [45, арк. 3].
Траплялися і випадки, коли жертвами крадіжок
зі сторони старообрядців ставали члени їхньої ж
релігійної громади. Так, вночі 25 лютого 1836 р.
Афанасій Тарабукін пограбував торгову лавку купця
Андрія Варварова, яка знаходилася в центрі Житомира
поруч з Бернардинським костелом. А. Тарабукін викрав
цукор, рибу, свічки та інші товари на 355 асигнацій. В
ході розслідування з’ясувалося, що А. Тарабукін вже
притягався до відповідальності за крадіжки коней [36,
арк. 11–12]. Його мати – Пелагея намагалася виправдати
сина. За її словами, старшина громади Іван Пірогов був
ображений на Афанасія, тому, маючи великі капітали,
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хитрістю «підставив» її сина. Проте, Волинська
кримінальна палата винесла вирок А. Тарабукіну, згідно
якого його відправили на поселення в Сибір [36, арк.
1–2, 21зв, 24зв].
На початку ХХ ст. у затінках Житомирської
в’язниці загинуло п’ять арештантів, що належали до
старовірів поморської згоди: 26–27 листопада 1906 р.
від вогнепальних поранень, які, очевидно, отримали при
спробі втечі з тюрми, померли житомиряни Костянтин
Подішвалов та Лаврентій Лізунов; 28 травня 1908 р. –
Іван Гусев; 1909 р. житель м. Новограда–Волинського
Єрмолай Косов; 28 березня 1910 р. – житомирянин
Василь Шабанов (засуджений вироком Житомирського
окружного суду від 24.02.1909 р. в каторгу на 10 років,
7 мес. і 15 днів) [8, арк. 10–11, 28, 56, 66].
Таким чином, громади росіян–старообрядців
на території Східної Волині утворилися внаслідок
міграційного руху з територій Росії, Білорусії, Молдавії,
Польщі, Прибалтики та Пруссії. На початку ХІХ ст. їхня
чисельність у регіоні не перевищувала 1,5 тис. осіб, проте
вже на початку ХХ ст. більш як в сім разів. Зі сторони влади
та панівної церкви переселенці наштовхнулись на низку
обмежувальних заходів, утисків і переслідувань лише
за їхнє віросповідання, дотримання староправославних
традицій. Зокрема, царська адміністрація неодноразово
вдавалася до акцій з закриття, знищення їхніх церков
і молитовних будинків, заборонялася навіть побудова
глав та встановлення дзвонів у культових будівлях.
Проте дехто з старообрядців Житомира зміг досягнути
високого становища та зібрати значні статки. Внаслідок
спільних шлюбів дівчат–старообрядок і польських
дворян у громаді житомирських попівців з’явилися носії
дворянських титулів. Відомими у краї були і родини
старообрядницьких купців Землякових, Пірогових,
Варварових, Євфімових, Ляшкових. У старовірів–
поморців Житомира майже всі духовні наставники
обиралися з–поміж віруючих їхньої ж громади, натомість
старообрядці–попівці запрошували духовенство з інших
губерній – Бессарабської, Чернігівської і російських –
Московської та Калузької. Варто відзначити, що кризове
становище переселенців, бідність, відсутність засобів
для виживання, проблема з працевлаштуванням та
самореалізацією отримали прояв у девіантній поведінці
деяких росіян–старообрядців.
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Sychevsky A. A., Ph D (History), Senior Lecturer of Department
of Ukraine’s History, Zhytomyr Ivan Franko State University
(Ukraine, Zhytomyr), syczewski@gmail.com
Russian–Old Believers of Volyn–Zhytomyr region in the XIX –
early XX century: vectors of immigration, social and legal situation,
demographic changes
The article considers the vectors of Old Believers immigration to the territory
of Eastern Volhynia, the location of their settlements and statistical information on
the number of Russian Old Believers in the region. The actions of the administration
of the Volyn province aimed at destroying the Old Believers churches, prayer
houses and the destruction of their external cult attributes are reflected. The
author found that as a result of common marriages between girls from the Old
Believers community of Zhytomyr and the Polish nobility of the Volyn province,
their descendants received the titles of nobility and took the highest social status.
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In the article established that the merchant families of the Old Believers Varvarov
and Lyashkov managed to equip their own factories in the region and set up trade.
Considered the persecution of the members of the family of merchants Zemlyakov
for their belonging to the Old Believer confession and opening of the prayer house
in Berdichev in 1837 by the ruling church. The composition of the clergy of the
communities of popovtsy and bespopovtsy of Zhytomyr in the late ХІХ and early ХХ
centuries was reconstructed. Analyzed the demographic statistics of birth, marriage
and death in the Old Believers community of Zhytomyr. Considered the deviant
behavior of part of the Russian Old Believers in the Zhytomyr region, which was
caused by social problems among immigrants.
Keywords: Old Believers, migration movements, Volyn province, social and
legal situation, demography, clergy, deviant behavior.
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Торгівля продукцією борошномельної
промисловості на території Волинської губернії
у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
На основі значного кола історичних першоджерел досліджено питання
внутрішньої торгівлі продукцією борошномельного виробництва на території
Волинської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Висвітлено
основні форми торгівлі на Волині: ярмаркову, базарну і стаціонарну, а також
їхнє значення для економіки краю. Особливу увагу приділено мережі постійних
торгових закладів, оскільки саме вони стають переважаючою формою у
здійсненні торгівельних операцій як у містах, так і в сільській місцевості.
Автор також розглядає значення розвитку транспортної мережі, яка дала
змогу активізувати економічне життя губернії.
Ключові слова: Волинська губернія, борошно, ярмарки, базар,
стаціонарна торгівля, крамниця.

У другій половині ХІХ ст. на території Волинської
губернії однією із найбільш розвинених сфер
промисловості
поступово
стає
борошномельна
галузь. Виробництво муки та круп лідирує за
обсягами виробництва краю. Відповідно, значна
кількість продукції борошномельної промисловості
реалізовувалась на внутрішніх ринках.
Дослідженню проблематики внутрішньої торгівлі
борошномельною продукцією на території Волинської
губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
присвячено праці О. Жам [1], М. Москалюка [2; 3],
Н. Шкільняк [4], О. Реєнта [5] та О. Прищепи [6]. Однак
дана тематика і досі залишається недостатньо вивченою.
Значна кількість праць, у яких автори висвітлюють
торгівлю борошном та крупами, є узагальненими та
досліджують борошномельну промисловість у комплексі
із іншими сферами промислового виробництва.
Мета пропонованої статті полягає у висвітленні та
аналізі основних форм внутрішньої торгівлі продуктами
борошномельного виробництва на території Волинської
губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Після відміни кріпосного права у 1861 р. в Російській
імперії розпочався повільний перехід до ринкового
суспільства. Владні структури прагнули досягти
підвищення продуктивності праці, запровадження
новітніх технологій обробітку землі та вирощування
тварин, а також орієнтації товаровиробників на випуск
продукції, яка б користувалася попитом на ринку [7, с. 68].
Внутрішня торгівля борошномельною продукцією у
Волинській губернії, як і на території усієї Правобережної
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України, зумовлювалася рядом специфічних факторів:
концентрація великих млинарських підприємств у
декількох повітових центрах та губернському місті;
дрібнотоварний характер сільських млинів та їх
розпорошеність по всій території краю; незадовільний
стан шляхів сполучення; недостатній розвиток засобів
інформації; відсутність капіталів та нестача спеціалістів
у сфері торгівлі [1, с. 190].
У другій половині ХІХ ст. існували три основні форми
внутрішньої торгівлі: ярмаркова, базарна і постійна
(стаціонарна). Головною з них після реформи 1861 р. став
продаж товарів постійними закладами [8, с. 48].
Значне місце у торгівлі борошномельними
продуктами займала ярмаркова торгівля. Як відзначав
один із дослідників цього питання І. Канделакі:
«Ярмарочная торговля в Юго–Западном районе
распространена больше, чем где бы то ни было, особенно
отличаются в данном отношении Волынская и Киевская
губернии. Ярмарочная торговля в губерниях как бы
не прекращается: кончается одна – едут на другую,
что не продано в одном месте, то продают в другом».
Ярмарки функціонували за принципом кола або ланцюга
[1, с. 191]. Дана особливість простежується, якщо
проаналізувати дати проведення ярмарок: Райгородок
(1 січня) – Кодня (6 січня) – Любар (10 січня) – Житомир
(1 лютого) – Райгородок (2 і 24 лютого) – Кодня (17
березня) – Любар (10 квітня) – Житомир (1 травня) –
Райгородок (9 і 25 травня) – Кодня (24 червня) – Любар
(10 липня) – Житомир (1 серпня) – Райгородок (26
вересня) – Кодня (1 і 18 жовтня) – Любар (10 листопада)
– Житомир (1 грудня) [9, с. 227].
Зазвичай, ярмарки відбувалися у дні релігійних свят.
Але, зважаючи на те, що останні нерівномірно розподілені
упродовж року, то і торгівля велась несистематично.
Від цього страждали виробники, продавці та покупці
борошномельних товарів. Рівень розвитку товарних
відносин також демонструє тривалість ярмарок та їх
інтенсивність: чим більшим був товарообіг, тим довше
вони тривали. Так, оптові зазвичай тривали 3–4 тижні,
вузлові – 1–2, роздрібні – тиждень і менше. Також
варто відмітити, що ярмарки, які відбувалися у містах
відзначалися більшим товарообігом та тривалістю, ніж
сільські [1, с. 192]. Даний факт пояснюється тим, що
міська торгівля була орієнтована на значно ширше коло
покупців, частина яких не була кінцевим споживачем
товару, а намагалася його перепродати за більш вигідною
ціною.
Ярмарки можна умовно розділити на декілька
категорій: сільськогосподарські, мануфактурні, промислові, універсальні. Із торгівлею борошномельними
продуктами були безпосередньо пов’язані лише
сільськогосподарські, і, лише частково, універсальні.
Сільськогосподарські ярмарки відбувалися здебільшого
восени та взимку та мали роздрібний характер. Це
пояснюється тим, що основними їх учасниками були
селяни, які не мали великих запасів зернових продуктів
та вільних обігових коштів. Найбільш поширеними
були універсальні ярмарки,асортимент яких складався
із значної кількості товарів. У них брали участь усі
верстви населення. Найбільш активними учасниками
ярмаркової торгівлі були селяни та купці. Якщо перші
виступали в ролі продавця борошномельної продукції,
то другі – покупця. Цілком зрозуміло, що купівля
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відбувалася не для власного вжитку, а для подальшого
продажу за значно вищими цінами у регіонах, де
спостерігався дефіцит продукту.Дещо меншу роль у
ярмарковій торгівлі борошномельними продуктами
відігравало міщанство, адже міські жителі здебільшого
скуповувалися на міських базарах, крамницях, лавках,
які були практично в кожному місті. І тільки в окремих
випадках, коли ярмарки проходили в їхньому місті,
робили довгострокові запаси борошна та круп. Ще
меншу участь приймали фабриканти та підприємці.
Окрему категорію покупців становили військові
підрядчики, які закуповували провізію для армії. Частка
інших верств населення у ярмарковій торгівлі була
незначною [1, с. 192].
Також існував поділ ярмарків на три категорії за
фінансово–економічними показниками. До першої
належать великі ярмарки з привозом товарів більш як
на 100 тис. крб., до другої – від 10 до 100 тис. крб., до
третьої ярмарки, вартість привезених товарів на яких
становила менше 10 тис. крб. [10, с. 171].
У Волинській губернії існувала значна кількість
ярмарків (близько 1 тис.), але у своїй більшості (2/3)
вони були дрібними, як звичайні базари, з обігом до
5 тис. крб. й обслуговували невелику територію –
переважно навколишні населені пункти. Особливо
важливе значення ярмарки мали у сільській місцевості,
де бракувало закладів стаціонарної торгівлі [1, с. 192; 7,
с. 70–71]. Зокрема, у другій половині ХІХ – на початку
ХХ ст. загальна кількість ярмарків у губернії зросла в 3,5
рази, але водночас, частка міських збільшилась лише в
2,4 рази [6, с. 123].
Свідченням необхідності існування ярмарків була
тенденція до збільшення їхньої кількості та обсягів
торгівлі. Так, якщо у 1895 р. у Волинській губернії
відбувалося 430 ярмарків, то у 1907–1911 рр. їхня
кількість становила близько 754 щороку. На території
краю вони розміщувалися нерівномірно. Найбільше їх
було у Заславському повіті. Далі за кількістю перебували
Ковельський та Новоград–Волинський повіти. У цей
час місцеві органи влади одержували значну кількість
письмових запитівстосовно відкриття нових ярмарків.
Ця потреба була обумовлена поширенням у регіонах,
відділених від розвинених промислових центрів,
дрібного кустарного виробництва і необхідності збуту
продукції, а також придбанням необхідних товарів.
Відкриття нових ярмарків сприяло заохоченню сільське
населення до активної участі у ярмарковій торгівлі [11,
с. 165; 2, с. 94].
Головну роль у ярмарковій торгівлі на території
Волинської губернії у другій половині ХІХ ст. відігравав
губернський центр. Вже на початку ХІХ ст. упродовж
року у Житомирі відбувалося 15 ярмарків. У цей
час найбільш поширеними предметами продажу на
житомирських ярмарках були борошно та зерно. Окрім
Житомира значними торгівельними хлібними центрами
виступали повітові міста Луцьк (15 ярмарків), Острог і
Дубно (15 ярмарків), а також містечка Корець Новоград–
Волинського та Устилуг Володимир–Волинського
повітів [6, с. 124; 12, с. 227].
Поширення ярмаркової торгівлі у зазначених
населених пунктах не було випадковістю, а
обумовлювалося рядом чинників. Зокрема, у другій
половині ХІХ – на початку ХХ ст. на ярмаркову та базарну
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торгівлю у містах впливали такі фактори, як географічне
розташування того чи іншого міського поселення,
наявність транспортної мережі тощо. Південна межа
Полісся з лісостепом, яка проходить приблизно вздовж
лінії Володимир–Волинський – Луцьк – Рівне – Корець
– Берездів – Шепетівка – Полонне–Чуднів – Троянів –
Житомир, водночас вказує на одні із найбільших центрів
ярмаркової торгівлі [6, с. 124].
Важливе місце у внутрішній торгівлі зерновими
продуктами на території Волинської губернії у другій
половині ХІХ – на початку ХХ ст. та налагодженні
економічних зв’язків між селом та містом мали
базари. Подекуди вони відігравали навіть більше
значення, ніж ярмарки. Базари діяли здавна в містах
і сільській місцевості. За своїм значенням вони були
універсальними. Найбільш поширені на них товари
щоденного масового попиту, так звані товари споживчого
значення, серед яких важливе місце займали борошно
та крупи. Основними учасниками базарів були селяни,
міщани та купці. Відбувалися базари кожного дня у
великих містах, у селах та містечках – раз або кілька
разів на тиждень [1, с. 192]. У Рівному та Ковелі уже в
60–ті рр. ХІХ ст. базарних днів було два на тиждень, а в
Старокостянтинові вони діяли щоденно. В подальшому
у всіх великих містах Волинської губернії кількість днів
постійно зростала.
Незважаючи на значні обсяги торгівельних операцій, які здійснювалися на міських базарах, тут
проводився безпосередній обмін: все, що привозилося
із навколишньої території, в тому числі і борошно, тут
же продавалося. Зростання в містах кількості торгових
площ, де проводилися базари свідчить про розширення
цієї форми торгівлі. Якщо у середині ХІХ ст. кожне
волинське місто мало по одній діючій торговій площі, то
вже на початку ХХ ст. – не менше двох. Найбільше їх
нараховувалося в Житомирі (7), Ковелі (6), Луцьку (5).
На трьох міських базарах велася торгівля у Новограді–
Волинському [4, с. 13].
Станом на 1861 р. у містах України функціонував
12141 базар, причому один раз на тиждень відбувався
базар у 34 містах, двічі на тиждень – у 41, тричі на
тиждень – у 13 і щоденно – в 9 містах. Згодом кількість
базарів та базарних днів постійно зростала. Упродовж
1880–1890 рр. значна кількість базарів відкривалася не
тільки у містах, але й у селах [5, с. 17]. Варто відмітити,
що базарна торгівля не була характерною для сільської
місцевості. Це пояснювалось натуральним характером
селянського господарства – селяни самі виробляли
більшу частину продуктів, в тому числі борошномельних,
які були необхідні для життя [1, с. 193]. У 1900 р. базари
на території України функціонували в 940 населених
пунктах і торгували загалом 77 тис. днів на рік. Вартість
товарів, які кожного року продавалися на базарах сягала
позначки 80 млн. крб. [7, с. 68].
Активна базарна та ярмаркова торгівля продукцією
борошномельної промисловості вказує на наявність
стабільних торгових зв’язків між продавцями та
споживачами в межах певного району у сталих
хронологічних межах. Якщо говорити про продавців
зернових продуктів, то їх слід розділити на дві групи.
Селянські і поміщицькі господарства реалізовували
безпосередньо зерно, а млинарські заклади – продукти
його переробки: борошно та крупи. Обидві групи
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тяжіли до здійснення торгових операцій [1, с. 193].
В міру розвитку ринкових відносин постійно діючі
базари почали перетворюватися у своєрідну форму
стаціонарної торгівлі. В містах і великих селах почали
відкриватися рундуки, крамниці і столи, з яких велась
торгівля товарами. Торговці також були зацікавлені у
постійних місцях на ринках [2, с. 92].
Важливе значення для внутрішньої торгівлі
відігравав залізничний транспорт, який зробив
товарообіг значно швидшим та дешевшим. Внаслідок
цього фактично зникло таке явище як чумацтво.
Більшість з тих, хто накопичував капітали, займаючись
чумацьким промислом, вкладали їх в організацію
промислових підприємств або торгових фірм. Залізничні
станції поступово перетворилися на потужні торгові
центри. Дрібні торговці–посередники засновували тут
свої контори і закуповували у селян товари, на які був
попит у місті. Водночас, вони здійснювали продаж того,
що потрібно селянам. Внаслідок цього село все більше
втягувалося у товарно–грошові відносини, ставало
частиною структури ринкової економіки [4, с. 13].
В міру розвитку та становлення великої машинної
індустрії зросли обсяги перевезень залізницею,
збільшувалися відстані транспортування товарів та
ускладнювалася структура вантажообігу. За таких
обставин залізниці повинні були стати важливою
складовою народного господарства. Також значні зміни
відбувалися і в річковому транспорті. Зросла чисельність
суден та їхня вантажопідйомність. Загальна кількість
річкових пристаней у Волинській губернії становила 50
[2, с. 94; 3, с. 28].
У 80–90–ті рр. частина колишній торгових центрів
Волинської губернії через які не проходило залізничне
сполучення втратили своє значення. А інші, де була
збудована залізниця, інтенсивно розвивалися. Залізниці
не тільки залучали до товарообігу все більші маси
хлібної продукції, а й різко змінили налагоджені шляхи
постачання ринків. Зокрема, через відсутність або досить
пізню появу залізничної колії поступово втратили свої
провідні позиції у торгівлі такі міста як Острог, Новоград–
Волинський, Старокостянтинів, Кременець. Навіть на
обсягах торгівлі Житомира також негативно позначилась
тривала відсутність залізниці. Адже з появою залізничної
мережі відпала необхідність у існуванні гуртових
ярмарків.Новий вид транспорту спрощував доставку
товарів від виробника безпосередньо до споживача. Так,
за 1894–1895 рр. лише до Дубно залізницею привезено
861432 пудів, а прибули 1262373 пудів вантажів.
Найбільші обсяги залізничних перевезень були пов’язані
з пшеничним борошном [4, с. 14].
Зростання ринкового виробництва та збільшення
чисельності найманих робітників сприяли прискореному
розвитку стаціонарної торгівлі, яка з 80–х рр. ХІХ ст.
стала переважаючою. Відкривалися лавки, продовольчі
магазини, палатки, ятки, столи, у яких здійснювався
продаж борошна та круп. Особливістю даного процесу
було те, що стаціонарна торгівля набула головним
чином у містах. У сільській місцевості вона була слабо
розвинена, як і базарна. Кількість постійних торгових
закладів швидко збільшувалася. Якщо у 1861 р. в
Україні їх нараховувалось 33,2 тис., то в 1900 р. – майже
87 тис. Основна частина постійних торгових закладів
розміщувалася в економічно розвинених містах, портах,
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на залізничних станціях. У таких великих центрах торгівлі
як Київ, Харків, Одеса, Катеринослав та інших діяло
декілька тисяч торгових точок. Починаючи із 70–х рр.
ХІХ ст. багато їх відкривалося у робітничих селищах і
селах, у яких були поміщицькі маєтки та господарства
багатих селян. Також відбувався процес концентрації
стаціонарної торгівлі, торгового капіталу. Витіснялися
дрібні і середні торговці. Виникали великі універсальні
і багатофілійні магазини, торгівельні товариства і
фірми, що контролювали ринок і підтримували ціни на
високому рівні [7, с. 69; 1, с. 193].
Наприкінці ХІХ ст. стаціонарна торгівля, за сумою
своїх оборотів, залишила далеко позаду ярмаркову
та базарну. Так, якщо у 90–х роках щорічний
сумарний обіг ярмарків та базарів в Україні становив
близько 225 млн. крб., то через мережу стаціонарних
торговельних закладів продавалося товарів на суму
1,35 млрд. крб. (у 5,5 рази більше) [7, с. 69].
У Волинській губернії до числа міст із найбільш
розвиненою стаціонарною торгівлею відносились
населені пункти із найвищими демографічними
показниками, і, в першу чергу, ті, де проживали заможні
покупці з числа дворян та чиновників: Житомир,
Новоград Волинський та Рівне. Стаціонарна торгівля
також процвітала і на залізничних станціях. Так, у
Здолбунові в 1903 р. діяв 31 торговельний заклад, а
поблизу самого вокзалу збиралися щоденні базари.
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. стаціонарна та
базарна торгівля гармонійно доповнювали одна одну.
Міські базари в цей час починають збиратися значно
частіше (тричі на тиждень, а подекуди і кожного дня), а
на базарних площах відкриваються крамниці, рундуки,
столи,з яких велась торгівля продукцією, в тому числі
борошномельною. Ось як охарактеризував центральну
частину Житомира кінця 80–х рр. ХІХ ст. його мешканець
Т. Вержбицький: «Крамниці, крамнички… туляться на
кожному кроці. Базарна площа на Воздвиженській площі
і Кафедральна вулиця зосереджують свою торгівлю
товарами... тут усе можна знайти» [1, с. 193; 6, с. 124].
Варто відмітити, що саме Житомир був центром
стаціонарної торгівлі на Волині. Так, наприклад, на
Кафедральній вулиці розташовувалися костельні лавки
«Спадкоємців Холоденко», які продавали борошно
власного виробництва. На цій же вулиці розгорнув
торгівлю борошномельною продукцією і Шлема
Ванштейн (він же Работкін) [13, с. 194]. Окрім них,
значними торгівельними точками, де здійснювався
продаж муки у місті Житомир, були крамниці Якова
Шпільберга ( обіг 50000 крб.), Йосифа Бялика
(20000 крб.), Мартка Каменіра (30000 крб.), Яшка
Альперта (10000 крб.), Пейсаха Донцке (30000 крб.) та
інші [14, арк. 433зв–434, 509зв–510]. Великими обсягами
стаціонарної торгівлі також відзначалося місто Овруч.
Тут також торгували борошном навпроти костьолу.
Торгівлю у місті монополізував купець М. Вортман [1,
с. 194].
Позитивний вплив на крамничну, а також базарну
торгівлю здійснювала присутність у містах військових,
оскільки вони виступали потенційними споживачами
місцевих товарів. Саме тому їх тимчасова відсутність у
містах упродовж перебування у літніх таборах призводила
до різкого скорочення обсягів торгівлі. На це звертали
увагу як виборні представники місцевої влади, так і
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самі мешканці міст. «З обезлюдненням міста наступає
відсутність всякого торгового обігу» − неодноразово
констатували на своїх засіданнях уповноважені зборів
Дубенського спрощеного громадського управління.
Описуючи місто Старокостянтинів 80–х рр. ХІХ ст. Б. Зуц
також підкреслював: «… на час відсутності полків для
табірного збору, активність торгівлі завмирає і на самому
місті лежить якийсь відбиток запустіння» [1, с. 125].
Окрім великих міст, значного розвитку стаціонарна
торгівля набула і в сільській місцевості. Як приклад
можна навести дані стосовно торгових підприємства
у Рогачевській волості Новоград–Волинського повіту.
Зокрема, у 1911 р. тут діяло 40 лавок, які торгували
мукою. Особливістю їхньої діяльності був значно
менший торговий оборот, а також значно ширша
спеціалізація – окрім муки вони здійснювали продаж
інших товарів. Так, у лавці Бейли Бараш у с. Гульськ
можна були купити муку, сіль та сірники, а її прибуток
становив 300 крб. Лавка Іти Островської у с. Тартак
торгувала мукою,сіллю, та тютюном. Найбільшою
сумою прибутку у 2750 крб. на рік у волості відзначалася
роздрібна бакалійна лавка Дувида Розенфейльда у
с. Мар’янівка [15, арк. 3зв–35].
Ще однією особливість торгівлі у Волинській
губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
була її концентрація у руках євреїв. Як відзначають
історичні джерела даного періоду, млини, ліси,
перевезення, кустарна промисловість, хлібна і м’ясна
торгівля, ремесла, постачання, пошта – все знаходилось
під контролем єврейського населення, без участі який
економічне життя населення просто неможливе [16,
арк. 7]. Підтвердженням цього є список торговців
м. Кременця, яких у 1913 р. запросили у Кременецьку
міську управу для спільного вирішення питання про час
відкриття та закриття торгових закладів у місті в будні
та святкові дні. Із 27 осіб, які брали участь у засіданні,
більшість становили саме євреї [17, арк. 17].
Таким чином, на території Волинської губернії у
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. продаж продукції
борошномельної промисловості краю здійснювався у
формі ярмаркової, базарної та стаціонарної (постійної)
торгівлі. Між ними не існувало протиріч, оскільки вони
органічно доповнювали один одного. Така взаємодія
дала можливість ефективно здійснювати продаж
борошна та круп у містах та сільській місцевості.
Ярмаркова торгівля, яка діяла за принципом кола давала
можливість забезпечити необхідними продуктами
всю територію губернії. Водночас відбувається значне
зростання стаціонарної торгівлі, яка у другій половині
ХІХ ст. значно випередила за своїми обсягами ярмарки
та базари. Важливою складовою внутрішньої торгівлі
борошномельними продуктами на Волині була розбудова
транспортної мережі, зокрема, залізниць. Це дозволило
значно пришвидшити транспортування товарів та
з’єднати у спільний ринок віддалені регіони губернії.
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Trade of flour milling industry production on the territory of Volyn
province in the second half of XIX – at the beginning of XX century
In the article is investigated the issue of flour–mill industry products trade in
Volyn province, second half of XIX and beginning of XX centuries. The research
was carried out on the basis of a large number of historical sources, in particular,
archival ones. The object of article is to highlight and analyze the main forms of
internal trade of flour–mill industry products on the territory of Volyn, namely:
nundinal, market and stationary. The analysis of historiography suggests that, to
problems of flour–mill production and further marketing of products, is paid the
insignificant attention from the researchers’ side. Works, considering this issue,
largely highlight it in the context of other areas of industrial production. In the
article is described the importance of nundinal trade of flour and cereals. It is worth
noting that such a form of trade activity was traditional for Ukrainian society. Was
highlighted the place of market trade, which in the second half of XIX is becoming
more widespread. Moreover, in the article was followed the process of active growth
of stationary trade, which in its volume was significantly ahead of nundinal and
market ones in early XX century, and become a dominant form of trading activity
in Volyn province. Also, was provided the information about the largest stationary
outlets operating on the territory of Volyn.
Special attention is paid to the importance of transport network expanding,
which has become one of the key factors for the intensification of trade activities
and creation of a single market space in the province. The novelty of received results
is in detailed coverage of issues, which did not receive the significant attention
from domestic researchers and the use of archival materials that had not been used
beforehand in the scientific circulation. The indicated, in the article, conclusions
can be used during further studying of general picture of socioeconomic history of
Ukraine of the New Age.
Keywords: Volyn province, flour, market, bazaar, stationary trade, store.
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Діяльність Київського товариства сільського
господарства з опису маєтків українських губерній
(кінець ХIХ – початок ХХ ст.)
Метою статті є вивчення діяльності Київського товариства
сільського господарства. У ній використовуються проблемно–хронологічний
та історико–системний методи дослідження. У науковій розвідці
характеризується ініціатива членів аграрної громадської організації з опису
маєтків. Автору вдалося розкрити і систематизувати маловідомі факти
щодо латифундій Правобережжя. Поступово важлива справа поширилася
на інші українські губернії і в цілому на країну. Опис маєтків служив
не тільки «рекламою» зразковим господарствам, а й був стимулом для
розвитку інших економій. Автор звертає увагу, що найбільш важливі роботи
провели у Подільській, Волинській та Київській губерніях. Вони були слабо
вивчені у статистичному і економічному відношенні на той період. Описи
сприяли ознайомленню з передовим досвідом, допомозі держави, підвищенні
культурного рівня населення, особливо дрібних селян–власників. На основі
архівних документів і опублікованих джерел автором зроблено висновок про
необхідність і корисність даної діяльності.
Ключові слова: Київське товариство сільського господарства, Російська
імперія, українські губернії, сільське господарство, опис маєтків.

Ліберальні реформи 1860–1870–х рр. в Російській
імперії
заохочували
заснуванню
громадських
організацій, у тому числі аграрних. Вони сприяли
проведенню реформ у сільському господарстві країни,
підтримці місцевої ініціативи, впровадженню новітніх
досягнень у галузь. Одним з найбільш видатних
об’єднань вважалося Київське товариство сільського
господарства. Територіальні рамки дослідження
охоплюють українські губернії Правобережної України,
хронологічні обумовлені термінами проведення описів
маєтків: кінець ХІХ – початок ХХ ст.
Метою дослідження є аналіз діяльності Київського
товариства сільського господарства (далі КСГТ) з опису
маєтків.
Історія сільськогосподарських товариств (далі
СГТ) є малодослідженою темою в історичній науці. У
дореволюційний період з’явилися перші роботи з історії
аграрних громадських об’єднань. Їх авторами стали
члени СГТ, земці, землевласники, чиновники [9; 14;
19]. У радянський період діяльність даних громадських
організацій висвітлювалася поверхово. Після 1991 року
СГТ вивчаються сучасними дослідниками. Низка робіт
з аграрної проблематики належить В. А. Вергунову
[2]. Деякі аспекти функціонування СГТ висвітлені у
дисертаціях [10; 16]. Однак в цілому діяльність КСГТ
з опису маєтків не знайшла достатнього висвітлення в
історичній науці.
Автором статті використані архівні документи і
опубліковані джерела. До перших необхідно віднести
фонд Державного архіву Одеської області [22]. Серед
опублікованих документів матеріали з’їздів сільських
господарів, звіти СГТ, постанови Міністерства
землеробства [4–7; 14; 15]. Перспективою подальших
досліджень у даному напрямку може стати діяльність
КСГТ в роки I Світової війни по допомозі державі та армії.
Одним з ефективних засобів вирішити аграрне
питання в Російській імперії були сільськогосподарські
товариства. КСГТ стало одним з найбільш відомих
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в українських губерніях. У досліджуваний період
вищеназвана аграрна організація проводила активну
діяльність, в тому числі із скликання з’їздів сільських
господарів.
Комісія з опису маєтків виникла за ініціативою
Першого Київського обласного з’їзду сільських
господарів. Він звернув увагу на відсутність точних
статистичних даних про стан різних галузей сільського
господарства у краї. І на неможливість, в силу цього,
при розробці досить багатьох технічних і економічних
питань знайти міцну основу для суджень і висновків.
Виходячи з цих міркувань надійшла пропозиція
організувати комісію з опису маєтків і видання «Трудов».
Ця пропозиція була з розумінням зустрінута як з’їздом,
так і КСГТ. Була відразу створена комісія у складі: голова
князь В. Н. Репнін, віце голова В. І. Піхно, секретар і
скарбник Б. І. Ханенко, члени С. М. Богданов та ін. З
огляду на те, що не всі члени КСГТ проживали у Києві,
був обраний редакційний комітет, який і приступив до
роботи [18, с. 21].
Сам захід проводилося гласно і відкрито. Комісія
виявила проблеми і окреслила шляхи їх вирішення. В
район діяльності спочатку входили шість українських
губерній: Київська, Подільська, Волинська, Полтавська, Чернігівська та Харківська. Особлива увага
приділялася губерніям Правобережної України, які
щодо господарського становища мали недостатньо
статистичних даних. Для надійної постановки справи
комісія визнала необхідність попередньо ознайомитися з
наявними програмами з опису маєтків і самими описами.
Для виконання цієї роботи був запрошений видатний
краєзнавець І. П. Новицький, який зібрав необхідну
літературу.
Паралельно комісія приступила до іншої роботи,
теж підготовчої. Її учасниками був вироблений короткий
опитувальний листок, розісланий потім землевласникам.
Аналіз опитування наведено у доповіді Б. І. Ханенка,
надрукованому у «Земледельческой газете» [7, с. 9]. У
листку питання стосувалися короткої характеристики
маєтку, якщо власник погоджувався проводити опис
за складеною комісією програмою. Опитування
враховувало бажання землевласника, щоб було більше
користі і давалися правдиві відповіді. Передбачалося,
що буде проведено обстеження маєтків різних типів.
Внаслідок новизни справи відповідей на анкети
надійшло тільки 95. Серед них з Київської губернії
24, Подільської 26, Волинської 7, Полтавської 28,
Чернігівської 6, Харківської 4. Хоча відповідей було
мало, вони використовувалися для складання звіту.
Ці відповіді стали джерелом для вибору маєтків і
доповнення відомостей при аналізі описів.
Одночасно комісія працювала над складанням
програми опису маєтків. Вона була визнана однією з
кращих в країні. Крім загальної характеристики маєтку
програма розглядала цілу низку інших питань. Серед них:
виробничі сили та організація господарства, питання
для технічного опису різних робіт, обчислення вартості
господарських операцій та отримання господарських
результатів, збут продуктів, рахівництво. Вивчалися як
основні сільськогосподарські виробництва (рільництво,
лісівництво, скотарство), так і спеціальні: хмелярство,
тютюнництво, баштанництво . У програмах 1890–х рр.
маєтки описувалися вже по розширеному плану. У
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них входили такі питання як історія господарства,
економічні умови регіону, податки і кредит тощо [20, с.
IV]. В цілому інформація викладалася стисло, тому що
комісія не ставила собі за мету їх глибоке дослідження.
Питання висвітлювалися послідовно і в системі. Схема
опису маєтків відповідала на найважливіші економічні і
технічні питання аграрної галузі.
Сам опис маєтків здійснювався двома способами.
По–перше, деякі великі і відомі в краї маєтки проводили
опис власними силами. До таких маєтків відносився
Смілянський маєток графів Бобринських Протягом
декількох десятиліть граф О. О. Бобринський багато
працював, досяг успішних результатів і був прикладом
для землевласників сусідніх маєтків [13, с. 6].
Решту маєтків описував В. Г. Ротмістров. Йому було
надано такі інструкції. «1. Опис повинен ґрунтуватися
на документальних та інших даних. 2. Всі здобуті
В. Г. Ротмістровим відомості при особистому огляді
маєтків повинні бути повідомлені власникам або
управляючому маєтком. 3. Самі описи до їх публікації
повинні бути представлені власникам маєтків або
уповноваженим від них особам (щоб не розкривати
комерційну таємницю або інші питання, не бажані
для оприлюднення); з іншого боку, власник міг внести
корисні поправки і цікаві доповнення» [17, с. 10]. Ці
правила були встановлені комісією з метою надати
точність і об’єктивність описам. Успіх роботи комісії
цілком залежав від співчуття і сприяння власників
маєтків. Хоча деякі описи мали свої недоліки (статистика,
неповне обстеження без технічних виробництв).
Перші спроби з опису були пов’язані з серйозними
труднощами і втратою часу. Уповноваженому від комісії
довелося один і той же маєток відвідувати декілька разів
(щоб зібрати інформацію,що не завжди була у наявності
і щоб не надто перевантажувати адміністрацію маєтків,
відволікаючи її від інших робіт у гарячий літній час).
З іншого боку, звітність маєтків не завжди була досить
повною, щоб відповідати на всі запитання програми.
Нарешті, деякі поїздки виявилися безрезультатними з
тієї причини, що хоча власники дали згоду на їх опис,
але в цьому році з різних причин не могли виконати
свою обіцянку і запропонували відкласти роботу. До цих
зовнішніх перешкод потрібно додати відсутність досвіду
у цих роботах. Досвід набувається тривалою практикою.
Але разом з тим комісія заявила, що власники і управляючі
маєтками, опис яких складено, поставилися з повним
співчуттям до справи, відкрили всю бухгалтерську
документацію і присвятили багато особистої праці, щоб
дати необхідні дані і пояснення уповноваженому комісії.
Лише завдяки їх співчуттю і енергійному сприянню
В. Г. Ротмістрову вдалося виконати покладене на нього
доручення. Більш того, робота комісії була істотно
полегшена допомогою управління Південно–Західних
залізниць. Воно надало у розпорядження комісії для
її уповноваженого безкоштовний квиток I класу для
проїзду по всіх лініях залізниці [20, с. V].
У подальшому В. Г. Ротмістров відвідав близько 20
маєтків Київської, Волинської та Подільської губерній.
Причому в одних їм були тільки передані програми,
в інших зібрані неповні дані і подальша робота
була припинена. У чотирьох маєтках отримані всі
відомості, що давали можливість зробити опис. Перший
маєток Л. Ф. Валькова представляв собою насіннєве
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господарство. Маєток барона А. А. Маса – різнобічне
і зразкове у технічному відношенні господарство з
насіннєвим виробництвом, дослідним полем, новітньою
для тих часів сільськогосподарською хімічною
лабораторією, племінним скотарством і цукровим
заводом. Б. І. Ханенко вів зернове господарство з
виробництвом коренеплодів і вирощуванням лугових
рослин. Нарешті, маєток Н. К. фон Мекка був прикладом
рідкісного в краї молочного скотарства.
Результатом проведеної роботи став перший випуск
«Трудов» комісії. У них увійшли: 1) витяг зі звіту про
діяльність комісії; 2) програма для опису маєтків,
складена уповноваженим комісії В. Г. Ротмістровим;
3) опис Смілянського маєтку графів Бобринських,
складений
управляючим
Смілянського
маєтку;
4) опис Калинівського маєтку В. Л. Валькова; 5) опис
Деребчинського маєтку барона А. А. Маса. Два
останніх описи складені уповноваженим комісії
В. Г. Ротмістровим і редаговані віце головою комісії
професором В. І. Піхно [21, с. 3].
Згодом комісія КСГТ самостійно або за допомогою
СГТ провела описи маєтків в інших українських
губерніях [1; 3]. Значну допомогу надало Харківське
СГТ. Його дослідження стосувалися насамперед
маєтків, розташованих у Харківській губернії [8; 11; 12].
Найбільш відомими в регіоні були маєтки Л. Є. Кеніга,
П. І. Харитоненка, І. К. Грищенка. Перші два відносилися
до великих багатогалузевих господарств.
Маєток І. К. Грищенка «Українка» знаходився в
шести верстах від харківського товарного вокзалу. Він
розташовувався серед хуторів, населених українцями,
колишніми державними селянами, порівняно добре
наділеними землею і заможними. Господарство в
маєтку вів власник, відомий у Харкові громадський діяч
І. К. Грищенко, технік за спеціальністю. Йому допомагали
два сина. Один з агрономічними освітою, отриманою у
Німеччині, а інший – фахівець з броварництва [9, с. 29].
З точки зору російського масштабу маєток
представляв собою дрібне землеробське господарство,
поєднане з великим заводським виробництвом.
Влаштована в маєтку броварня у технічному та
економічному відношенні характеризувала загальну
картину господарювання. В економії розташовувалися
хмільник, виноградник, вирощували зернові культури та
кормові трави, займалися конярством і тваринництвом. В
хорошому стані знаходилося лісорозведення. Господарем
був закладений великий фруктовий сад. І. К. Грищенко
поставив перед собою завдання об’єднати промислове
садівництво з дослідним помологічними садом. Досліди
дали комерційний ефект, у тому числі і по винограднику.
Посадковий матеріал для саду господар брав з власного
розсадника. Ряд порід домашніх тварин виписувався з–за
кордону (коні, корови, свині). Вирощували і декоративні
рослини. Городи в маєтку існували виключно для
постачання овочами своїх працівників.
Головним джерелом прибутку «Українки» була
броварня. У технічному відношенні побічні продукти
виробництва пива забезпечували корм худобі. Завдяки
стабільно високим доходам господар мав можливість
раціонально покращувати господарство. Броварня
виробляла на рік 240.000 відер. Весь товар відвозили
до Харкова, причому попит перевищував пропозицію.
Своїм працівникам чоловікам І. К. Грищенко на вихідні

24

Гілея

і у свята видавав по дві пляшки пива. Виробництво
пива у технічному відношенні мало сучасне на той
період обладнання. Власник маєтку ретельно стежив за
вдосконаленнями у броварництві не тільки із спеціальної
літератури, а й постійно цікавлячись практикою в Баварії.
Він раз у раз здійснював поїздки в Баварію, оселявся
там по сусідству з відомими броварнями, спостерігаючи
виробництво.
В. Ф. Левитський так характеризував свої загальні
враження від огляду маєтку «Українка». «Направляясь
из Харькова по грунтовой дороге в имение, вы видите
по обеим сторонам пути сначала запущенные земли
городского управления, затем жидкие засоренные
крестьянские хлеба. Но переехав границу «Украинки»
вы сразу попадаете в плодородный оазис. Вся
растительность в нем имеет пышный вид… По сравнению
с крестьянскими полями кажется, что все это растет на
другой почве или в другом климате. Ваше впечатление
от этой картины роскошных хлебов заканчивается
превосходным видом сада, лесонасаждений и
благоустроенного пивоваренного завода. При этом
ничего показного, бьющего на внешний эффект,
включительно до дома и домашней обстановки самого
хозяина. Но зато соблюдается строгая согласованность
между разными отраслями в имении и на всем лежит
отпечаток благоустройства и демократичной простоты»
[9, с. 35].
Опис маєтку увійшов в серію видань про господарства
Харківської губернії. Воно було досліджено членами
Харківського СГТ А. А. Голубєвим у 1899/1900 рр. [15] і
В. Ф. Левитським у 1906 році [9].
На рубежі ХІХ–ХХ ст. крім описів маєтків КСГТ стало
проводити конкурси між зразковими господарствами.
До організації цих заходів долучилися Міністерство
землеробства, Вільне Економічне Товариство (ВЕТ) та
інші СГТ. Спільно виробили правила преміювання. Був
проаналізований і взятий до відома зарубіжний досвід
подібних конкурсів (перш за все у Великій Британії).
Умови конкурсу піддавалися коригуванню, особливо
у період проведення реформ П. А. Столипіна. Так, у
1901 і 1909 рр. Державне управління землеробства і
землеустрою видало циркуляри для фахівців з сільського
господарства [22, арк. 4].У них пояснювались вимоги до
проведення конкурсів.
Необхідно згадати і про труднощі, з якими стикалася
комісія. Про них писали міністерський чиновник
В. В. Черняєв і член ВЕТ І. О. Левитський [22, арк. 7].
Складність полягала у розмаїтості умов (сприятливих
і ні) та різних типах господарств. Розподіл на
нечорноземну, чорноземну і степову частини вважався
невірним. Маєтки відрізнялися за кліматичними
та економічними умовами. Конкурс безглуздо було
організовувати у великому районі. На думку фахівців,
краще було обмежитися губернією або декількома
губерніями. Видавалися премії з окремих галузей,
наприклад, з технічних виробництв. Члени конкурсної
комісії порівнювали звіти з реальним станом справ у
маєтку (наприклад, наскільки добре доглядали худобу).
На кожний новий конкурс обиралася інша комісія з
членів ВЕТ, КСГТ і місцевих землевласників. У Великій
Британії в подібну комісію входили три фахівці: по
типу маєтку, сільськогосподарського машинобудування
та галузі сільського господарства. Вивчення стану
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маєтків тривало три роки. В умовах Російської імперії
деякі процедури склалися по–іншому. Найважливішими
вважалися результати діяльності маєтків. Рекомендувалось преміювати і декілька господарств. Відсталі
господарства мали стимул до покращення свого
становища. Фахівцями відстежувалася динаміка змін.
Таким чином, КСГТ здійснювало корисну і успішну
роботу з опису маєтків українських губерній. Їм були
складені програма і конкурсні умови для преміювання.
Досліджувалися економії різних типів. Найкращі
господарства стали зразком для землевласників. У
подальшому опис маєтків проводився і в інших регіонах
країни.
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Activity of the Kiev Society of Agriculture from the
description of the estates of the Ukrainian provinces
(late XIX – early XX century)
The purpose of the article is to study the activities of the Kiev Society of
Agriculture. The problem–chronological and historical–system research methods
are used. The initiative of the members of the agrarian public organization from the
description of the estates is characterized in the work. The ideas of this organization
were analyzed and supported by the agricultural department, the Free Economic
Society (FES), and landowners. Propositions were not directly conditioned by
fiscal or other state interests in the province. The author managed to disclose and
systematize little–known facts about the large latifundiya of the Right Bank. A
certain role in distribution of progressive changes was played by foreign experience,
especially Great Britain. Gradually important issue has extended to other Ukrainian
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provinces and in general to the country. The description of estates served not only
to «advertise» model farms, but also to stimulate the development of other estates.
The author pays attention to the fact that the most important works were carried out
in the Podolsk, Volyn and Kiev provinces. They were poorly studied in the statistical
and economic relation for that period. Later, the commissions of the Kiev Society of
Agriculture developed the conditions for awarding prizes in competitions between
different estates. In the future, descriptions became more diverse (on separate
branches of economy). They promoted acquaintance with the best practices, the
state assistance, and raising the cultural level of the population, especially small
peasant proprietors. On the basis of archival documents and the published sources
the author has drawn a conclusion on need and usefulness of this activity.
Keywords: Kiev Society of Agriculture, Russian Empire, Ukrainian provinces,
agriculture, description of the estates.
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Постійна торгівля Києва у першій половині ХІХ ст.
Автори проаналізували еволюцію появи та розбудови закладів постійної
торгівлі в Києві в ХІХ ст. Метою статті є аналіз місця ланки торговельного
стану, держави, самоврядування у сфері торгівлі в Києві першої половини
ХІХ ст. У дослідженні використано методи: аналізу спеціальної літератури,
архівних матеріалів; описовий, порівняльний, ретроспективний. Досліджено
тенденції зростання мережі дерев’яних та кам’яних лавок, магазинів у
губернському місті. Встановлено значення місцевого самоврядування у
системі регулювання торгівлі. Постійна торгівля Києва у першій половині
ХІХ ст. пройшла певну еволюцію, складовими якої стали зростання ролі
держави та місцевого самоврядування у регулюванні питання сприяння
будівництву торговельних закладів й зниження ролі міщанства у міській
торгівлі. Втрата значення місцевого купецтва на торгівлю було пов’язане
із загальною лінією держави на послаблення ролі торговельного прошарку
Київської губернії, особливо через залучення російського та єврейського
купецтва в регіон.
Ключові слова: лавка, торгівля, Київська губернія, гостинний двір,
держава, асортимент товарів.

Людство протягом свого існування з необхідністю
постало
перед
потребою
обміну
продуктами
виробництва окремих регіонів. Глибший аналіз таких
потреб приводив до виявлення центрів торгівлі, які
забезпечували необхідними товарами. Серед таких
центрів завжди вирізнялися міста, а особливо ті, які
знаходилися на торгівельних шляхах. Держава ставила
собі за мету контроль над процесом торгівлі задля
поповнення бюджету міста, губернії, країни. У Києві як
губернському місті влада також контролювала фінансове
становищемісцевих станів.
Метою статті став аналіз місця ланки торговельного стану, держави, самоврядування у сфері
торгівлі в Києві першої половини ХІХ ст.
Завдання статті полягає у тому, щоб на основі
наявної джерельної бази висвітлити процес зростання
торгівлі, мережі дерев’яних та кам’яних лавок, магазинів
у губернському місті, еволюцію ставлення до проблеми
регулювання торговельних відносин.
Об’єктом дослідження є система виробник–
посередник–держава у царині обмінних операцій.
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Предметом дослідження є дослідження форм,
способів та умов постійної торгівлі Києва ХІХ ст.
У дослідженні використано методи: аналізу
спеціальної літератури, архівних матеріалів; описовий,
порівняльний, ретроспективний.
До проблеми товарного виробництва і торгівлі
України та Києва у феодальний період неодноразово
зверталися дослідники ХІХ та ХХ ст., зокрема М. Закревський [13], В. Іконников [15], І. Гуржій [2]. В
сучасній літературі згадується також і про окремі
сторінки соціально–економічного становища населення
Києва в І половині ХІХ ст., у тому числі купецтва [3].
Натомість, заходи торговельного прошарку, держави,
місцевого самоврядування по розширенню мережі
регулярної торгівлі Києва наразі не досліджувалися
як самостійна проблема. Чим і зумовлена актуальність
дослідження.
Стаціонарна торгівля знаходила поширення від часу
появи міст. Міське самоуправління завжди користало з
нагоди долучитися до торгівельних оборудок. У межах
Києва знаходилися торгівельні заклади, що перебували
у власності міста та у власності купців та міщан. У цих
закладах здійснювалася торгівля товарами широкого
вжитку. Київський цивільний губернатор Петро
Прокопович Панкратьєв у доповіді міністру комерції
князю Миколі Петровичу Румянцеву 1803 р. зазначав
про очікуване зростання значення торгівлі Одеси для
Правобережжя та Київської губернії, як ринок збуту
товарів, що виготовлялися у маєтках поміщиків «и чрез
то неминуемо и торговля в сем краю усовершенствуется»
[10, арк. 3зв]. Із цим висновком неможливо не погодитися,
оскільки із зростанням збутових можливостей
чорноморського порту, виробники отримували не лише
бажаний ринок, але й очікували зростання цін на їх
товари.
Одним із традиційних напрямів постійної торгівлі
була торгівля спиртними напоями [20, арк. 1–10]. Київ
володів власними корчмами, «питейными домами», де
міг продавати спирті напої (горілку, пиво та мед), за
що прибутки отримували міський бюджет найбагатші
міщани. На постійній основі хмільними напоями
торгували і з погребів у власних чи орендованих
будинках. Наприклад, у 1805 р. роздрібною торгівлею
напоїв займався брідський купець Лазар Калішер
(платив податки як іноземний гість, зараховний
київським купцем 3–ї гільдії), з погребу, утримуваного
в будинку тутешнього купця Шлезінберга [26, арк. 2].
А 1806 р. у м. Києві на 5061 будівлю зафіксовано 96
трактирів, винопродажних та питейних домів [27, с.
66]. 1808 р. київські міські доходи поповнювалися як за
рахунок прибутків від продажу алкоголю, так і інших
товарів. Так, «хмільних» надходжень зафіксовано «с
семи лавочек, учрежденных в городе для продажи
портера пива на манер английского и легкого полпива
– 580 р.» [11, арк. 178зв], «с гербергов – 4791,33 р.» в
рік [11, арк. 177зв]. Разом це становило – 5371,33 крб.
Натомість, зростали прибутки і від торгівлі іншими
товарами. Наприклад, «с городских торговых лавок –
6117,57 р.» [11, арк. 177зв], «с обывательских торговых
лавок на городской земле устроенных – 19,33 р.» [11,
арк. 177зв], «с обывательских торговых бань – 60,84 р.»
[11, арк. 177зв], «за право позволения произвести чаем и
кофием торг – 175 р.» [11, арк. 177зв]. Разом за торгівлю
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

нехмільними товарами – 6372,74 крб. Тобто, у вказаний
рік зафіксовано переважання міських прибутків від
торгівлі неалкогольними товарами над прибутками від
торгівлі алкоголем. Зокрема, у 1802 р. міський бюджет
отримував зиск від торгівлі дьогтем в лавках міщан
Києва [6, арк. 154]. Одним із власників лавок, збудованих
на міській землі був київський міщанин Сава Вересков,
по смерті якого у 1805 р. власності його було достатньо
для забезпечення його дружини та багаточисельної
челяді–дітей [7, арк. 10].
Влада Києва дбала про розширення мережі
постійних торгівельних закладів. У 1806 р. для Києва
були затверджені плани і фасади спорудження гостинних
дворів 1806–1809 рр., торгових кам’яних лавок на
Двірцевій площі – 1807–1833 р. [17, с. 248]. На побудову
кам’яного гостинного двору з Київської казенної палати
в 1808 р. відпущено згідно із Іменним Височайшим
імператорським указом 100000 крб. [11, арк. 182зв].
Для побудови у Києві на Подолі кам’яного Гостинного
двору уряд виділив 100 тис. крб. з поверненням у казну
за перші 3 роки лише відсотків, а в наступні 5 років –
капіталу «у рівній частині з необхідними для сплати
відсотками» [12, арк. 172зв].
М. Закревський оцінив архітектурну, естетичну
та практичну вартість Гостинного двору Києва:
«посеред Києво–Подола кам’яна, на один поверх
будова з коридорами, красивої архітектури, у вигляді
продовгуватого чотирикутника, всередині якого
знаходиться просторий двір. Південна і північна сторона
Гостинного двору містять по 50 сажень, а західна і
східна по 30. Ззовні і всередині знаходяться лавки, яких
числом 52. Більша частина лавок належить купцям,
інша ж Міській Думі. Гостинний двір закладений ще до
пожежі в 1809 р. (за проектом архітектора А. І. Руска),
але покращений і прикрашений в 1828 р. Навколо
цієї будови знаходиться велика площа, прикрашена
Братським
монастирем,
Успенською
церквою,
Самсонівським фонтаном, Контрактовим і іншими
купецькими будинками» [13, с. 95].
Після пожежі 1811 р. Київський Подол почав
забудовуватися за планом архітектора В. І. Гесте. Під час
цієї реконструкції була розширена торгівельна площа,
на якій у 1817 р. споруджено двоповерхову кам’яну
будівлю Контрактового будинку [16, с. 130]. Пожежі
для населених пунктів, які в основному забудовувалися
дерев’яними
спорудами,
були
надзвичайним
випробуванням. Горіли не лише громадські, сакральні,
житлові чи господарські споруди, горіли і крамниці. Так,
у 1827 р. у Києві зруйновано пожежею дзвіницю і лавки
в огорожі Пустинного монастиря і знищено до двадцяти
приватних будинків [13, с. 248].
Але кожна пожежа за власним фактом ставала
одночасно трагедією і початком нового будівництва, у
тому числі будівництва лавок. Після пожежі в Києві, на
Подолі 1811 р. київська міська комісія замовила план
перебудови міста, який виконав архітектор Меленський,
але не був реалізований через фінансову неспроможність
багатьох власників лавок, які мали вибудувати близько
150 нових лавок на місці згорілих. Ця обставина
спонукала міську владу погодитися на побудову лавок
за міський кошт, які колишні власники мали можливість
викупити із виплатою вартості будівництва та 6% річних.
Ті ж із колишніх власників, які не змогли б сплатити
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необхідної суми місту повинні були отримати з міських
сум відшкодування за місця, а лавки залишалися в
розпорядженні міської комісії для передачі в найм з
торгів бажаючим (причому проект почав реалізовуватися
у 1833 р.) [22, арк. 2зв–3зв]. Про скрутне фінансове
становище міщанства, яке викликала пожежа 1811 р.
свідчить погіршення виконання кредитних зобов’язань.
Так, незважаючи на поручительство київського купця
Самсона Стрельбицького, київський міщанин Коробка
– власник постоялого двору – виявився у ситуації
неможливості сплати кредиту через втрату власності,
яка згоріла 1811 р. [4, арк. 19].
Власними крамницями в Києві володіли не лише
київські купці, але й іногородні купці, дворяни, міщани,
селяни. Про ведення київськими купцями боротьби
проти такої «недозволеної торгівлі» свідчили їх скарги,
які надходили до Київського магістрату. Так, 14 березня
1813 р. сім київських купців від імені «Київської міської
громадськості» подали в магістрат прохання, в якому
скаржилися на те, що іногородні купці, міщани, селяни
маючи свої крамниці і балагани, ведуть у місті торгівлю.
Селяни продають збитень, квас, булки та інші продукти
харчування. Усі ці торговці не платять належних з
них поборів. «Недозволеною» торгівлею займались і
дворяни: вони продавали не свої, а куплені товари. Купці
домагалися, щоб магістрат заборонив цю «незаконну»,
на їх думку, торгівлю. Губернське правління дало
розпорядження поліції наглядати за веденням торгівлі,
щоб не було названих вище порушень. У 1817 р. у Києві
було закрито 7 крамниць, які продавали «недозволені»
товари [19, арк. 2–3, 43, 47].
Незважаючи на такі факти, у місті було багато
постійних торгових закладів, кількість яких швидко
зростала. Так, якщо в 1817 р. в Києві було 147 крамниць
у кам’яних будівлях і 214 в дерев’яних [1, с. 125], то в
середині ХІХ ст. вже налічувалось 187 кам’яних і 607
дерев’яних крамниць. Крім того існувало ще 59 шинків
і 21 великий льох, а також три гостинних двори [15, с.
63, 80].
Заклади постійної торгівлі знаходилися у власності
купців, міщан, священників, церкви, монастирів,
навчальних закладів, причому більшість з них належала
міщанам. Саме про таку тенденцію свідчить таблиця
«Власники лавок Києва 1833–1835 рр.», причому вони
будували постійні заклади торгівлі, як дерев’яні, так і
кам’яні [22, арк. 2–99]. У 1836 р. київського чиновника
Пашковського міська влада зобов’язала саме таким
київським мешканцям–власникам дерев’яних лавок
відшкодувати витрачені ними на побудову їх кошти [23,
арк. 1].
Товари та виторг у лавках купців та міщан був ласим
шматком для осіб, схильних поживитися чужим. Так, у
травні 1829 р. кріпак Ларіон Зайцов здійснив крадіжку
з лавки купця Ходунова 70 рублів, але був упійманий
і його справу розглядав 1 департамент Київського
Головного Суду [28, арк. 24].
Невчасною сплатою за куплені товари відзначалися
не лише кріпаки чи інші представники податних станів,
але сановні особи. Так, у 1833 р. калузький 2–ї гільдії
купець, що разом із братами проживав у Києві Радіон
Дехтерєв змушений був звернутися до київського
генерал–губернатора Василя Левашова зі скаргою на
генерал–майора Бердяєва, що закупив у борг у нього в
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магазині товарів на суму 833 крб.43 коп. ще у 1832 р., але
гроші не повертав [25, арк. 1].
Постійна торгівля у Києві 1845 р. провадилась в
крамничних рядах, особливих магазинах при будинках,
на рундуках, у тимчасових крамницях або балаганах,
які влаштовувалися на ярмаркових площах і на
пристанях. У 1845 р. на Подолі був гостинний двір з
52 крамницями. Крім того, в Печерській частині при
Миколаївському монастирі були дерев’яні ряди з 40
крамницями. Багато крамниць, особливо в гостинному
ряду, були, як відзначається в статистичному описі
Київської губернії, світлі, просторі і гарно обставлені.
В Києві налічувалось 27 особливих магазинів, з яких 6
торгували модними товарами, 5 – галантерейними, 4 –
офіцерськими речами, 4 – залізними і мідними виробами,
3 – сукном, 2 – кришталевим і фарфоровим посудом, 3
– книгами. Деякі з цих магазинів ввели постійну ціну
на товари і продаж в них відбувався без торгів. Міська
торгівля товарами широкого вжитку зосереджувалась у
дерев’яних крамничках на торгових площах. У 1845 р.
таких крамничок у Києві було 555. Крім того, було ще
246 столиків або рундуків. У крамницях такого розряду
продавались харчові продукти, дерев’яні, залізні,
мотузкові та інші вироби, що використовувались у
господарстві міських та сільських жителів. У крамницях
і на рундуках в 1845 р. було продано товарів, за
приблизними підрахунками, на 465 тис. крб. [2, с. 152].
Київ привертав все більше уваги як торгівельний
центр, про що свідчать численні угоди про винаймання
торгівельних закладів (крамниць, магазинів, лавок)
та найм на роботу прикажчиків. Зокрема, у 1853 році
укладено угоду про найм торгівельних лавок між
купцями Кіндратом Кузьмовичем Хавалкиним та Юлієм
Івановичем Гофманом [8, арк. 2зв]. Угода передбачала
терміни
підготовки
торгівельного
приміщення,
терміни надання та повернення торгівельної площі,
вартість найму, умови сплати орендної плати, чистоти
приміщення, умов винаймання (ремонт, відшкодування
витрат). Орендна плата становила 415 крб. сріблом в рік
[8, арк. 1, 1зв, 2, 3, 5зв, 6]. 1854 р. київський 3–ї гільдії
купець Михайло Дем’янович Грановський погодився
найняти на роботу міщанина Миколу Никифоровича
Жуковського для торгівлі бакалійними товарами.
Грановський орендував вказану лавку у статського
радника Морковського [8, арк. 3].
Вказана угода є цікавою з точки зору опису вимог
купця–роботодавця та міщанина, який за платню працює
на нього. В угоді виписано річну платню за надані
послуги (100 крб. сріблом), розмір наданого товару,
купець за собою залишив право здійснювати облік
товару та грошей, натомість робітник торгівельної сфери
брав на себе зобов’язання утримувати лавку в чистоті,
зберігати товари, виконувати якісно власні обов’язки,
відповідати за недостачу товару та грошей.
У тому ж 1854 р. у Києві вільновідпущений Семен
Васильович Бурмистров орендував у київського
міщанина Пилипа Погуляєва будинок з лавкою на
чотири роки 1854 по 1858 р. за 300 руб. [9, арк. 16зв]
Вказаний випадок засвідчує розширення соціальної бази
торгівельного прошарку.
У квітні 1854 р. київський купець Йосип Іванович
Шеліхов взяв в оренду 2 лавки в Гостинному дворі
у київського купця Івана Яковича Охрімовського
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терміном на два роки за 240 крб. сріблом. Охрімовський
зумовив, що «ті лавки всередині пофарбовані сухими
фарбами, двері та вікна дерев’яні обкуті залізом, а другі
двері та вікна дерев’яні столярної роботи з шибками,
підлога з дощок, і з переду лавки тротуар вимощений
цеглою; якщо трапиться у вказаних лавках ремонт чи
перефарбування, то зобов’язаний сам Шеліхов своїм
коштом те влаштувати, не вимагаючи на те суми від
Охрімовського; якщо в тих лавках буде Йосипом
Шеліховим влаштовано як–то: шафи, прилавки, то по
завершенні терміну він Шеліхов має право забрати до
себе як власність свою» [9, арк. 18]. У тому ж 1854 р.
київський купець 3–ї гільдії Никифор Васильович
Бурмистров домовився із київським міщанином
Степаном Яковичем Київщинським про те, що купець
бере в оренду його лавку на 1 рік [9, арк. 12].
На думку київського генерал–губернатора, у 1850 р.
у містах Київської губернії торгівля зростала, а постійна
(лавочна) торгівля зосереджувалася, в основному, в
руках купецтва [21, арк. 39]. У губерніальному місті
налічували 209 кам’яних та 524 дерев’яних лавок [21,
арк. 80]. Залишалося фактом те, що постійна торгівля
в повітових містах зосереджувалася в руках євреїв.
За підрахунками М. Закревського, на 1858 р. в Києві
налічувалося 187 кам’яних та 607 дерев’яних [13, с. 62].
Дослідники наводили інші цифри, що викликано,
або внесенням у список торгівельних закладів не лише
крамниць або неточністю статистики. Наприклад,
М. Закревський у праці 1864 р. присвяченій Києву
засвідчив: «торговля разными товарами производится
в лавках, коих около 650, магазинах (до 30), балаганах.
Вообще торговые обороты, производимые покупкою
и продажею здешним купечеством, весьма обширны
и простираются на несколько миллионов рублей.
Временных столов или рундуков считается до
250» [14, с. 146]. Натомість І. Гуржій був схильним
наводити інші дані: «напередодні реформи 1861 р. у
Києві нараховувалося вже 1057 магазинів і крамниць,
24 харчевні, 21 ковбасня, 29 винних погребів,
7 кондитерських, 3 гостинних двори та ресторан [3, с.
171]. Губерніальна статистика мабуть була найближчою
до встановлення динамічності розвитку торгівлі в Києві
та губернії. «Статистические сведения по Киевской
губернии» за 1861 р. дозволяють встановити розміри
постійної торгівлі, зокрема дерев’яних та кам’яних
лавок в містах та містечках губернії [18, арк. 71]. В
Київській губернії в губерніальному та повітових
містах налічувалося 961 кам’яних та 1870 дерев’яних
лавок. Лідерами за розвитком мережі постійної торгівлі
залишалися Київ (868 лавок) та Бердичів, а аутсайдером
виявилося м. Тараща (36 лавок).
Таким чином, стаціонарна торгівля розвивалася
та зростала разом із збільшенням населення міст –
потенційного постійного покупця. Крам на кожного
покупця можна було знайти у величезній кількості
магазинів та лавок Києва. Особливу увагу губернська
та міська влада надавали розвитку торгівлі. Особливі
преференції надавалися купцям та міщанам з російських
губерній, які отримували можливість скористатися
податковими пільгами. У відношенні до єврейських
мешканців влада змінювала своє ставлення від
нейтрального до негативного. Саме вони володіли
більшістю закладів стаціонарної торгівлі.
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The Kyiv regular trade in the first half of XIX century
In the article authors analysed the evolution of appearance and building of
the trade institution of the Kyiv in a XIX century. The purpose of the article was
to analyze the trade condition, the state factor, and self–government in the field of
commerce in Kyiv in the first half of the nineteenth century. In research methods
are used: methods to the analysis of the special literature, archived materials;
comparative, retrospective. The tendencies of growth of a net of wooden and stone
shops, shops in the provincial city are investigated. The importance of local self–
government in the system of trade regulation is established. Permanent trade of
Kyiv in the first half of the nineteenth century had undergone a certain evolution,
the components of which had been the growth of the role of the state and local
self–government in regulating the issue of promoting the construction of shops and
reducing the role of burghers in urban trade. The loss of the value of local merchants
to trade was due to the general line of the state to weaken the role of the commercial
layer of the Kyiv province, especially through the involvement of Russian and Jewish
merchants in the region.
Keywords: the shop, the trade, Kyiv province, the hospitable court, a state, a
range of goods.
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Проблема автономізму, централізму і федералізму
в українсько–польському політичному діалозі
в XIX ст.
Розглядається проблема українсько–польських взаємин в 30–60–х рр.
ХІХ ст. в контексті національного відродження і формування європейських
модерних націй. Акцент зроблено на дослідженні політичного діалогу
між українськими та польськими діячами визвольної боротьби про форму
державного влаштування і правового статусу українських земель –
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Правобережної України й Галичини – в територіально–адміністративній
системі оновленої Речі Посполитої. Відповідно додається характеристика
польських проектів відродження Речі Посполитої. Розкриваються наміри
польського істеблішменту втягти українців у визвольну боротьбу за
відродження польської держави.
Автор розкриває ставлення українського суспільства до польської
централістичної доктрини, аналізує польський та український варіант
концепції слов’янського федералізму, дискусії навколо автономного статусу
українських територій в межах Польщі. В статті подається архівний
матеріал про спроби співпраці та порозуміння між польськими і українськими
хлопоманами–студентами Київського університету з метою об’єднання двох
визвольних рухів у боротьбі з Російською імперією.
Автор констатує, що причина поразки всіх польських повстань ХІХ ст.
була у площині невизнання їх лідерами українського національного модерного
руху за своє державницьке майбутнє.
Ключові слова: національне відродження, проблема ідентичності,
модерні нації, визвольний рух, українсько–польські стосунки,централізм,
автономний статус, всеслов’янський федералізм.

В історії європейських народів ХІХ ст. відзначено
як епоха модерних національних рухів, формування
нового суспільного світогляду і, зрештою, становлення
модерних націй. Передусім відбувався поступовий і
неухильний перехід європейських етноспільнот від
аграрно–традиційного способу життя й станово–
елітарного розуміння такої категорії людського буття як
нація, до соціокультурного, індустріального суспільства,
де кожен член соціуму, незалежно від своєї соціальної
належності починає усвідомлювати свою причетність
до політичного життя країни. Невід’ємним компонентом
процесу формування модерних націй став рух за
творення власних держав, який отримав визначення в
історії – «національного відродження». Надзвичайно
гостро ця проблема стояла для європейських народів,
котрі втратили свою державність у попередні століття.
Для українських і польських інтелектуалів, які були
активними учасниками національно–визвольного руху,
питання відродження політичної самоорганізації своїх
народів лежало не тільки в площині збройної боротьби.
Необхідно було виробити нову політичну доктрину,
новий проект національного поступу, враховуючи
геополітичні реалії ХІХ ст. і культурно–державницькі
надбання минулої історії.
Визначальною спільною рисою для обох народів була
їхня спільна боротьба проти Російської та Австрійської
імперії за своє самостійне державницьке існування.
Наразі у практичних діях визвольного руху українського
і польського народів існували певні зв’язки та взаємодія.
Проте, методи, засоби й ідеологічне спрямування
боротьби українства суттєво відрізнялось від польських.
На шляху об’єднання цих рухів у єдину потужну
силу проти самодержавного правління Росії та
Австрії стояли старі історико–політичні конфлікти і
польська консервативна концепція відродження Речі
Посполитої, що передбачала поглинення українських
етнічних територій Галичини і Правобережжя. Польські
суспільно–політичні діячі бачили ці українські землі
лише в статусі своїх східних провінцій.
Поряд із тим для польських патріотів українське
питання у ХІХ ст. завжди було програмно ключовим,
без вирішення якого Польща втрачала шанс на перемогу.
Намагаючись залучити українців до свого визвольного
руху, польські діячі вдались до створення нової версії
української ідентичності, як одного із розгалужень
польського елементу. Одночасно для українських
суспільних діячів польська модель визвольних змагань
була прикладом для наслідування і сприяла політизації
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та кристалізації українського національного руху.
Відповідно у цій взаємообумовленій ситуації, проблема
політичного та історичного порозуміння в українсько–
польських стосунках стає першочерговою задля
реалізації державницьких прагнень, концепцій, проектів
й успішного поступу до модерних етноспільнот.
Загальнотеоретичною основою статті є праці
вітчизняних учених таких як В. Антонович, Ю. Земський,
Н. Щербак, Я. Грицак, Р. Іванова–Іванченко, Р. Ковалюк,
О. Аркуша, К. Кондратюк, М. Мудрий, М. Возняк, а
також зарубіжних науковців – О. Міллера, Р. Шпорлюка,
Я. Табіша, С. Кеневича та інших. Варто зазначити, що в
радянській та польській історіографії увага приділялась
вивченню лише російсько–польських революційних
зв’язків в контексті революційно–демократичного руху
в самій Росії. Україна ж не розглядалась як складова
частина цього процесу. Проблема українсько–польських
політичних взаємин вивчалась епізодично, без належного
аналізу особливостей українського національного руху
та його ідеологічного підґрунтя.
Сучасний український історик Н. Щербак,
досліджуючи
національну
політику
російської
імперської влади в Правобережній Україні, приділяє
увагу проблемі польсько–українського і російсько–
польського протистояння через призму міжетнічних
відносин та українського відродження. Предметом
наукового дослідження Ю. Земського стали політичні
антиукраїнські технології польської та російської еліт,
що були спрямовані на асиміляцію і кооптацію корінного
народу Правобережної України ХІХ ст. до російського
чи польського етносередовища. Крім того, Ю. Земський
розглядає шляхетські проекти самоствердження поляків
на Правобережжі та український контекст формування
модерного суспільства.
Необхідно відзначити важливість наукових праць
Я. Грицака, М. Мудрого, О. Сухого, К. Кондратюка,
О. Аркуши, в яких дається загальна характеристика
національно–культурних і політичних процесів у
Галичині та, в Правобережній Україні.
У статті широко використана мемуарна література
і архівні документи, що стосуються українського і
польського національно–визвольних рухів у ХІХ ст.
Проблема
українсько–польського
політичного
діалогу про форми державного устрою та політичні права
українців й українських земель у владній і територіально–
адміністративній системі оновленої Речі Посполитої
є мало дослідженою і потребує глибокого всебічного
висвітлення. У зв’язку з цим мета запропонованої статті
передбачає на основі широкого кола наукової літератури
та архівних джерел, принципу об’єктивізму, синтезу,
історико–порівняльного,
хронологічного
методів
розкрити теоретично–ідеологічні погляди, державницькі
концепції польського визвольного руху та українських
інтелектуалів, з’ясувати причини українсько–польського
протистояння у питанні національної ідентичності,
формування ідеального модерного образу політичної
самоорганізації, а також розкрити причини поразки
українсько–польської співпраці у визвольних змаганнях
ХІХ ст.
В епоху формування модерних націй проблема
відродження власних держав для багатьох європейських
народів стає першочерговим і невід’ємним компонентом
цього процесу, який консолідував національну еліту
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 134

(політичну й інтелектуальну) навколо творення власного
етнополітичного проекту. Неодмінною складовою
проекту було прагнення заявити про цивілізаційну
ідентичність свого народу і аргументовано довести право
на відмежування етнокультурним і етнополітичним
кордоном від інших етноспільнот [9, с. 260].
Завдання сформувати власний проект ідеального
національного образу і модерного суспільства у
першій половині ХІХ ст. постало і перед українським
і польським соціумами. Обидва народи перебували в
однаковій геополітичній ситуації – бездержавності –
після загибелі Гетьманщини (1782) і Речі Посполитої
(1793–1795). Це визначило в майбутньому до певної
міри їхнє спільне завдання й пріоритети у національно–
визвольній боротьбі проти Російської та Австрійської
імперії. З іншого боку – така ситуація диктувала
необхідність об’єднання двох рухів заради реалізації
спільної мети. Проте нездоланною перешкодою на
цьому шляху були традиційна психологічна неприязнь,
шляхетський становий світогляд, соціальна ворожнеча
на ментально–історичному рівні, що глибоким корінням
проросли в серцях цих слов’янських народів у попередні
століття.
Видатний історик М. Костомаров, окреслюючи
особливості національного портрету українців і поляків
писав, що це два близьких, споріднених народи за
«народними звичаями і основами народного характеру».
«Проте при такій близькості, існує безодня, яка розділяє
ці два народи й до того така безодня, через котру
побудувати міст не випадає можливості» [14, с. 284].
Українсько–польське відчуження мало історико–
політичний та релігійний контекст. Для українців
Правобережної України і Галичини, які довгий час
перебували у складі Речі Посполитої, Польща навіть
у ХІХ ст. залишалась символом магнатської деспотії,
кріпацтва, релігійної тиранії, насильства над людською
і національною гідністю. Для польської шляхти ці
українські землі були найбагатшими провінціями,
так званим «загубленим раєм», що забезпечував
процвітання держави і вельмишановного польського
панства. Благодатні українські землі польська вища
верства розглядала як свою невід’ємну територіальну
власність, де в силу певних обставин існувала своєрідна
етноспецифіка суспільного життя і культури. Крім того,
польські лідери визвольного руху вважали, що українці не
здатні створити власну політичну самоорганізацію, тож
обов’язково повинні долучитись тільки до боротьби за
відродження Речі Посполитої. Консервативна польсько–
шляхетська концепція відродження Польщі «від моря до
моря» не залишала корінному народові Правобережжя
і Галичини шансів на право вибору та реалізації своїх
державницьких прагнень. Імперська централізаторська
ідеологія відносно непольських територій – так
званих «східних кресів» колишньої Речі Посполитої
– була ключовою у політичній практиці польських
патріотів у ХІХ ст. усіх угрупувань–аристократів,
конституціоналістів і демократів. Польські патріоти
вважали навіть скромні заяви українців Галичини
про автономний статус регіону – «дикою фантазією»
деяких гарячих голів. Як відзначав історик Я. Грицак,
«навіть польські демократи здебільшого переставали
бути демократами, коли заходила мова про задоволення
національних прав українців». Зокрема польський
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революціонер–демократ І. Лелевель, говорячи про
відродження Польщі у межах 1772 р., куди мали увійти
українські землі, писав: «всіляке зменшення давніх
кордонів потрібно оцінювати як ущемлення інтересів
нації (тут польської – Авт.) порушення її незалежності»
[10, с. 144].
Участь українців у польському визвольному русі і,
безпосередньо, у повстаннях проти російської імперської
влади, розглядалася як справа обов’язку, котра не
викликає заперечення. Єдиними поступками, на які
готові були піти провідники польського демократичного
крила і конституалісти, щоб «залучити до польської
національної справи незлічених українців» – це дещо
покращити побут українського селянства [21, с. 53].
Передбачалось замінити панщину урочними днями,
ліквідувати право поміщика на життя і смерть кріпака
і навіть, поговорювали про надання селянину особистої
свободи але без землі. Та це були тільки теоретичними
внутрішніми міркуваннями, а не програмно–практичним
планом дій.
Самовпевненість польських патріотів у непогрішності своєї націоналістичної ідеології та концепції
централізму привело до фатального фіаско повстання
1830–1831 рр. Українці Галичини та Правобережжя
продемонстрували польському панству свою повну
байдужість до найпалкіших закликів керівників
повстання демократичного крила – І. Лелевеля,
С. Квітковського, Я. Скшинецького – взяти участь у
визвольних змаганнях за незалежність Польщі. Не
допомогло також гасло, висунуте в ході повстання – «За
вашу і нашу свободу». Натомість російська адміністрація
краю констатувала масові антипоміщицькі, антипольські
виступи українського селянства [6, с. 22–160] й вміло
маніпулювала настроями правобережців з метою
якнайшвидше розправитись з польськими повстанцями
[22, с. 133–123].
Утім небажання польських вищих верств рахуватися
з національно–культурними потребами українців та
визнати існування української ідентичності, в дійсності
суттєво гальмувало формування реального польського
модерного проекту. Крім того, більшість представників
польських патріотичних сил після поразки повстання
1830–1831 рр. не мали наміру визнати свої помилки і
продовжували міцно триматися ідеологеми польського
панславізму та месіанізму.
В другій половині 30–40–х рр. в Центрально–Східній
Європі популярною стає ідея федеративного об’єднання
слов’янських народів на противагу імперській формулі
державного устрою. Відповідно польські суспільно–
політичні діячі ідею федералізму обертають на користь
своїх політичних амбіцій. В середовищі найчисельнішої
польської еміграційної організації «Слов’янського
літературного товариства» була задекларована програма
щодо створення чотирьох штатів слов’янського
міждержавного союзу: російсько–словʼянського, польсько–словʼянського, чесько–словʼянськогота ілірійсько–
словʼянського. Російське Жандармське управління,
пильно стежачи за діяльністю товариства, відзначало,
що головне завдання його провідників не вирішувати
долю бездержавних слов’янських народів, а «відновити
попередню Польщу». І для цього передбачалось
«порушити спокій чотирьох обширних держав: Росії,
Австрії, Прусії, Туреччини». З цією метою досить успішно
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проводилась товариством агітаційна робота серед шляхти
Галичини і Правобережної України [12, с. 39].
Польський варіант слов’янської федерації мав певне
коло своїх прихильників у Європі, але не в українському
інтелектуальному середовищі. Адже такий проект
передбачав розкол українських етнічних земель по
Дніпру (за аналогією договору 1667 р.) між оновленою
Річчю Посполитою і Російською імперією. Наслідковим
результатом мав бути розкол української нації на
правобережних і лівобережних українців в статусі
етнічних провінційних груп польської та російської
етноспільнот. В подібній ситуації нагальною ставала
потреба захистити українську цивілізаційну ідентичність
і майбутнє державницьке відродження українського
народу від посягань польсько–шляхетських патріотів.
Зрештою, відповідь полякам була дана братчиками
Кирило–Мефодіївського товариства в програмному
документі цієї першої політичної української організації
– «Книзі буття українського народу», написаної за
аналогією політичного катехізису А. Міцкевича. У
доступній біблійній формі, відомій кожному селянину,
автор «Книги» ад’юнкт Київського університету історик
М. Костомаров подав історію українства, боротьбу
козацтва проти Польщі за незалежність своєї країни.
М. Костомаров доводив незаконність гноблення одного
народу іншим й природне право, дане законом Божим,
кожного народу і, зокрема, українців бути рівноправними
і мати свою «країну життя» – тобто територію та державу.
Автор «Книги» на противагу польському месіанізму у
вирішенні долі слов’янських народів, відводить Україні
головну роль будівничого федеративної держави на
принципах демократичного республіканізму, «де б кожна
народність зберігала свої особливості при загальній
особистій і суспільній свободі» [15, с. 754].
Крім того М. Костомаров на чільне місце поставив
й ідею києвоцентризму та його значення в історичному
розвитку слов’янства. Передбачалось, що саме Київ,
а не Варшаву чи Москву, потрібно зробити центром
федеративного
Союзу
слов’янських
республік.
Прикметною відмінністю костомарівської концепції від
польського федеративного централізму було визнання
рівності та права усіх слов’янських – малих і великих –
народів на свою мову, національні традиції, законодавчу
і виконавчу систему управління, судочинство, армію
тощо. І, найголовніше, визнання права етноспільнот за
Божим законом – мати свою окрему державу. Цей закон–
заповідь побудови людського Всесвіту і тому нікому
його не дозволено порушувати [12, т. 1, с. 154, 163–164,
169–170].
Практично Кирило–Мефодіївські братчики у
діалозі з польськими політичними діячами у «Книзі
буття» та інших програмних документах обґрунтували
правомірність державницької ідеї та модерного
поступу народу, що проживає на великих обширах
у межиріччі Дінця – Дніпра – Дністра – Дунаю.
Україну вони розглядали як політично незалежну,
окрему Річ Посполиту – тобто республіку – із власним
президентсько–парламентським
правлінням.
Ця
державницька концепція М. Костомарова і кирило–
мефодіївців була гідною відповіддю як польсько–
шляхетським, так і російським ідеологам єдиної і
неподільної великоросійської держави. Аналітики
царської жандармерії охарактеризували українську
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федералістичну концепцію 40–х рр. ХІХ ст. як «напрямок
небезпечний для державного спокою». Адже братчики
прийшли «до думки про відновлення Малоросії у тому
вигляді, в якому вона знаходилась до возз’єднання з
Росією» [12, т. 3, с. 309, 322].
Нові випробування для налагодження українсько–
польського політичного діалогу мали місце у 1848 р. –
в так званий період «весни народів» Європи. Угорська
революція і проголошення Австрії конституційною
монархією відкривали двері надії на політичну свободу
для багатьох народів, що входили до складу Австрійської
імперії.
У квітні 1848 р. в країні законодавчо закріплюються
права зборів, друку, петицій, рівність громадян і
віросповідань різних конфесій, гарантується розвиток
усіх національних мов. Одночасно це сприяє активізації
національного руху українців Галичини. Вже 2 травня
у Львові було створено першу галицьку політичну
організацію – Головну Руську Раду, очолювану
українським правником І. Борискевичем [13, с. 31].
У цей же час польська спільнота Галичини,
представлена передусім землевласницькою шляхтою
й чиновництвом, утворила Центральну Раду Народову.
Завдання, яке окреслили перед собою польські
провідники, – було відродження Польської держави
у формі унійного утворення – «Литовсько – русько –
польської» Речи Посполитої (спочатку в статусі автономії
у складі Австрії, а в майбутньому як незалежної
республіки). Варто відзначити, що в австрійських
урядових колах обговорювалось питання федералізації
імперії. Зокрема, за проектом Ф. Палацького
передбачалось розділити імперію на 7 рівноправних
земель за національно–географічним принципом, серед
яких виділялась польсько–руська область. Домінуюча
роль в адміністративному управлінні краєм за проектом
визнавалась за поляками, які тут здавна займали
соціально–привілейоване становище [20, с. 263].
З метою пришвидшити реалізацію проекту і своїх
планів, у березні і квітні, поляки направили до Відня
два звернення з вимогою широкої політичної автономії
і негайної полонізації суспільно–політичного життя
регіону. Звичайно, національно–культурні, а тим більш
політичні потреби корінного українського населення
повністю ігнорувались. Для посилення тиску на
Відень – у прийнятті пропольського конституційного
рішення, Центральна Рада Народова провела ряд гучних
маніфестацій [1, с. 155–156]. Проте, такий стан речей
категорично не сприймався галицькими українцями. Тож
польський істеблішмент розумів – необхідно уникнути
небажаних конфліктів (можливо, навіть кривавих) й будь
що прихилити українців до участі в реалізації польського
проекту. Хоча австрійський уряд завжди визнавав за
поляками право управляти краєм, але український
національний рух у 1848 р. вносив суттєві корективи
у політичну реальність Галичини і йшов у розріз із
планами польського політикуму. Великі сподівання у
справі залагодження гостроти в українсько–польському
протистоянні лідери обох громад прийняли компромісне
рішення – створити спільний Руський Собор. На
травневих засіданнях Собору вже обговорювались
питання автономії Галичини, визнання українського
народу суб’єктом політичного життя регіону поряд із
поляками. Але за гарними промовами ховались справжні
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наміри польських діячів – в словесній казуїстиці про
автономію заплутали галицьких українців, щоб в
кінцевому підсумку об’єднати «русинів польської нації»
з поляками і встановити Варшавський централізм у
системі управління краєм [1, с. 155].
Попри все, певний позитивізм намітився в
українсько–польських взаєминах на Всеслов’янському
конгресі у Празі. Український проект «Вимоги русинів
у Галичині», що запропонував розділити регіон на
дві автономні адміністративні одиниці – українську і
польську – підтримала більшість учасників конгресу.
Польська делегація змушена була погодитись із таким
рішенням. Проте, це був короткочасний і тимчасовий
компроміс [13, с. 29–31]. Польський істеблішмент
так і не зміг подолати вузькоегоїстичну станову,
етносоціальну, історичну психологію щодо українців –
визнати їх рівнозначними учасниками модерного руху
за утвердження на власній землі свого державницького
самостійного життя.
Цілком правомірними є твердження польського
історика С. Каневича, що більшість польських
провідників вважали українську проблему в Галичині
«винаходом австрійського або російського урядів для
противаги польському національному рухові» [3, с. 52].
Наразі польські ідеологи намагались нав’язати
українцям Галичини різні, штучно вигадані версії
української ідентичності з акцентом на польський
етнічний різновид. Українські ж інтелектуали Галичини
й представники Руської Ради на польські претензії
володіти краєм заявляли про незаперечну етносоціальну,
культурно–мовну, історичну єдність галичан із усіма
українцями Наддніпрянщини. Відповідно в цьому
контексті пріоритетний напрям діяльності Руської
Ради полягає в тому, щоб «розвивати та піднімати
нашу народність у всіх її частях: досконалення нашої
мови, запровадження часописів… розширення добрих і
пожиточних книжок в руській мові (тобто: українській –
Авт.) і всесильним старанням спровадити нарівні нашу
мову з іншими в публічних урядах» [2, с. 31].
Практично українці Галичини, зазначивши свою
українськість і небажання брати участь у польських
імперських проектах, відмежувались від польської
етноспільноти і громадянства. Натомість намір
захищати і впроваджувати українську мову в усі сфери
суспільного життя, яскраво демонструвало: корінне
населення Галичини без вагань усвідомлює свою
національну ідентичність на ментально–психологічному
та історичному рівні. Після поразки революції 1848 р.
у листопаді український і польський національні рухи
в Галичині назавжди роз’єднались й пішли різними
шляхами свого модерного поступу.
Втім в Правобережній Україні у другій половині
50– 60–х рр. українсько–польський діалог набрав нових
обертів, змінивши формат і динаміку. Варто відзначити,
що то був час кристалізації української національної
ідеї в діяльності широких кіл української інтелігенції. З
іншого боку, відбувалась поляризація і радикалізація в
середовищі польського визвольного руху у ставленні до
українства.
Досить добре це явище простежується серед
польського студентства Київського університету, яке
зростало під впливом «козакофільства» й «української
школи» в польській літературі. Частина польської
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молоді, саме радикально–демократичного спрямування,
висловилась за доцільність переосмислити історичні
помилки минулого та виробити нову політичну доктрину
визвольної боротьби за відродження Польщі. Прикметно,
що вони вперше запропонували об’єднати аграрний рух
селян Правобережжя і український національний рух із
польським задля спільної перемоги над євроазійською
імперією Романових. Такий підхід до реалізації
майбутніх планів, диктував необхідність кардинальних
змін польсько–шляхетського світоглядного менталітету
й історичної концепти щодо української проблематики.
Завдання виявилось не з легких, а то й нездійсненним
для польського істеблішменту. Одного бажання досягти
порозуміння було недостатньо.
Радикально–демократична польська студентська
молодь наприкінці 50–х рр. згуртувалась у дві групи
– пуристів на чолі з Ф. Новицьким і хлопоманів – на
чолі з В. Антоновичем [18, с. 80–81]. Один із учасників
згадував про ці групи: «Значна частина студентів–
поляків складала особливу партію під назвою пуристів
і була завжди у ворожих стосунках з рештою масою
студентів (польських – Авт.)» [4, спр. 26, ч. 7 (2),
арк. 109]. Головним напрямом їхньої діяльності стає
вивчення і популяризація українського фольклору, мови,
історії [16, с. 25]. Про своє прихильне ставлення до
українства пуристи – хлопомани заявляли також через
носіння українського народного одягу і прилаштування
до селянського життя [23, оп. 811, спр. 68, арк. 2,
20]. Крім того, хлопомани публічно заперечили міф
про толерантні взаємини між польською шляхтою і
українським селянством та козацтвом у минулому і
сьогоденні. Вони безжалісно, із сарказмом висміювали
шляхетську мораль, пихатість, гоноровість і зневажливе
ставлення до корінного населення Правобережжя
у своєму сатиричному журналі «Суміш». Польську
аристократичну молодь називали «мошродзеями»,
«тифловцями». Щоправда, ті теж не лишались у боргу
і на сторінках часописів «Бродяга» і «Публіцист»
виступали проти «відщепенців» польської нації,
охрестивши їх «хохломанами» і «галушниками»
[5, с. 249]. Між польськими студентами Київського
університету постійно відбувались публіцистичні дуелі,
в епіцентрі яких стояло українське питання.
Польська аристократія хворобливо реагувала на тісні
контакти групи хлопоманів В. Антоновича з українським
студентством, а згодом – із Київською Громадою. Пізніше
– у 1861 р. – до Київської Громади увійшла більша
частина цієї групи, назавжди розірвавши стосунки з
польсько–шляхетською корпорацією. Вони розпочали
активно виступати проти полонізації українських земель
[8, с. 178–179].
У переддень нового польського повстання (1863)
провідники польського визвольного руху повинні були
вирішити одну принципову дилему, без якої неможливо
було здобути перемогу, а саме: у якій формі має постати
оновлена і вільна Річ Посполита і, передусім, який
статус матимуть українські землі.
Один із керівників польського повстання О. Авейде
пізніше засвідчив, що за ідеалом хлопонанів і пуристів
було «коли не самобутня Україна, то принаймні
цілковита внутрішня її автономія». «Проте метою
досягнення була не революція. Поляки мають у більшій
мірі перейматися «всебічним звеличенням простого
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люду, вдосконаленням місцевого руського наріччя,
оживленням старих козацько–гетьманських пам’яток»
[17, с. 274–278]. Така позиція частини польських лідерів
визвольних змагань, безсумнівно, була прогресивним
кроком для налагодження українсько–польського
діалогу.
Втім у середовищі польського істеблішменту
переважала центристська концепта і бачення вирішення
статусу українських етнічних земель в складі Польщі.
Україну як таку шляхта і магнати продовжували уперто
вважати «невід’ємною складовою польської історії».
Тож, на їхні переконання – «полонізація це властиво
цивілізаційна місія поляків» в Правобережній Україні
чи то в Галичині, порятунок українців від «дикості»,
в якій вони перебувають [7, с. 154]. Ця світоглядна
прикметність виразно простежується в процесі
підготовки та під час повстання 1863 р., коли поляки
вкотре намагались заручитись дієвою підтримкою
українського люду. Керівники повстанських організацій
і груп поширювали серед українського населення міст
і сіл численні відозви, написані українською мовою
у віршованій формі. У відозвах звучав заклик до
примирення обох народів – забути старі образи і кривди,
бо вони перешкоджають їх об’єднанню проти імперії.
У відозвах нав’язувалась думка, що поляки–«ляхи» –
завжди любили й дбали про українців: «колись прияли
і ми їх любили», а усі біди прийшли на українські
землі від російського царату [4, спр. 228, 374, 375].
Тож українське селянство повинно полюбити ляхів, як
брат брата, і взяти зброю аби поліпшити своє життя:
«Побратаймося з ляхами, подамо собі руки. Поробимо їх
старшинами, то нас визволять з муки…» (4, спр. 62, 65).
За участь у повстанні українським хліборобам обіцялось
деяке покращення соціального становища і визнати їхню
належність до польської етноспільноти: «Крикнем всі
в одні слова: нехай Польська буде знову, бо як станем
поляками, будем рівні із панами» [4, спр. 65]. Наразі у
відозвах питання автономії чи федеративного існування
для українських земель взагалі не згадувалось. Тож
польські лідери повстання пропонували українцям
лише жити за принципом централізму в межах Речі
Посполитої взірця 1772 р.
Натомість українські інтелектуали, які були
активними учасниками національного руху, заявили про
недопустимість поділу етнічних українських територій
по Дніпру між Польщею і Росією. Першочерговим своїм
завданням вони вважали відродження й утвердження
етнокультурної та етнополітичної єдності українського
соціуму на всьому обширі його проживання. Київські
громадівці неодноразово відповідали польським
провідникам, що можуть погодитись на співпрацю у
визвольних змаганнях уразі вироблення обопільної
стратегії – створення Всесловʼянської федерації, «в
котрій би кожен народ мав би право і самостійне
самоврядування» [19, спр. 48, арк. 426]. Київські
українофіли та громадівці постійно дорікали полякам
у їхньому марнославʼї, коли вони проголошували ідеї
братства, національної рівності і навіть федералізму
слов’янських народів, відмовляючи у цьому українцям.
Відповідно, звертаючись до польської шляхти,
громадівці вимагали полишити свої імперські претензії
і не порушувати цілісність етноісторичної української
території:
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Не кажи, що польський край,
Тоді ми повірим…
А як будеш ти ділити
По Дніпр Україну,
То не будем в згоді жити –
Лучче всі загинем… [19, арк. 529].
Щодо правобережного селянства, то його позиція
до подій 1863 р. була прогнозовано очікуваною.
Обіцянки про братську любов і соціальні поступки
польських лідерів повстання селяни абсолютно не
сприйняли. Натомість, як свідчать архівні матеріали,
селяниКиївщини, Поділля і Волині всюди створювали
«озброєні варти» – загони самооборони – для боротьби з
польськими повстанцями [7, с. 165–168].
Останні спроби налагодити співпрацю та схилити
на свій бік українців, здійснив один із керівників
повстання Р. Траугутт у 1864 р. Його загони діяли на
теренах Галичини, а отже необхідна була дієва військова
підтримка місцевого люду. Р. Траугутт уклав угоду з
Львівською Громадою, за якою Галичина отримувала
найширшу автономію у складі нової Польської держави.
Повернення
Правобережної
України
польський
провідник вважав справою нереальною [11, с. 19].
Висновки. Невизнання української ідентичності
й небажання рахуватись із зростаючим українським
національним рухом за своє етнополітичне майбутнє,
мало фатальні наслідки, власне,для польських
визвольних змагань. Нездоланною перешкодою на
шляху відродження Польщі стояв шляхетсько–становий
менталітет і державницька ідеологема «від моря до
моря». Польський істеблішмент як демократичного,
так і ліберально–консервативного спрямування не
міг допустити й думки про окремішнє державницьке
існування України, особливо, це стосувалось Галичини
і Правобережжя.
У відповідь на ретроградну і великодержавницьку
геополітику польської еліти та їхніх революційно–
демократичних кіл українські інтелектуали і громадівці
навіть морально не підтримали польські повстання
1830–1831 рр. і 1863–1864 рр. Вони продемонстрували
свою цілковиту байдужість до найпалкіших закликів
поляків боротися «За вашу і нашу свободу». Разом із
українським селянством вони відверто заявили про
своє негативне ставлення до намірів вельмишановного
польського панства відродити Річ Посполиту за
рахунок української етнічної території і привласнення
української історії. Адже навіть польська модифікаційна
державницька концепція передбачала унеможливлення
відродження Української держави і ставала на заваді
розвитку й утвердженню української модерної нації.
Проте, в українсько–польському політичному діалозі
у ХІХ ст. відбулися суттєві, хоча й невеликі, зрушення.
Частина польського політикуму демократичного крила
прагнула до співпраці, до порозуміння і висловлювала
думку про надання Україні автономії в межах оновленої
Речі Посполитої. Втім, на той час це була декларативна
ідея, а не програма майбутніх політичних дій. З іншого
боку, деякі українські та польські суспільні діячі дедалі
глибше усвідомлювали необхідність вироблення
спільних стратегічно–тактичних проектів і практик
для реального об’єднання у боротьбі із російським
самодержавством за свій цивілізаційний поступ на
шляху до модерної державності.
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The problem of autonomy, centralism and federalism
in the Ukrainian–Polish political dialogue
The article deals with the problem of Ukrainian–Polish relations during
1830’s and 1860’s in the context of European modern nations national recovery
and establishment. The emphasis is made on the study of the political dialogue on
the form of state organization and the legal status of Ukrainian lands – Right Bank
Ukraine and Galicia – in the territorial and administrative system of the renewed
Rzecz Pospolita between Ukrainian and Polish liberation movement activists.
Moreover, a characteristic of Polish projects on Rzecz Pospolita reconstruction
is provided. The Article also reveals the intentions of the Polish establishment
to involve Ukrainians into the liberation movement for the Polish state to be
reconstructed.
The author shows the attitude of Ukrainian society towards the Polish
centralized doctrine, analyzes Polish and Ukrainian versions of the Slavic
federalism concept, and discusses the autonomous status of Ukrainian territories
within Poland. The article provides an archival material describing the attempts
of cooperation and understanding between Polish and Ukrainian peasant students
(Kholopomans) of Kyiv University in order to unite two liberation movements in the
struggle against the Russian Empire.
The author states that the reason why all the Polish rebellions of the ХІХth
century failed was non–recognition by their leaders of Ukrainian national modern
statehood movement.
Keywords: national revival, identity problem, modern nations, liberation
movement, Ukrainian–Polish relations, centralism, autonomy status, All–Slavic
federalism.
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Про місце трипільської культури
в процесі формування української нації
Висвітлюється питання стародавньої історії України, етнічне
походження творців Трипільської культури та її місце, в процесі формування
етнічної основи української нації.
Ключові слова: руси, іллірійці, орії, кіммерійці, сківи, анти.

Досліджуючи окремі археологічні культури, наші
історики та археологи не показують взаємозв’язку між
ними, підігруючи таким чином Москві, яка прагне
утвердити тезу, що в українців стародавньої історії
просто не було. Це лише «Велесова книга» [1] вказує
нам, що плем’я, яке прийшло з Волині близько 20 тис. р.
до н.е., поселилося огнищанами на благодатній землі
(що утворилася після відходу льодовика) і назвало себе
русами, а свою землю – Русь (Мізинська культура). Різке
похолодання (9–6 тис. р. до н.е.) змусило плем’я русів
переселитися на південь (Південь України, Дон, Кубань,
та ін.), де вони продовжили займатися землеробством
та скотарством, культивуючи, головним чином, зернові
культури (Середньостогівська культура). «Бо Велес
навчив землю орати пращурів, так і діємо…» (ВК, 20)1.
Навчившись орати землю, руси одержали паралельну
самоназву – орії. Переселення на Південь України було
викликане кліматичною катастрофою. Опинившись
в степу, в не зовсім сприятливих для землеробства
умовах, руси–орії змушені були більше уваги приділяти
скотарству. І досягли значних успіхів.
Приручивши коня і одержавши величезні переваги
перед іншими, вони стали комонними, тобто кінними
оріями і одержали наступну назву – коморії (кіморії або
кіммерійці). Це їх, мешканці Балкан, вперше побачивши
вершників, назвали кентаврами (людино–кінь з
таврійських степів).
Висвітлюючи історію кіммерійців, офіційна
історична наука цілком вірно описує, що кіммерійці
воювали проти Урарту, Асирії, захопили значні території
Фрігії і Лідії, але називає їх кочовим народом українських
степів і відносить до давньоіранського етносу. А от
«Велесова книга» (з позиції русів!) визнає кіммерійців
своїми предками: «А з того можемо сміятися, бо були
кіморії, також отці наші…» (ВК, 6е). Навіть офіційна
історія, характеризуючи кіммерійців і сківів, хоч і
відносить їх обох до давньоіранського етносу, все ж
таки говорить про їх спільність: «Вірогідно, ці два
народи деякий час жили поруч. Вони були близькими
за походженням, майже однаковими за способом життя,
основними галузями господарства, рівнем економічного
й соціального розвитку, мали схожі елементи культури
» [2, с. 148–149]. «...існує думка, ніби кіммерійці – це
історична фікція: такого народу зовсім не існувало,
ними були скіфи, між культурою яких і кіммерійською
фактично відсутня різниця» [2, с. 148]. «Археологи й
1
Усі фрагменти із «Велесової книги» наведені за перекладом
Б. Яценка. Однак, цитовані тексти «Велесової книги» (ВК)
подані за номером дощечки, щоб ці посилання легше було
співставити з перекладами «Велесової книги», здійсненими
іншими авторами.
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собі відзначають неабияку подібність обох культур,
причому часом годі визначити, які пам’ятки VIII–VII ст.
до н.е. належать кіммерійцям, а які скіфам» [3, с. 156]. І,
до речі, про «кочовий народ українських степів». Якраз
кіммерійці «…перші у широких масштабах оволоділи
залізоробною і сталеливарною технікою та відіграли
велику роль у поширенні заліза в Європі. Сусідні племена
переймали у кіммерійців зразки зброї і спорядження
верхового коня» [2, с. 148–149]. Наші предки були
осілими землеробами з розвинутим скотарством.
Коли через кілька тисяч років (початок 5 тис. до
н.е.) руси–орії–кіморії (Середньостогівська культура)
почали поширюватися в Середнє Подніпров’я, то там
уже розквітала трипільська землеробська культура.
«Велесова книга» іменує це населення ільмерцями
(ще інша назва – іллірійці): «Хто прийшов пізніше на
Руську землю, то і селився серед ільмерців, бо суть
братчики наші і подібні до нас і в небезпеці обороняли
нас од зла» (ВК, 2а). «Іллірійців там багато осіло і стало
огнищанами» (ВК, 5а). «Були не окремі, а з нами злилися
і кров свою давали за нас» (ВК, 4г). Слов’янські племена,
які повернулися на свою Прабатьківщину, абсолютно
мирно і по–дружньому ставилися до іллірійців: «Ми ж
їм допомогу давали, і так було. Зілля бо знали робити,
посуд, печений у вогнищах, і суть бо гончарі умілі.
Землю орати чи худобу доглядати ті бо розуміли. Такі й
наші отці суть» (ВК, 2а).
І немає великого значення, чи ільмерці (іллірійці) мали
свою мову, чи були вони слов’янами, чи мали спільних
з русами богів! Головне, що руси успадкували всі їхні
культурні здобутки (кераміка, землеробство), а вони самі
розчинилися серед русів: «…й ільмерці залишилися там, і
було їх мало, і мову свою лишили, і так були» (ВК, 7є). «…
іллірійці були поглинені од нас» (ВК, 7є).
Це дуже важливе свідчення, бо, фактично, таке
об’єднання утворило етнічну основу української
нації. Це свідчення пояснює і вічне запитання: чому
для українців, як окремої нації, характерний різний
колір очей? Споконвіку, з любов’ю оспівані в піснях
як «…сині очі, я вас бачу…», так і «…карії очі, чорнії
брови…». Дехто несправедливо приписав це впливові
кочових народів, таких як половці, та ін. Об’єднання
двох землеробських племен русів з іллірійцями дало
якісний скачок, оскільки об’єднало творчі здобутки обох
культур (досвід в землеробстві і кераміці з досвідом
використання коня та винайденням тяглової сили для
землеробства – пари волів, об’єднаних ярмом). Тобто
сьогодні українці є повноправними спадкоємцями як
русів (Мізинська та Середньостогівська культури) так
і іллірійців (Трипільська культура). І якщо походження
русів простежується як плем’я, що 20 тис. р. до н.е.
прийшло з Волині(«І та волинь є першим родом,
будучи їх початком» (ВК, 24б)), то походження творців
трипільської культури менш ясне. Одна з версій їх
походження [4] твердить, що це землеробське населення,
що переселилось в Північне Причорномор’я після
Чорноморського потопу.
Із Вікіпедії [5] відомо, що «Іллірі́йці (грец. Illyriói)
– загальна назва обширної групи індоєвропейських
племен, що займали в давнину північний захід
Балканського півострову від середньої течії Дунаю до
Адріатичного моря (найзначніші з іллірійськіх племен:
далмати, лібурни, істри, яподи, паннонці, дезітіати,
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пірусти, діціони, дардани, ардієї, таулантії, плерєї та ін.)
і частково південного сходу Апенінського півострову
(япіги, мессапи і ін.)». Безумовно, що іллірійці не були
однорідною масою навіть на території Північного
Причорномор’я. Населення Трипільської культури і
культури Кукутень очевидно суттєво відрізнялося якщо
не походженням, то процесом асиміляції з оточуючими
племенами. Тому, коли мова йде про асиміляцію іллірійців
русами, то маються на увазі ті іллірійці, що мешкали на
території сучасної України . Можливо, найближчі до них
нащадки іллірійців, які багато віків мешкали поряд з
русами і входили на рівноправних умовах в міжплемінне
об’єднання, що мало назву «Велика Сківія» – бастарни.
Про це свідчить те, що у VIII ст. до н.е. неасимільована
частина іллірійців, що зосередилася в Нижньому
Подунав’ї під керівництвом сина князя Сківа–Бастара
помандрувала в Центральну Європу і продовжила своє
існування під назвою бастарнів: « І се були князь Славен
із братом Сківом. І вели війни великі на сході. І сказали
ті: «Йдемо до землі Ільмерської на Дунаї і пошукаємо
Бастара, сина свого, що залишили там на сторожі»,
а ільмерці пішли на північ (мається на увазі на північ
по руслу Дунаю –авт.) і там град свій Славен (сучасне
м. Бритислава–авт.) заснували» (ВК, 17а). Розчинившись
серед русів, іллірійці (трипільська культура) не зникли,
а продовжили жити в орнаментах вишивок та в мотивах
оздоблення осель наших предків.
Однак кліматичні катастрофи, які трапилися в III і
II тисячоліттях до н. е. змусили майже все населення
Північного Причорномор’я (уже без розподілу на русів
та іллірійців) мігрувати в інші краї – Кубань, Семиріччя,
Алтай, Індію і т.д. «А інші пішли з отарами до заходу
сонця і там пропали. Наші ж люди пішли на долини
Набсурсара, потім на Сирію і Єгипет» (ВК, 6в). «І
повідаємо старі слова слави нашої про святе Семиріччя
наше, де наші отці гради мали були, і віддали ту землю,
до землі іншої одійшли. І мали в часи ті державу…»
(ВК, 19). Якась частина населення невдовзі повернулася
на Прабатьківщину і вже на початок VIII ст. до н.е. князь
Славен з братом Сківом (це той Сків, що за легендами
Геродота є сином Геракла) мали величезну кількість
худоби. І вони утримували степ від Дунаю до Волги.
Греки називали цю землю Велика Сківія, а її мешканців –
сківами. Наші предки руси–орії–кіммерійці змінили свою
назву, бо з VIII ст. до н.е. стали традиційно називатися
сківами (від імені свого славного князя Сківа). Греки
були далеко за морем, щоб розібратися, куди зникли
кіммерійці і де взялися сківи. А імперська історіографія
використала цей момент, щоб розірвати зв’язок між
кіммерійцями і сківами, представити їх як абсолютно
різні археологічні культури. Оскільки переклад з грецької
шиплячих приголосних неоднозначний (як Афіни –
Атени), то імперська історіографія утвердила цю назву
як Велика Скіфія, щоб перервати зв’язок археологічних
культур в українській історії, прив’язавши назву до
скіфів китайського походження. Підміна слів «сківи»
(від князя Сківа) на «скіфи» (назва племені китайського
походження) стала найбільш ефективною диверсією
метрополії в українській історіографії.
Коли стався землетрус в Пенджабі (середина VII ст. до
н.е.), то громада переселенців прийшла до досвідченого
мудрого чоловіка Орія і почала переконувати його
очолити повернення на Прабатьківщину. І він згодився,
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виторгувавши собі та своїм синам статус царя.
Повернувшись на Прабатьківщину та об’єднавшись
з місцевим населенням, вони відчули дискомфорт від
різної системи влади. Якраз це змусило їх розійтись:
виборний князь Кисько відійшов у пониззя Дніпра і
заснував місто Луг, а цар Орій відійшов у голий степ і
заснував місто Голунь [6].
Авторитарна влада царя Орія швидко консолідувала
в єдину державу Русь все населення від Дунаю до
Воронежа і від Дону до Карпат. І якраз тут сформувалась
українська нація (політична) з етнічних племен, яких
об’єднали руси під проводом царя Орія у середині
VII ст. до н.е. в державу Русь. Наступний цар, син Орія
– Кий вже займався розширенням держави, здійснюючи
походи, зокрема, на північ, до волжських болгар. А степи
Північного Причорномор’я використовувалися нашими
предками за своїм призначенням – для весняного випасу
худоби. Приблизно так, як зробив Кий: «…поставив
град, і тому ім’я дано Київ. Там прожили зиму і пішли
по весні знов на південь і там худобу пасли до першого
літа…і там водимо худобу, аби проплодитися їй волею
Дажбога, його ж славимо…» (ВК, 31). «Ті бо степи ні
від кого не відібрані, бо руські суть, і собі славу маємо,
ворогами визнану…» (ВК, 35б).
Однак демократичні традиції залишалися сильними.
І як тільки син царя Кия–Лебедян виявився недолугим,
традиційні демократичні принципи в Русі були
відновлені: «В ті часи, після Кия, князями обирали
багатьох отців, а князі окремі і всякі після князювання
ставали на вічі простими мужами. І так ставала земля
розквітлою, і вибрані князі дбали про людей і хляби»
(ВК, 37б). Півтори тисячі років від монархії Орія до
монархії Рюриків Русь існувала як демократична
родоплемінна держава в умовах, коли наші предки жили
вільними від рабства людьми [7], щорічно обираючи та
знімаючи керівників своїх; в умовах, коли найбільшими
цінностями були свобода, честь і справедливість.
Демократичне влаштування при слабкій центральній
владі створили всі умови для розвитку місцевого
самоврядування (аж до відокремлення, як це зробили
ще венеди, а перед нашестям аварів – боруси), для
розвитку етнографічних груп населення, їх оригінальної
самобутності настільки, що вони й сьогодні є окрасою
українського етносу [7].
Але зникнення абсолютної влади виявило тенденцію
і до негативних явищ. Почала занепадати держава. Кожна
громада, кожен рід, кожне плем’я почало вирішувати
свої питання незалежно від інших (сьогодні це явище
назвали б сепаратизмом). Особливо це проявилося (і
оскільки це відомі факти від Геродота, то з допомогою
них краще пояснювати) під час походу перського царя
Дарія [6].
Оця демократична Русь не змогла об’єднати свої
зусилля, не дивлячись на загрозу поневолення. І дійсно,
а як віче однієї громади може змусити віче іншої громади
прийняти потрібне рішення? Неймовірно – доводилося
заманювати персів на територію інших родів, щоб
змусити їх прийняти рішення боротися проти персів! А
дехто говорив приблизно так: «Це ж ви ходили в Персію
і захопили Мідію. Тепер перси вам мстять. А ми тут при
чому?». І лише відвага, героїзм і самовідданість окремих
родів дозволив реалізувати партизанську тактику і
змусити персів утікати.
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Ослаблення центральної влади, фактично її
відсутність у мирний час, мала фатальні наслідки. Навіть
ім’я держави Русь іноді зникало. У «Велесовій книзі»
показано механізм зміни назви спільноти. Протягом
багатьох віків існував родоплемінний устрій. Кожен рід
обирав собі князя. А для воєнних походів та оборони
обирали старшого князя, який керував союзними
військами на випадок війни. І тоді все об’єднання
іменувалося ім’ям того роду, з якого походить старший
князь. Про це неодноразово згадується у «Велесовій
книзі»: «Так ото руси вибирали князів своїх. І ті од родів
своїх, і роди дбали про плем’я: кожному князі свої. А
із князів вибирали князя старшого, і той вів до битви»
(ВК, 23). «…і були ми кравенці і сківи, анти, руси,
боруси, і сурожці. І тако стали діди русове» (ВК, 7є).
«Се бо антами були по руськолані, а раніше були русами
і лишилися ними» (ВК, 24б). «І всяк рід називався
іменем своїх родичів, які правили, і звідки прийшли
… також» (ВК, 6а). Тому не потрібно дивуватися, що в
певні періоди історії виявляється, що держави з назвою
Русь ніби не було, а була, наприклад, Дулібія. А назва
держави Русь закріпилася очевидно тому, що плем’я
русів було більш войовничим, мало більший досвід та
військовий талант, і їх представників частіше обирали
старшими князями. Сприяла також назва землі – Русь.
Тобто вже з тих часів назва «руси» відносилася не лише
до представника племені русів, а й до представника
всього родоплемінного об’єднання.
Слабкістю
демократичної
держави
почали
користуватися вороги. Спочатку Київ захопили хозари,
потім почали нападати римляни, потім готи. Потреба в
консолідації, спільній боротьбі проти ворогів привела
до усвідомлення необхідності укріплення центральної
влади. До оборони землі потрібно готуватися заздалегідь,
а не після того, як вороги вже напали. Оце усвідомлення
більшості окремих родів і племен Русі реалізувалося в
створенні Антського Союзу.
Антський Союз утворили ті ж складові частини,
які утворили Русь Орія і Киська: руси, дуліби, бойки,
кравенці, сівери та ін., які усвідомили, що їх державі
потрібна сильна центральна влада. І це дало свої
результати. Руси не лише визволилися від готів,
але й витіснили їх в Європу. Успіхи держави були
настільки вагомими, що це зафіксовано навіть у творах
візантійських авторів. Бурхливо розвиваючись, анти
стають могутніми і погрожують Візантії і Риму.
Проте підсилення центральної влади, зосередження
повноважень в одній, нехай і виборній посаді князя,
привело до іншого негативного наслідку. Великі
повноваження антським князям надавалися для
ефективної оборони країни. А тепер ніяке віче не змогло
стати перешкодою князю у його прагненні здійснювати
завойовницькі походи. Бо завжди можна доказати, що
потенційного ворога легше перемогти в його колисці,
поки він не підготувався, а не тоді, коли його війська
вже будуть стоять на порозі. Похід князя Гатила до Риму
був успішним. Але Каталаунська битва, смерть Гатила в
Бургундії та імовірне продовження участі в подальших
подіях1, призвела до втрати (для Русі) величезної кількості
антів репродуктивного віку. Переселення борусів та
виснажлива війна з аварами привела до захоплення влади
1

Мається на увазі Одоакр.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

Випуск 134

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Рюриками. Встановлення монархії династії Рюриковичів
– це не просто зміна влади. Потрібно було змусити
все вільнолюбне населення України–Руси забути, що
півтори тисячі років до Рюрика князів обирали щорічно.
Змусити згодитися на успадкування влади. Інакше
кожен рід міг зробити з князем те, що древляни з Ігорем.
Рюрикам вдалося досягти мети з допомогою терору та
християнської церкви.
Не слід розглядати становлення нації як
одномоментний акт. Ми всі були свідками Революції
Гідності, коли українці відчули відповідальність
і гордість за свій народ. Але ж ми пам’ятаємо і
Помаранчеву революцію, яка дала можливість
обивателям відчути себе громадянами, а населення –
народом (якого, правда, вожді віддали в розпорядження
кримінальним елементам). А перед цим був 1918 рік і
сподівання українців, потоптані армією Муравйова. А ще
була Визвольна війна під проводом Б. Хмельницького,
яка хоч і не привела до самостійності нації, але й не
дала можливості викреслити українців зі списку націй
світу. Так от всі ці спроби були спробами відновити
повноцінність української нації як рівної серед інших
народів. А сформувалась українська нація (політична)
з етнічних племен, яких об’єднали руси під проводом
царя Орія у середині VII ст. до н.е. в державу Русь. І ця
держава проіснувала від Орія послідовно у вигляді:
– монархії династії Оріїв (з середини VII ст. до н.е.
до 575 р. до н.е.) зі столицею в м. Голуні, потім (з 625 р
до н.е.) в м. Києві;
– демократичної родоплемінної держави, в якій
кожного року обирали старшого князя (з 575 р. до н.е
до 270 р), де столицею могло бути будь–яке селище,
де мешкав обраний князь (в т.ч. і в Сурожі з 423 р. до
н.е.), а назва держави іноді змінювалася, в залежності,
головним чином, від назви племені, з якого походив
старший князь;
– Антського союзу племен – держави з попереднім
устроєм, але підсиленою владою старшого князя (з
270 р. до захоплення влади Рюриком);
– Київської Русі – монархії династії Рюриків з
постійною столицею в м. Києві.
Українці – спадкоємці прадавньої культури русів (як
племені, так і спільноти). Все–таки, потрібно віддати
належне духовним провідникам нації, які, не маючи
змоги оборонитися (і, щоб не розчинитися русам
«средирусских»), стали ідентифікувати себе українцями,
після того, як назву руси привласнили собі сусіди. Так,
ми і сьогодні – руси. Але заявляти це сьогодні, не маючи
згуртованості і, відповідно, сильної держави – це дати
в руки Росії додаткові можливості відновити імперію в
межах колишнього Радянського Союзу.
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About place of Tripil’skoy culture in the process of forming
of Ukrainian nation
In the article lights up the question of ancient history of Ukraine, ethnic origin
of creators of the Tripil’skoy culture and its place, in the process of becoming of
ethnic basis of Ukrainian nation.
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Олена Степанів у молодіжному русі Галичини
початку XX століття
Представлено участь О. Степанів у громадському житті Галичини
початку XX ст., діяльність якої сформувалася під впливом родинного
священичого середовища, українських суспільно–політичних процесів,
які відбувалися у Львові в учнівських і студентських колах, товариствах
«Пласт» та «Сокіл–Батько». Звернуто увагу на участь молодих українських
жінок у феміністичних процесах. Визначальними у молодіжному русі стали
парамілітарні організації національного типу.
Ключові слова: Олена Степанів, «Пласт», «Сокіл–Батько», парамілітарні організації.
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Формування
суспільно–політичних
поглядів
Олени Степанів, відомої галицької діячки і вченої,
відбувалося у галицькому священичому середовищі.
Ця суспільна верства на рубежі XIX–XX ст. пов’язувала
себе з українським національно–визвольним рухом, а
конституційний лад Австро–Угорщини відносно сприяв
розвитку української національної самосвідомості [1; 2];
український національно–визвольний рух ув’язувався
з іншими автономістичними тенденціями численних
народів імперії [3; 4].
Визначальну роль у формуванні поглядів молодої
О. Степанів відігравало родинне коло, а згодом роки
навчання у Львові та перший молодіжний громадський
досвід.
Батько Олени Степанів отець Іван був ініціативним
душпастирем. Організував у селі читальню «Просвіти»,
передавши їй багато власних книжок, передплачував
газети «Зоря» і «Діло»; докладав зусилля для побудови
церкви. І. Степанів відомий також тим, що захищав
права селян від утисків місцевого пана–землевласника,
який навіть подав на нього скаргу до суду [5, с. 4].
Впливав на формування світогляду Олени і старший
брат Ананій (1890–1919), який був студентським
активістом, брав участь в діяльності національного
спортивного товариства «Сокіл». Ананій Степанів
заснував у рідному Вишнівчику філію «Сокола» та
організував сільську молодь.
У десятирічному віці Олена Степанів склала
вступний іспит до Першої дівочої школи ім. Шевченка
у Львові. Навчалася добре, виявляла зацікавлення до
Львова і міського життя. Відомо, що часто відвідувала
редакцію гумористично–сатиричного журналу «Комар»,
де працював редактором брат матері Іван Кунцевич; тут
же ж спостерігала за роботою маляра–карикатуриста
Яківа Струхманчука.
У школі віддавала перевагу спорту, танцям,
літературі, мистецтву. Відвідувала малі вечорниці, які
відбувалися у домі «Руської бесіди» (пл. Ринок, 10). У
шкільні роки багато читала, і саме в цей період визріла
мрія – присвятити себе вчительській праці [6, с. 3].
У 1910 р. О. Степанів вступає до семінарії Українського
педагогічного товариства, де одразу бере участь у виданні
журналу «Життя». У гуртку Українського педагогічного
товариства займалася самоосвітою, поглиблюючи
свої знання з історії українського народу, літератури,
економіки, соціології та ін. У цій структурі вона була
єдиною дівчиною у товаристві хлопців. У цей же період
займається формуванням власної бібліотеки [5, с. 5].
Із виникненням у 1912 р. у Львові «Пласту»
О. Степанів залучається до роботи у цій організації.
Діяльність «Пласту» у Львові зв’язувала український
рух старшокласників та студентів вищої школи з
європейськими молодіжними традиціями початку XX ст.
[11, с. 9–15]. Спочатку у Львові діяли «пластові» гуртки
Івана Чмоли, Олександра Тисовського, Петра Франка, а
згодом вони об’єдналися. Пластуни активно займалися
військовим вишколом. У «Пласті» вона знайомиться з
майбутніми соратницями по військовій боротьбі Гандзею
Дмитерко, Савиною Сидорович, Марією Якимович,
Іванною Дикою та ін. У цей період у львівському
«Пласті» формувалися і майбутні діячі національно–
визвольного руху Іван Чмола, Роман Сушко, Ярослав
Чиж, Степан Дувал та ін. [5, с. 6].
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Одночасно із участю у «Пласті» О. Степанів також
відвідувала осередок «Сокола–Батька» (знаходився в
будинку українського страхового товариства «Дністер»,
вул. Руська, 20).
О. Степанів відвідувала також лекції Товариства
наукових викладів ім. Петра Могили.
Біографи О. Степанів відзначають, що заняття
спортом виробляло у дівчини відвагу, будило почуття
свободи [5, с. 6].
Після успішного закінчення семінарії О. Степанів
екстерном склала іспити за гімназію, що давало їй
можливість вступу до університету. У 1912 р. вона стає
студенткою Львівського університету [7], де вивчає
історію і географію.
В університеті вона вступила до Українського
студентського союзу, «Академічної громади», «Просвітнього кружка», «Студентського союзу ім. Драгоманова».
Про цей період О. Степанів згадувала: «Я не тратила
хвилини часу, кожний день від вчасного ранку до пізньої
ночі мав свій поділ годин, якого я точно придержувалася.
Працювала я тоді повнотою моїх молодечих сил і не чула
втоми. Все для мене було гарне, цікаве, варте життя і
пізнання. Прегарний був світ і життя в моїх очах» [5, с. 7].
У час навчання в семінарії та університеті великий
вплив на О. Степанів мали її педагоги: Андрій
Алиськевич (1870–1949) – педагог і організатор; Микола
Мельник (1875–1954), ботанік, дійсний член НТШ;
Степан Томашівський (1875–1931), історик, публіцист,
політик; Степан Рудницький (1877–1937), визначний
географ, Михайло Грушевський, відомий історик і
організатор студентського наукового гуртка [9]. Серед
улюблених вчителів також Іван Боберський (1873–1947),
організатор сокільсько–січового руху в Галичині та
Константина Малицька (1872–1947).
В університеті О. Степанів займалася навіть
полоністикою, відвідуючи лекції професора Г. Бігеляйдена. «Політичні дискусії, ведені ним після лекцій
виробляли в нас чимраз ясніший погляд на польсько–
українські відносини в Галичині», – згадувала пізніше
О. Степанів [8, с. 3].
У період навчання О. Степанів в університеті
загострилася міжнародна обстановка на Балканах.
Це активізувало політичні позиції молоді, зайнятих у
товариствах «Просвіта», «Січ», «Сокіл», «Пласт» та
вело їх до формування парамілітарних організацій [10,
с. 21–33].
У 1912 р. на нараді жіноцтва у залі «Сокола–Батька»
О. Степанів виступала на секції студенток і говорила
про участь жінок у політичному житті, про їхню працю
у випадку війни. Жіночий комітет закликав збирати
кошти на потреби України: «Надаймо клич «Гріш на
потребу України в критичний час» [5, с. 8–9]. Українське
громадянство по–різному ставилося до цього.
З цього приводу О. Степанів писала: «Коли я нині
згадую минуле, не можу забути й того, що саме тоді,
як грозила нам війна, з якою в’язали ми надію на
визволення нашого народу (і всі зусилля певного гуртка
людей були спрямовані на підготовку до воєнної акції),
наше громадянство, не виключаючи й академічної
молоді (а були це м’ясниці) шаліло танцями. Усіх
опанувала дурійка «два кроки вперед, два назад». Кожне
товариство вважало своїм обов’язком давати бали. Ще й
нині чую на собі обурені гнівні погляди балевиків за те,
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що ми (Олена і Іван Чмола) у пластунських одностроях
з червоним хрестом на рамені важилися зявитися на
однім з більших балів і просити датки на організацію
стрілецтва» [5, с. 9].
До початку Першої світової війни О. Степанів стала
активною учасницею громадського молодіжного життя у
Львові. Вона поєднувала участь у студентських гуртках
з роботою у жіночому комітеті, який у цей період
пов’язував феміністичний рух з національними ідеалами
та відстоював право участі жінок у політичному житті.
Актуальною в цей період була і гендерна тема.
О. Степанів вважала, що прихильниками жіночої
рівноправності у краї були географ Степан Рудницький,
директор гімназії Андрій Алиськевич, літератор Василь
Пачовський. Разом з тим, це львівське середовище
формувало у неї власний світогляд. Львів початку XX ст.
став центром галицького феміністичного руху. Спочатку
він охопив польські середовища [12; 13], а згодом
до нього активно приєднувалися українські жінки –
передовсім це стосувалося молоді [14, с. 148; 15, с. 258–
277; 16]. Водночас це був період інтелектуального росту
міських середовищ, що особливо відображали студенти
і, передовсім, дівчата.
Важливою суспільною проблемою для українців
стало питання відкриття українського університету у
Львові [19]. Становлення українського університету
розглядалося не лише як освітньо–наукова проблема
українців, а й перспективний напрям національно–
державного будівництва.
На загальних зборах студентського союзу 15 грудня
1912 року була ухвалена резолюція: «Може сповниться
незадовго мрія нації. В городі Льва стане українська
святиня науки. Нашим сердечним бажанням приспішити
про хвилю, а обов’язком витворювати культурні
цінності: той шлях найпевніше заведе нас до «Вольної
України» [8, с. 12].
Дискусія відносно національних перспектив, підняти
на зборах, перекинулася на сторінки преси [20]. Зміни
у вирішенні українського питання галицькі політики
вбачали у контексті глобальних змін, які наступали у
зв’язку із загостренням міжнародної обстановки перед
початком війни. Проблему ставлення до майбутньої
війни почали обговорювати у студентському середовищі
Львова та у віденському студентському об’єднанні «Січ»
[8, с. 12].
Студентське середовище, на думку О. Степанів,
розділилося на два табори. В одному вважали, що
необхідно активно формувати парамілітарні структури,
інша група працювала у повітах і менше цікавилася
політичними реаліями [8, с. 13].
О. Степанів зазначає, що аналогічні два табори
можна було побачити і серед студенток: один це ті, які
цікавилися громадським життям, працювали в загально–
студентських і освітньо–культурних організаціях Львова
у мирному чи войовничому дусі, інші – поза своєю
особою, не займалися ніякими загальними справами [8,
с. 13].
У Львові 1913–1914 рр. майбутня австрійсько–
російська війна здавалося неминучою. Відчувалося, що
мобілізаційні процеси йшли як в одній, так і в другій
державі [17, с. 483–491].
7 грудня 1913 року відбулася центральна подія
передвоєнного часу в житті галицьких українців – «з’їзд
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послів і нотаблів без різниці партій з цілої австрійської
України»(Олена Степанів зазначала, що на цей захід
було запущено лише 3 чи 4 жінки. Один з організаторів
форуму В. Бажанський так це аргументував: «Нарада
мусить заховати поважний, серйозний і діловий настрій
і тому не можуть мати доступу жінки» [8, с. 15]. У цей
час австрійський уряд демонстрував власну підтримку
українським політичним силам:були видані урядові
інструкції для адміністрації у Галичині про «однакове
потрактування обох нації» (йшлося про розв’язання
польсько–українського конфлікту – О. К.); австрійські
чинники декларували намагання «налагодити питання
урядової мови в Галичині»; питання мови викладання у
Львівському університеті; австрійський уряд показував
бажання вводити в університеті кафедри з українською
мовою викладання; усувати перешкоди при створенні
українських середніх шкіл; унормувати проблему
«урядової мови» в громадах; запрошувати українських
урядовців до роботи в центральних установах Відня [21,
с. 87–88]. З’їзд послів і нотаблів прийняв резолюцію:
«Нинішні довірочні збори найвизначніших діячів усіх
українських партій Галичини по основній дискусії
заявили згідно, що з огляду на добро і будучність
українського народу по обох боках кордону на случай
оружного конфлікту між Австрією і Росією ціла
українська суспільність однозгідно і рішучо стане
по стороні Австрії а проти російської імперії, як
найбільшого ворога України [8, с. 15].
Рішення прийняті на з’їзді і передані керівникам усіх
українських партій на місця стали основою для спільної
політичної акцій українських сил [18, арк. 10–17].
Впродовж 1912–1913 рр. львівська молодь виробила
засади розвитку мілітарного будівництва. Цей період,
на думку О. Степанів, став також часом кристалізації
військової думки у середовищі жіноцтва. У своїй роботі
«Напередодні великих подій...» О. Степанів зазначає, що
великий вплив на українців мала зорганізована мілітарна
робота, яка велася у середовищі польської суспільності.
За їхнім прикладом активізувалися й українці. Однак
національні гасла українців і, особливо, формування
молодіжних парамілітарних груп – Українських січових
стрільців, наштовхувалися на спротив польської
адміністрації в Галичині і польських сил при віденському
цісарському дворі. Польські політики поширювали в
урядових колах чутки про «руську зраду», яка випливала
нібито з лояльного ставлення місцевого українського
населення Галичини до Росії [21, с. 89–90]. У цій
непростій ситуації українцям вдалося трансформувати
галицькі «Січі» і «Соколи» у бойові підрозділи.
Отже, у передвоєнній політичній ситуації українці
в Галичині подолали складні умови і створили
парамілітарні структури, які очолили не тільки молоді,
але й досвідчені керівники. Діяльність О. Степанів
сприяла участі у цих формаціях жінок.
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Olena Stepaniv in the youth movement of Galicia at the beginning
of the XX century
Participation of O. Stepaniv in the public life of Galicia at the beginning
of the 20th century, whose activities were shaped by the influence of the family
priestly environment, Ukrainian social and political processes, which took place
in Lviv in student and student circles, the «Plast» and «Sokil–Batko» associations.
The attention is paid to the participation of young Ukrainian women in feminist
processes. Paramilitary organizations of the national type became the determining
factors in the youth movement.
Keywords: Olena Stepaniv, «Plast», «Sokil–Batko», paramilitary organizations.
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Соціальний склад учасників
сільськогосподарської кооперації
в період нової економічної політики
Проаналізовано політичний та економічний характер значення
соціального складу учасників сільськогосподарської кооперації для її
функціонування та розвитку в період нової економічної політики, з’ясовано
критерії групування селян в соціально–економічні групи, прослідковано
політику партії щодо заохочення найбідніших соціально–економічних груп
селян до кооперування. Доводиться, що в доколгоспний період політика
правлячої комуністичної партії на селі зводилась до активного заохочення
найбідніших соціально–економічних груп селян до кооперування, адже саме
через неї радянське керівництво намагалося посилити свій контроль за
сільськогосподарською кооперацією зсередини і забезпечити в ній достатньо
міцні позиції.
Ключові слова: сільськогосподарська кооперація, соціально–економічна
група, українське селянство, незаможне господарство, середняцьке господарство, заможне господарство.

Дослідження історії українського селянства в період
непу та кооперації як форми економічних відносин
буде неповним без характеристики соціального складу
учасників сільськогосподарської кооперації, так як
селянство було саме тим соціально–економічним
організмом, який був активним суб’єктом тогочасних
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суспільно–політичних
та
соціально–економічних
процесів в українському суспільстві.
Звичайно, проблематика проходження процесів
кооперування в українському селянському соціумі
цікавила як дослідників – сучасників кооперативного
руху 20–х рр. ХХ ст. (А. Дідусенко [1], Т. Німчинов [2],
М. Гуревич [3]), так і науковців періоду незалежності
(В. Калініченко [4], С. Кульчицький [5], А. Морозов
[6]), проте все ж певні аспекти сільськогосподарської
кооперації періоду нової економічної політики (1921–
1929 рр.) висвітлені недостатньо повно, проте мають
вагоме значення для об’єктивного розуміння тогочасних
подій. Мова йде про характеристику соціального складу
учасників сільськогосподарської кооперації.
Мета даної статті. Спробувати дати оцінку тим
соціальним групам, які були активними учасниками
сільськогосподарської
кооперації
періоду
нової
економічної політики (1921–1929 рр.) та з’ясувати їх
роль в даному процесі.
Завдання дослідження. Відповідно до мети
поставленні наступні завдання, зокрема: розкрити
соціальний склад осіб – керівників у структурі
сільськогосподарської кооперації; розглянути соціальний
склад правлінь сільськогосподарських товариств;
проаналізувати специфіку класифікацій соціальних
груп на селі в період нової економічної політики (1921–
1929 рр.).
Питання щодо соціального складу учасників
сільськогосподарської кооперації мало не лише
економічний характер, а й політичний, так як передбачало
залучення до кооперації в першу чергу середняцького
прошарку і особливо бідноти не лише для економічного
її піднесення, а й з метою політичного впливу на
заможні прошарки села, так як правляча в роки непу
більшовицька партія побоювалась впливу «куркульства»
на селянські маси та невигідних для неї змін в соціальній
атмосфері на селі. На жаль, радянська влада нав’язувала
селянству власні цінності та ідеали, наскрізною тезою
яких стала думка про те, що «куркуль» – це глитай,
експлуататор бідняка [7, с. 15].
На 1–й Всеукраїнській нараді КП(б)У (травень
1921 р.) було зазначено, що з метою усунення труднощів
в розвитку кооперативної системи організації селян
партії необхідно приділяти максимум уваги і сил для
керівництва цією організацією зсередини [8, с. 152].
На 1922 р. за результатами досліджень більше 500
товариств до їх складу входило 30% незаможників,
50% середняків і 20% заможних [9, арк. 13]. Набагато
сильніший економічний потенціал заможної частини
українського села сприяв активнішій її кооперації на
відміну від інших соціальних груп. Побоюючись, що
заможне селянство буде відчутно впливати на роботу
низової мережі сільськогосподарської кооперації,
партія побудувала стратегію подальшого розвитку
кооперативних відносин на активному залученні в них
незаможного селянства з метою подальшої нейтралізації
впливу заможних селян на розвиток кооперації. Для
реалізації поставлених завдань було прийнято рішення
ХІ з’їзду РКП(б), який проходив у квітні – травні 1922 р.,
щодо важливості та обов’язковості участі комуністів в
роботі сільськогосподарської кооперації [8, с. 335].
Контроль за виконанням поставлених завдань
найдоцільніше було здійснювати через керівні посади
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в структурі кооперації, тому партія була зацікавлена
у просуванні на такі посади представників комітетів
незаможних
селян
(комнезамівців),
комуністів,
комсомольців. Така політика партії пояснювалась ще й
тим, що досить часто на місцях керівниками кооперації
виступали люди, які очолювали її ще в дореволюційні
часи. Тому партія, побоюючись їх впливу на селянські
маси, підсилювала власний контроль за процесами
кооперування в українському селі. Попри негативні
тенденції ідеологічного засилля в господарську
структуру сільськогосподарської кооперації, варто
відмітити той факт, що на керівні посади назначалися не
просто віддані партії члени, але й враховувався рівень
обізнаності кандидатів з життям на селі, основами
сільськогосподарського виробництва тощо.
Рішенням XIV–ї Партконференції 1925 р. було
визначено необхідним внесення в статути товариств
таких обмежень, щоб не допускати до складу управлінь
кооперативів «явно куркульські елементи». Роботу
партії та всякого роду організацій бідноти та середняків,
комітетів взаємодопомоги та інших потрібно було
проводити в такому напрямку, щоб забезпечити інтереси
незаможних та середняцьких верств [10, с. 345].
Актуальним було питання з’ясування критеріїв
групування селян в соціально–економічні прошарки,
серед яких до уваги бралися такі характеристики як
склад сім’ї, кількість робочих рук в родині, площі
посівів, наявність і кількість робочої худоби, реманенту,
потужність індивідуального селянського господарства,
основні шляхи грошових надходжень до нього,
використання сільськогосподарської техніки, наявність
надлишків продукції тощо [11, с. 18–36]. Досить часто
об’єктивному висвітленню параметрів соціального
стану груп селянства часто заважало те, що даним
питанням займалося декілька державних відомств –
Народний комісаріат фінансів, Народний комісаріат
земельних справ, Держплан та Центральне статистичне
управління (ЦСУ), які використовували різні підходи до
диференційних ознак.
Варто зазначити, що класифікація соціальних
груп селянства була не єдиною і відрізнялася за тим,
який зміст в неї вкладали. Якщо говорити про так
зване соціальне наповнення, то все сільське населення
поділялося на незаможників, середняків і заможників.
Такий поділ є найбільш вживаним і в літературі, і в
обігу. Проте, якщо в класифікацію вкладали більше
економічного змісту, то використовували класифікацію,
ініційовану Центральним статистичним управлінням
(ЦСУ) в 1927 р. Останнє розробило власну класифікацію
соціальних груп селянства за ступенем заможності
господарства, виокремивши такі групи: малосилі
господарства, нижчесередні господарства, середні
господарства, вищесередні господарства та міцні
господарства [1, с. 62].
Ще
одним
способом
розподілу
членів
кооперативних товариств за соціальним складом була
методика, запропонована Всеукраїнською спілкою
сільськогосподарсько–кредитної та кустарно–промислової і промислово–кредитної кооперації «Сільський
господар», і яка базувалася на комбінуванні двох
основних ознак: засівної площі та робочої худоби
з розподілом селянських господарств України на 4
природно–історичні райони: Полісся, Правобережжя,
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Лівобережжя, Степ [2, с. 34]. На думку одного з керівників
тогочасного кооперативного руху Німчинова Т., такий
розподіл товариств лише за двома ознаками давав
ще менше можливостей безпомилково зараховувати
господарство до тієї чи іншої групи [2, с. 36].
Визначення соціальної структури селянства було
не власне українським питанням, а мало всесоюзні
масштаби. Так, в 1927 р. Рада Народних Комісарів
СРСР ініціювала діяльність спеціальної комісії з метою
розробки основних показників визначення соціальної
структури селянства. До складу комісії ввійшли
представники Раднаркому, Комуністичної академії, ЦСУ
та Держплану. На нашу думку, їх класифікація носила
більш виражений ідеологічний характер і пропонувала
розділити сільське населення на наступні соціальні
групи: 1) пролетарське господарство; 2) бідняцьке
господарство; 3) середняцьке господарство (малися
на увазі дрібні товаровиробники); 4) глитайське
господарство (куркульське, дрібні капіталісти) [2, с. 31].
Було
чітко
визначено
основні
показники
соціального і майнового стану, беручи до уваги землю,
сільськогосподарські машини, робочу й продуктивну
худобу, будівлі тощо. Проте така класифікація і в той
час не визнавалась як єдино правильна і основна. Так,
Т. Німчинов критично підходив до її аналізу, вказуючи
на певні недоліки. На думку дослідника, основною
причиною, яка сприяла об’єктивізму оцінки стану
господарств, було те, що в різних районах відрізнялися
умови сільського господарювання і різною була
забезпеченість засобами виробництва [2, с. 32]. Тому
він пропонував визначати соціальний стан за так званим
«суб’єктивним чинником»: малося на увазі, що такий стан
визначатимуть люди, які добре знають дане господарство
(наприклад, правління товариства) [2, с. 32]. Проте, на
нашу думку, така система визначення соціального стану
була також недосконалою. Тобто, якщо в певному селі
рівень розвитку сільськогосподарського виробництва
був низьким і переважна більшість господарств була
бідною, то заможним вважалося таке господарство, яке
в іншому районі господарювання було б середняцьким.
Проведене в середині 1923 р. анкетне дослідження
дало наступні результати: на 1 серпня 1923 р. соціальний
склад членів сільськогосподарської кооперації був
таким: незаможних господарств – 45%, середняцьких
– 43%, заможних – 12% [12]. Відповідно, змінюється
загальна динаміка кількості кооперованих селянських
господарств, яка на кінець 1923 р. об’єднувала лише
до 7% селянських господарств, а на кінець 1924 р. їх
кількість становила вже понад 12% [13, с. 7].
На підставі річних звітів кооперативних товариств
і беручи до уваги основні показники соціально–
економічного стану різних груп сільських господарств,
керівники кооперативного руху ситуацію, наприклад, в
1925 р. оцінюють як таку, коли в переважній більшості
показників переважають середняцькі соціальні групи.
Серед основних показників була забезпеченість членів
товариств робочою худобою (без робочої худоби, з
1 головою, з 2 головами, більше 2 голів худоби) та
забезпеченість господарств членів кредитних товариств
засівною площею (без засіву, з засівом до 1 десятини, з
засівом 1,1 – 3 дес., з засівом 3,1 – 6 дес., з засівом 6,1 –
9 дес., більше 9,1 дес.) [14, с. 44]. Тобто, можна говорити,
що за декілька років роботи сільськогосподарської
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кооперації
активізувались
процеси
економічної
мобільності селянських господарств за рахунок саме
ефективності роботи кооперації, яка задовольняла
селян виробничими засобами, сільськогосподарськими
машинами та інвентарем, тягловою силою та ін.
На думку А. Дідусенка аграрна революція внесла
значні зміни до економічних умов існування окремих
груп селянського господарства, проте самі групи
(незаможні, середняцькі, заможні) до деякої міри
змінилися в процесі аграрної революції, але все ж таки
тенденція, що помічалася в складі дореволюційних
кредитових товариств і яка характеризувалася
перевагою середняцьких груп – лишається тенденцією й
для сучасного складу сільськогосподарських товариств
[14, с. 45].
Попри активну політику втягування в кооперацію
незаможників, результатом якої було зростання їх
кількості в кооперативних товариствах, заможні групи
селянства все ще займали значні позиції. На думку
керівників кооперативного руху, процес кооперування
сильніше забезпечених засівною площею груп
проходить жвавіше, ніж менше забезпечених, і це є
найболючіше місце щодо питання про соціальний склад
сільськогосподарських кредитних товариств [14, с. 45].
П. Височанський так зазначав: «Сільськогосподарські
кредитні товариства відбирають собі в члени міцніші
та заможніші господарства серед усієї людности.
Очевидно, що бідніше господарство має менше стимулів
кооперуватися в сільськогосподарському товаристві»
[10, с. 342].
Головною складовою для поліпшення ситуації було
вирішення фінансового питання, а саме питання розміру
вступних і пайових внесків, які для бідної частини села
досить часто були непомірними. Зводити ж внески
членів товариств до мінімуму було не можливо, так як
цим підривалась фінансова основа роботи кооперації.
Щоб відкрити бідноті дорогу в сільськогосподарську
кооперацію, їй було надано право виплати вступних і
пайових внесків в розстрочку. Це питання вирішувалося
шляхом створення кооперативними організаціями
спеціальних фондів кооперування бідноти за допомогою
відрахувань від прибутків. За рахунок цих фондів
біднякам надавались довготермінові безвідсоткові
позики для сплати вступних і пайових внесків.
Другий Всесоюзний з’їзд сільськогосподарського
кредиту в березні 1927 р. конкретизує форми допомоги
кооперуванню бідноти. Чинниками реалізації таких
заходів резолюцією з’їзду було запропоновано такі
практичні заходи в роботі сільськогосподарського
кредитного товариства: а) розстрочувати незаможникам
платежі до 3–х років, коли вони заплатять пайові внески
в товариство, або закладати при сільськогосподарських
кредитних товариствах фонди на пільгове кредитування
бідноти на оплату тих внесків; б) позачергово притягати
кооперовану бідноту до обслуговування різних виробничих
підприємств кооперації; в) переважно кредитувати, а так
само і обслуговувати потреби господарств кооперованої
бідноти покривними, зерноочисними й прокатними
пунктами, а також насінням та найпростішими
сільськогосподарськими машинами та знаряддям.
Рекомендувалось на цю практичну повсякденну роботу
в товаристві, яка матеріально має зацікавити його членів,
звернути особливу увагу [10, с. 345].
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В наступні роки динаміка збільшення членів
сільськогосподарської кооперації була такою (дані за
1926 р., 1927 р., 1928 р., 1929 р.); незаможники – 52,6%,
55,4%, 59,7%, 62,4% відповідно; середняки – 42,7%,
40,1%, 36,0%, 34,0%; заможні – 2,5%, 2,2%,2,7%, 2,2%)
(підраховано за: [1, с. 60; 15, с. 47]).
Що стосується соціального складу правлінь
сільськогосподарських товариств (дані за 1927 р.
та 1929 р.), то в останні роки кооперації правління
було представлене такими соціальними групами як
незаможники: 49,3% і 63,8% відповідно; середняки:
42,3% та 24,5%; заможні: 0,9% та 0,1% (підраховано за:
[16, с. 29; 17, с. 5–17]).
Що стосується політики партії щодо зміцнення
сільськогосподарської кооперації партійними працівниками, то ситуація з динамікою росту їх кількості в
складі правлінь сільськогосподарських товариств
була наступною: 1927 р.: члени КП(б)У – 7,8%; члени
ЛКСМУ – 1,1%; члени Комітетів незаможних селян
(КНС) – 41,8%. 1929 р.: члени КП(б)У – 24,1%; члени
ЛКСМУ – 7,5%; члени КНС – 62,5% (підраховано за:
[16, с. 29; 17, с. 15–17]).
Висновки. Аналіз економічного характеру вивчення
соціального складу учасників сільськогосподарської
кооперації та поділ соціальних груп селян на незаможні,
середняцькі та заможні дав можливість оцінити
потужності селянських господарств для функціонування
та розвитку кооперативних товариств в період нової
економічної політики. Що стосується політичного
характеру вивчення соціальних груп, то маємо зазначити
активну на той час політику комуністичної партії
щодо заохочення найбідніших соціально–економічних
груп селян до кооперування. Така активність
спричинювалась тим, що саме через кооперування
бідноти і надання їй значної кількості переваг радянське
керівництво намагалося посилити свій контроль
за сільськогосподарською кооперацією зсередини і
забезпечити в ній достатньо міцні позиції.
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Social composition of the participants of agricultural cooperation
during the new economic policy
This is the analysis of the political and economic significance of the social
composition of the participants in agricultural cooperation and the function and
development during the period of the new economic policy. In this article the criteria
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of grouping peasants into socioeconomic groups is clarified, the party policy to
encourage the poorest socio–economic groups of peasants to co–operate is studied.
It is proven that in the pre–collective period the policy of the ruling communist
party in the village was to actively encourage the poorest socio–economic groups of
peasants to cooperate and because of this the Soviet leadership tried to strengthen
its control over agricultural cooperation from within and to ensure a solid position.
Keywords: agricultural co–operation, socio–economic group, Ukrainian
peasantry, poor economy, middle–developing economy, prosperous economy.
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Національно–культурна політика комуністичного
режиму щодо польської етнічної меншини в Україні
(1920 – середина 1930 років)
Висвітлюються програмні засади, форми і методи національно–
культурної політики комуністичного режиму щодо польської етнічної
меншини в Україні 1920 – середині 1930 років. Зокрема, аналізується зміст,
характер та наслідки політики коренізації, що мала за мету використання
представників польської етнічної меншини для збереження й утвердження
радянської влади і ліквідацію джерел та вогнищ національно–визвольної
боротьби українського народу.
Ключові слова: польська етнічна меншина, національно–культурна
політика, коренізація, комуністичний режим.

В імперській Росії не існувало спеціального
органу з національних питань, вони входили до
компетенції міністерства внутрішніх справ. Не
створив його і Тимчасовий уряд після Лютневої
1917 р. революції. Натомість більшовики, захопивши
владу, створили у січні 1918 р. Народний комісаріат
у справах національностей на чолі з Й. Сталіним.
Вони,встановлюючи війною і терором радянську владу
в Україні, перенесли аналогічну схему і на структуру
Ради народних комісарів (Раднаркому) УСРР, створивши
Народний секретаріат міжнаціональних справ (НСМС),
який очолив спочатку С. Бакинський (Л. Бернгейм), а
пізніше М. Піонтковський та І. Кулик. Ідея створення
окремого наркомату національних меншин не отримала
підтримки, оскільки відповідні повноваження були
надані Народному комісаріату внутрішніх справ (НКВС),
однойменний відділ якого очолював А. Гольд, а пізніше
– Я. Саулевич [27, арк. 81].
Встановлення більшовицької влади у різних
краях України відбувалося з врахуванням їхнього
національного і соціального складу. Проте насправді,
здебільшого, робилася ставка не на українців, яких
переслідували й репресовували,звинувачуючи у
сепаратизмі, націоналізмі та петлюрівщині, а на
представників інших національностей переважно росіян
і євреїв, вдаючись водночас до протиставляння різних
етносів. ЦК РКП(б), виконавчі органи влади пильно
слідкували за життям представників національних
меншин.
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Поляки серед неукраїнського населення за
чисельністю поступалися лише росіянам і євреям, що
вимагало від влади особливої уваги до них. Польське
населення проживало компактними групами на Волині,
Поділлі, Київщині, а також у дрібношляхетських
мазурських селах. Полякам належала досить велика
питома вага у структурі населення республіки, особливо
на Правобережжі. За даними неповного перепису 1920–
1921 рр. їх налічувалося 309,8 тис. осіб, з яких понад
53% мешкали у Волинській губернії. За переписом
1924 р., що проводився здебільшого у містах УСРР
мешкали 239,4 тис. поляків [25, арк. 88].
В УСРР на початку 20–х років проживало 48%
від загальної чисельності поляків СРСР. За даними
перепису 1926 р. у Радянському Союзі налічувалося
близько 770 тис. поляків, з них у РСФРР – 197 тис.,
Білорусі – 97 тис., УСРР – понад 476,4 тис.(1,46%
всього населення), з яких 80,3% (377,7 тис.) мешкали
у сільській місцевості, а 19,7% (98,4 тис.) – у містах
[10, с. 434; 14, с. 13]. Поляки в Україні за чисельністю
представників національних меншин були третіми.
Поряд із 23,2 млн. осіб корінної нації проживало 2,7 млн.
росіян, багато з яких були направлені в Україну протягом
1917–1926 рр., 1,6 млн. євреїв, 393,9 тис. німців, а також
представники інших національностей [14, с. 16–17; 11, с.
121]. Польське населення переважно мешкало у західних
областях:Волинській окрузі – 86 тис., Шепетівській –
60,2, Проскурівській – 58,5, Бердичівській – 48,4 тис.
осіб [14, с. 13; 20].
Польські історики вважають, не без підстав, вказану
чисельність поляків в УСРР цього періоду тенденційно
заниженою. На думку дослідника Я. Купчака, існують
достовірніші джерела, зокрема римо–католицьких
костелів, що дозволяють окреслити чисельність поляків
у межах 650–700 тис. осіб [5, с. 222]. Твердження
істориків Польщі мають під собою реальну основу.
Навіть урядові джерела УСРР подають чисельність
поляків зі значними розходженнями. Польське
населення республіки за даними Польського бюро при
наркоматі освіти у 1922 р. становило 681,5 тис. осіб [21,
арк. 28–29]. Проте, у доповіді Центрального комітету
національних меншин (ЦКНМ) «Про проведену роботу
з обслуговування нацменів в УСРР» у січні 1926 р. їх
налічувалося лише 362,9 тис. [20, арк. 2–10]. На нашу
думку це було обумовлено низкою причин, а саме:
відсутністю наукових і об’єктивних методик проведення
переписів населення, репатріацією значної частини
польського населення до Польщі відповідно до умов
Ризького договору 1921 р., добровільним виїздом до
Польщі значної частини інтелігенції, депортаціями
польського населення з прикордонної смуги у східні
регіони Росії й України, а також приховуванням багатьма
поляками своєї національності у зв’язку з репресіями
та нагнітанням антипольських настроїв і виношування
владою перспективного плану асиміляції його, як і
українців, в панівному народі радянської імперії –
російському.
Число поляків, які проживали в УСРР, було
невизначеним ще й тому, що офіційно досить значна
група населення визнавала себе українцями і водночас
католиками у віросповіданні. Всеросійський перепис
населення 1897 р. зафіксував на Правобережній Україні
583 801 католика, серед яких поляки становили 220 195
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осіб, або 39,5% [8, с. 9]. Такі результати виявилися
наслідком того, що чиновники імперії брали до уваги
лише віросповідання та рідну мову, а вже на основі цього
визначали ту або іншу національність людей. До того ж,
репресивна антипольська політика більшовиків у перші
десятиріччя ХХ ст. значною мірою штовхала польське
населення приховувати своє походження, називаючи
себе «українцями–католиками».
Враховуючи той факт, що на території УСРР
проживала порівняно значна кількість представників
інших націй, ЦК РКП(б) доручив місцевим органам
створити у складі губернських і міських комітетів партії
національні партійні групи та національні секції, що
мали стати політичним авангардом у будівництві так
званого соціалізму й майбутній світовій революції. У
1919 р. на теренах України діяло 30 національних секцій і
груп, зокрема п’ять польських організацій, сформованих
на Правобережжі, Поліссі та Волині. Поляків активно
залучали й до діяльності в революційних органах. У
січні до військово–революційного комітету Житомира
серед інших увійшли А. Гілінський, В. Ястржемський,а
С. Косіор очолив Київський губком КП(б)У, згодом
Зафронтове бюро ЦК КП(б)У, створене у липні. У
1921 р. він став генеральним секретарем ЦК КП(б)
У. Окрім того, в Україні у різний час працювали такі
діячі РКП(б) польського походження, як Ф. Кон,
А. Менжинський, Б. Скарбек, С. Конарський, С. Реденс
та ін. [12, с. 166–167]. Залучення поляків–більшовиків
до політичного життя зумовлювалося як їхньою
революційною ненавистю до російського царизму та
вагомим місцем серед населення України, Білорусі й
Росії, так і спробою опертися на польську людність у
встановленні більшовицького режиму в Польщі.
З 1920 р. більшовики охопили в Україні радянським
експериментом всі верстви населення та всі національні
групи. Їх головна мета полягала у побудові суспільства
з новим так званим соціалістичним політичним,
економічним і державним устроєм, диктатурою
комуністичної партії, вихованням нової людини на
основі утопічної комуністичної ідеології.
Керівництво РКП(б) розробило також нову
тактику вирішення національних проблем. Її сутність
полягала у завоюванні прихильності пригноблених
царизмом народів через задоволення їхніх вимог щодо
використання у суспільному житті рідної мови. На думку
московських більшовиків, якщо у державних установах
використовуватиметься мова національних меншин,
вони не почуватимуться пригнобленими в радянській
імперії, навіть якщо не матимуть власної державності.
Польське бюро при ЦК РКП (б) у складі
Ф. Дзержинського (голова), Ю. Мархлевського, Ф. Кона,
І. Уншліхта, Е. Прухняка (секретар) створене у 1920 р.
розгорнуло видання та розповсюдження листівок, газет
«Голос комуніста», «Трибуна», журналу «Польський
воїн». Невдовзі воно було перетворено на Польський
тимчасовий революційний комітет (ПТРК) на чолі з
Ю. Мархлевським, що після загарбання радянською
Росією Польщі мав стати тимчасовим радянським
урядом Польщі. В Україні діяли паралельно Польське
бюро Правобережжя, затверджене ЦК РКП(б) і створене
у 1921 р. ЦК КП(б)У такий же орган у Харкові. У січні
1922 р. їх було об’єднано і переведено до Києва, оскільки
тут проживала досить чисельна польська громада.
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Станом на 1924 р. кількість штатних працівників
Польського бюро при ЦК КПБУ становила 107 осіб,
окрім того, 30 посадовців виділялися для окружних
комітетів партії [39, арк. 113, 114зв]. У 1921 р. на території
України діяло 6 губернських: у Волинській, Подільській,
Київській, Одеській, Катеринославській Харківській
та 16 районних польських бюро підпорядкованих ЦК
РКП(б) [4, с. 105].
Поразка Росії у радянсько–польській війні та
вимушене підписання 18 березня 1921 р. Ризького
договору завершилася окупацією Польщею західних
земель України та 54,2% території Волинської губернії
(зараз це Волинська та Рівненська області). Натомість,
Польща визнала більшовицький уряд в Україні [12, с.
168]. Це посилило ненависть радянської влади як до
польської національної меншини, так і до українського
народу. Ленін і його соратники – Л. Троцький, Й. Сталін
та інші були невдоволені результатами війни та як і
раніше недовіряли польському населенню.
ЦК РКП(б)керував безпосередньо усією роботою
серед польської меншини в Україні У листопаді 1921 р.
у Москві проходила третя Всеросійська конференція
комуністів–поляків, що ухвалила рішення направити до
України групу комуністів, а також осіб, які володіють
польською мовою, для проведення комуністичної
пропаганди серед польського населення. Польське
бюро ЦК КП(б)У у своїх звітах про роботу серед
поляків у 1922 р. визначило основним завданням
«проникнення партійного впливу в товщу польського
трудового населення» [33, арк. 1–3]. Лише протягом
року з Москви за рішенням ЦК РКП(б) до України
прибуло 44 особи. Вони зайняли провідні посади у
польських секціях губернських комітетів КП(б)У,
що значно посилило діяльність польських партійних
органів у республіці і роль Польського бюро при ЦК
КП(б)У на чолі з Б. Скарбеком. У складі його були
також Ф. Матушевський, Й. Мархлевський, Е. Свіонтек,
Б. Рапорт, І. Лонштейн та інші [12, с. 169].
Національна політика РКП(б) в Україні залежала
від конкретних історичних обставин та зазнала
трансформацій відповідно до її завдань. ВКП(б),
прагнучи зміцнити свою владу, запровадила рішенням
ХІІ з’їзду17 – 25 квітня 1923 р. політику коренізації,
що стала досить ефективним тактичним, переважно
пропагандистським й, зокрема, організаційним заходом
більшовиків для збереження влади, а не сприяння
розвиткові національних культур, як це декларувалося
в офіційних документах. Московський комуністичний
режим прагнув передовсім пристосуватися до місцевих
умов, укорінення, зміцнення й тотального домінування
шляхом завоювання прихильності серед неросійського
населення, а згодом знищення джерел і вогнищ
національно–визвольної боротьби поневолених народів.
Процес проникнення комуністичної ідеології в
національне середовище отримав назву «радянізація
національних меншин». Коренізація була лише
інструментом для впровадження у життя соціально–
економічних програм московського уряду. Історія
запровадження коренізації в УСРР засвідчує, що захід,
котрий розглядався більшовиками як допоміжний,
у боротьбі за владу перетворився на самодостатню
програму, що протягом 1923–1932 рр. стала частиною
цілісної системи соціально–економічних, суспільно–
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політичних і культурних перетворень, засобом
перебудови основ суспільства як з позитивними так і
трагічними наслідками для українського народу.
В Україні коренізація отримала назву політики
«українізації», що мала стати інструментом приборкання більшовиками українського визвольного руху,
послаблення національно–демократичних сил, а
згодом їх знищення для утвердження радянської влади
й комуністичної ідеології,засобом промосковської
кадрової політики в усіх сферах життя.
ЦК КП(б)У в 1923 р. ухвалив постанову про
проведення політики українізації в середовищі
корінної нації та національно–культурного розвитку
національних меншин. Президія Всеукраїнського
Центрального Виконавчого Комітету (ВУЦВК)у травні
1921 р. прийняла рішення про створення при НКВС
Відділу національних меншин з єврейським, польським
і німецьким відділеннями. У зв’язку з подальшим
зростанням обсягу його роботи функції відділу були
передані ВУЦВК. У квітні 1924 р. при ньому було
створено Центральну комісію у справах національних
меншин (ЦКНМ) з відповідними структурами на місцях,
яка стала організаційним чинником здійснення політики
коренізації. За її участю у 1924–1929 рр. було проведено
виокремлення національних адміністративно–територіальних одиниць, у тому числі польських сільських і
селищних рад, створено Мархлевський польський район
тощо.
Партійне комуністичне керівництво ставилося до
поляків з великою підозрою, припускаючи і будучи навіть
переконаними, що більшість з них нелояльно ставиться
до радянської влади. Воно вимагало від Польського
бюро, його місцевих підрозділів стежити за поведінкою
поляків та повідомляти про «всілякі контрреволюційні
прояви на місцях» [32, арк. 1].
Польське бюро у 1924 р. провело загальну
конференцію, де заявило про успіхи в роботі серед
поляків, що «досягнуто значних результатів по
радянізації». Спеціальні комісії контролювали їх
національно–культурне життя, робили дослідження з
різних проблемних питань, зокрема історії поселення
в Україні. У 1925 р. партійна комісія, вивчаючи
життєдіяльність поляків правобережної частини
республіки, констатувала, що за походженням польське
населення можна поділити на три групи: перша –
найчисельніша, нащадки тих, хто переселився на
українські землі до 1772 р. (шляхта і селяни); друга група
– сільські робітники, привезені землевласниками для
роботи у власних маєтках, дехто з них з часом отримав
землю; третя група – селяни – переселенці, які приїхали
наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. з території Росії та
Польщі й спочатку масово переходили до православ’я, а
у 1917–1920 рр. почали повертатися до католицизму [26,
арк. 33–34].
Керівництво ЦКНМ і завідувачі національних секцій
були незадоволені темпами проведення радянізації
серед різних етнічних меншин у республіці, зокрема і
поляків, а тому 22 квітня 1925 р. було ухвалено провести
черговий статистичний перепис етнічних поляків в усіх
українських областях, а також вимогу активізувати
агітаційно–пропагандистську
й
культурно–масову,
зокрема ідеологічну й просвітницьку роботу на місцях.
На засіданні комісії, що проходило 13 травня 1925 р., за
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присутності працівників польських секцій з Одеського,
Катеринославського, Херсонського, Запорізького та
інших округів, було підтримано і схвалено звернення
делегатів IX Всеукраїнського з’їзду Рад до польського
населення республіки з роз’ясненням національної
політики радянської влади, а також закликано їх до
активної участі у будівництві соціалізму [43, с. 92–
93, 113].
Керівництво політбюро ЦК КП(б)У у роботі з
польською національною меншиною, а особливо з
селянами, які були вороже налаштовані до радянської
влади, публічно пропагувало проводити політику повної
рівноправності всіх етносів і віросповідань, домагаючись
прискорення його радянізації. Одним із методів такої
роботи було скликання спеціальних конференцій
польських селян одночасно із загальними зібраннями,
де переважно розглядалися культурно–просвітницькі та
земельні питання. У південних округах, де важко було
провести окремі конференції, на загальних зібраннях
селян виділяли польські секції, що обговорювали
важливі питання господарського, суспільного та
матеріально–побутового життя для унеможливлення
створення враження, що інтереси поляків ігноруються
[43, с. 144].
Чільне місце у роботі партійних і радянських
органів з польським населенням займала боротьба проти
костьолу – Римо–Католицької церкви (РКЦ). До неї і
царська Росія проявляла негативне ставлення, оскільки за
умов польської бездержавності, а згодом і серед поляків
СРСР, РКЦ відігравала не лише духовну об’єднуючу, а й
політичну роль, виступала вагомим чинником захисту й
збереження їх національної ідентичності. Саме тому РКЦ
однією з перших відчула на собі войовничий атеїзм, який
активно й агресивно культивував більшовизм, переважно
репресивними методами. Костьоли оголошувалися
базою антирадянської агітації, мракобісся, а ксьондзи –
ідеологами контрреволюції, і внаслідок цього потрапили
під перші хвилі арештів і депортацій.
Декретом тимчасового робітничо–селянського уряду
України від 19 січня 1919 р. церква була відокремлена
від держави, а школа від церкви, усі релігійні установи і
громади позбавлялися права власності і права юридичної
особи,а їхнє майно оголошувалося державною власністю
[16, с. 28–30]. У 1924 р. за даними польського бюро
ЦК КП(б)У на Волині, Поділлі та Київщині діяло 190
костьолів, у яких відправляли службу 89 ксьондзів.
Завдання антирелігійної пропаганди були визначені у
низці документів союзних і республіканських партійних
і радянських органів, у яких вказувалося на деякі
особливості атеїстичної роботи серед національних
меншин. У тезах прийнятих пленумом ЦК КП(б)У
22 червня 1923 р. щодо антирелігійної пропаганди
польського населення зазначалося: «Антирелігійну
пропаганду серед поляків, які проживають на кордоні
України з Польщею, необхідно провадити дуже
обережно, особливо щодо закриття костелів, що може
бути витлумачено як національне переслідування і чим
можуть скористатися шпигуни польського уряду, яких
дуже багато в прикордонних місцевостях, для того, щоб
налаштувати поляків–селян проти Радянської Росії» [34,
арк. 12; 12, с. 205].
Агітаційні відділи партійних комітетів, а також газети
та журнали розгорнули масову, жорстку кампанію проти
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Римо–Католицької церкви та духовенства, називаючи
ксьондзів «наймитами ворожих класів, агентурою
буржуазно–поміщицької Польщі», ворогами радянської
влади. Вони налагодили видання численних листівок,
плакатів, брошур, читання лекцій на антирелігійну
тематику, проводили атеїстичні вечори, конференції,
створювалися товариства безбожників. У 1926 р. серед
460 тис. членів товариства «Безбожник» налічувалося
5 тис. поляків. Проте, незважаючи на заборони, репресії
і провокації, релігійне життя у місцях компактного
проживання поляків, а також у Києві, Харкові, Житомирі,
Полтаві та в інших містах не припинялося. У 1925 р. в
УСРР нараховувалося 317 римо–католицьких громад,
що об’єднували 116 324 парафіян [35, арк. 83]. Ці дані
Всеукраїнської атеїстичної комісії (ВАК), створеної при
ЦК КП(б)У, далекі від істинних, адже за інформацією
Подільського губкому партії лише у цій губернії
нараховувалося 240 тис. католиків, з яких поляків –
70 тис., у релігійних громадах працювали 65 ксьондзів
[36, арк. 91].
Войовничий атеїзм набув апогею доби суцільної
колективізації, коли небажання польського населення
вступати до колгоспів оцінювалося як наслідок
ворожих контрреволюційних дій костелу. Насадження
безбожництва, нищення культових споруд і пам’яток
стало частиною репресивної політики влади. Газета
«Серп» дійшла до того, що назвала Великдень
«куркульсько–фашистським святом», а саме святкування
оцінила як «наступ куркулів» і дії «фашистської
агентури» [6]. Польськомовна газета «Голос молоді»
завела навіть рубрику «Боротьба з релігією – боротьба
за соціалізм», друкуючи рекомендації щодо проведення
антивеликодньої кампанії [3]. Автор С. Худяков у статті
«Геть буржуазно–куркульський великдень» доводив,
що це «свято гнобителів», що «потрібне куркулям,
антирадянським елементам, ворогам трудящих» [1].
Цілеспрямована та широкомасштабна жорстока
боротьба з католицькою церквою, усна і друкована
антирелігійна
пропаганда
супроводжувалися
атеїзацією освіти, науки, культури, побуту, державним
стимулюванням безбожництва, репресивними заходами,
насильницьким закриттям і зняттям з реєстрації парафій.
Партійні органи домоглися, що до кінця 1930–х років
кількість громад РКЦ зменшилася втроє, число осіб, які
відвідували костел і публічно дотримувалися релігійних
обрядів – учетверо [12, с. 207]. Однак кількісні
показники, що фігурували у матеріалах агітаційно–
пропагандистського відділу ЦК КП(б)У, не можна
вважати об’єктивними та реальними. Для основного
загалу поляків християнська мораль і віра в Бога
залишалася визначальною ознакою їхньої духовності.
Комуністичний
експеримент
над
польським
населенням в Україні проводився цілеспрямовано
й значно інтенсивніше у порівнянні з іншими
республіками СРСР. Влада призначала на релігійні
свята Різдво Христове та Великдень «воскресники»,
дні оголошувалися робочими, у школах серед дітей
проводилися атеїстичні акції, що ганьбили й ображали
почуття віруючих.
Більшовицький режим прагнув сформувати у
поляків комуністичну свідомість засобами пропаганди й
виховання ненависті до Польщі, релігії її народу, а також
усієї культури загалом. Радянська пропаганда протягом
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1920–30 років носила войовничий антипольський
характер. Натомість, слід зазначити, що поляки
протиставляли агресивній національній політиці влади
свою високу національну свідомість. Представники
польської громади масово ставали на захист ксьондзів,
протестували проти закриття храмів.
Для вирішення проблеми мови корінної нації
і національних меншин РНК УСРР постановою
«Положення про забезпечення рівноправності мов та про
сприяння розвиткові української культури» від 6 липня
1927 р. визначила правила вживання мов у національно–
територіальних структурах. У ній передбачалося, що
органи влади мають вживати для офіційних зносин
мову корінної нації, а службовці повинні володіти також
мовою представників етнічної меншини. Законодавчі
акти УСРР, розпорядження органів влади, печатки,
штампи, вивіски, свідоцтва повинні складатися
українською мовою та мовою національної більшості,
тією ж мовою повинно вестися діловодство. Для
польського населення адміністративно–територіальних
структур у правоохоронних органах вводилися посади
помічників прокурорів, слідчих, судових виконавців, які
знали особливості побуту поляків і володіли польською
мовою [18, с. 139–143].
Комуністичне і радянське керівництво, залучаючи
польське населення до державного будівництва та
політичного життя, на чільне місце ставили завдання
збільшення партійного прошарку серед поляків, прийом
молоді до лав комсомолу як помічника та резерву
більшовицької партії, активізацію роботи профспілок та
інших громадських організацій. Партійним організаціям,
польським бюро та відділам парткомів відводилася
ключова роль у роботі з представниками польської нації.
Збільшуючи лави РКП(б) за рахунок поляків, вони мали
посилити через них вплив комуністичної ідеології на
все польське населення, і водночас формувати кадри
для майбутньої соціалістичної революції в Польщі.
Провідниками цієї роботи виступали комуністи–поляки,
які приймали участь у революційному русі, окремі
військовополонені, члени Комуністичної партії Польщі,
що працювали в Комуністичному інтернаціоналі або
емігрували до СРСР.
Московське керівництво постійно наголошувало
на неприпустимості побудови партійних організацій
за національною ознакою, оскільки боялося зростання
національної та політичної самосвідомості комуністів
та їх консолідації. У 1920 р. ЦК КП(б)У попередив
Бахмутський партком, що національних комуністичних
союзів в партії бути не може, мають діяти лише секції
агітації і пропаганди, створені з дозволу губернських
партійних
комітетів.
Інтернаціональні
партійні
організації повинні були паралізувати будь–який
сепаратизм державних національно–територіальних
структур. Архівні матеріали свідчать, що влада була
стурбована згуртуванням національних меншин навколо
ідеї національного єднання, а особливо наприкінці
1920–х років. Саме тому було критично розцінено
виступ заступника голови ЦКНМ Я. Саулевича,
який відстоював ідею створення «єдиного фронту
національних меншостей» [22, арк. 14].
Невдала спроба встановити комуністичний режим
у Польщі, згасання революційного руху в країні та
загострення радянсько–польських відносин і критика
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Комуністичної партії Польщі призвели до прийняття
Комінтерном у 1938 р. рішення про її розпуск, що
посилило недовіру радянської влади до поляків. Так
як питома вага робітників серед польського населення
була незначною, а саме їм надавалися пріоритети у
поповненні партії, то інші соціальні верстви нації
порівняно з іншими меншинами (євреї, німці, росіяни),
у своєму загалі не виявляли зацікавленості у вступі до
РКП(б), оскільки не бачили перспектив своєї політичної
кар’єри за умов комуністичного режиму. Проте, з
утвердженням влади більшовиків, ряди партії зростають
в Україні за рахунок осіб польського походження. За
даними Всеросійського перепису членів РКП(б) 1922 p.,
чисельність комуністів в УСРР збільшилася в 5 разів
і становила 54 386 членів і 13 418 кандидатів у члени
партії. Серед них поляки складали 1 241 (2,6%), 541 з
них розмовляли польською мовою [30].
Проте, згідно зі звітом Польського бюро, лише
10% поляків – членів партії підтримували діяльність
губернських польських відділів. А кількість поляків–
комуністів була далеко не пропорційною до загалу
польського населення України, особливо у південно–
східних краях. В Одеській губернії у 1920 р. з 1 277
комуністів було 34 поляки (2,6%), тоді як польське
населення цієї губернії становило менше одного відсотка
[41, арк. 87–88]. Це пояснюється зосередженням у містах
значної частини поляків – учасників революційного руху,
колишніх членів РСДРП і польської соціал–демократії.
У районах більш компактного розселення поляків
партійний прошарок був нижчим за пересічний в краю.
Наприклад, у Волинській окрузі у 1927 р. поляки–
комуністи становили 5% від складу окружної організації,
члени ЛКСМУ – 0,6%, у 1929 р. відповідно – 7,6% і 4,5%,
а частка поляків у населенні округи становила 13,5% [24,
арк. 9]. Загалом в Україні кількість комуністів–поляків
зросла у 1927 р. до 3 042 осіб [7].
Поляків–комуністів втягували у внутрішньопартійну
боротьбу в РКП(б) і КП(б)У, різноманітні дискусії,
фракційну діяльність. У період підготовки до X з’їзду
РКП(б) частина з них підтримувала «робітничу
опозицію», «децистів», «троцькістів» та ін. У Жмеринці,
Вінниці, Брацлавському й Ольгопільському повітах
поляки–більшовики були використані для боротьби
проти осередків Української комуністичної партії,
«боротьбистів», звинувачуваних у націоналізмі, сепаратизмі та контрреволюції.
Натомість, сталінський режим, зміцнивши свої
позиції, на початку 1930–х років розпочинає чистку
партійних рядів від так званих «чужих елементів». У
1933 р. чистка охопила насамперед Вінницьку, Одеську
та Київську області, де переважно діяли численні
польські партійні групи. Із партії виключали поляків
за пасивність – 20,9%, за «переродження і зрощування
з буржуазними елементами» – 15,8%, «класово чужі та
ворожі елементи» – 15,5%, за «дворушництво» – 5,9%
[12, с. 177].
Протягом 1931–1933 рр. чистку партійних рядів
провели у польському національному Мархлевському
районі Волинської округи, до складу якого входило 107
сіл, де мешкало 41 тис. людей із яких 73% становили
поляки, 17% – українці, 8% – німці, 2% – євреї [19, с.
52–53]. До партійної відповідальності було притягнуто
124 члени та кандидати в члени партії(42,6%), з них 42
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особи були виключені з партії (14,4%). За «очищенням»
лав партії розпочалися репресії. Цю роботу на
Житомирщині у червні–грудні 1935 р. очолював член
ЦК ВКП(б) Д. Мануїльський. Сталінських репресій
зазнали секретарі Мархлевського райкому партії
Я. Струсінський, Й. Юшкевич, Б. Марчевський, Е.
Завадський та інші партійні функціонери [12, с. 178].
Комуністична влада значну увагу приділяла
залученню поляків до комсомолу. У ЦК ЛКСМУ
за зразком партійних органів функціонували бюро
національних секцій, у тому числі й польські, що мали
відповідні структури при губкомах і волосних комітетах.
До 1921 р. діяли відділи по роботі серед молоді
національних меншин. Склад польської національної
секції формувався з комсомольців, які володіли рідною
мовою [38, арк. 20].
Головним завданням комсомольських організацій
партія вважала на перших порах боротьбу з
дрібнобуржуазними настроями та шовінізмом серед
польської
молоді,
нейтралізацію
національних
молодіжних організацій, а з другої половини 1920–х
років поряд з ідеологічним питанням пріоритетними
стають пропаганда колективних форм господарювання,
мобілізація молоді на спорудження промислових
підприємств тощо. Проте, багато комсомольських
осередків у польських селах були нечисленними й
організаційно слабкими, то відповідно серйозного
впливу на стан справ вони не мали. В УСРР на початку
1924 р. було лише 649 комсомольців–поляків, що
становило 0,9% від їхньої загальної чисельності. Станом
на липень 1926 р. ця кількість зросла у 5 разів і становила
3 874 (1,1%) [29, арк. 6].
Керівник НСМС Я. Саулевич на II Всеукраїнській
нараді з роботи національних меншин (липень 1928 р.)
зазначав, що «у польських селах 3 – 4 роки тому не можна
було зустріти не лише комуніста, а й навіть комсомольця.
Нині в 130 польських сільрадах є 11 осередків КП(б)У,
10 кандидатських груп та 37 осередків ЛКСМУ» [23,
арк. 14–15]. Молодь польської національної меншини
в абсолютній більшості не сприймала комуністичної
ідеології, тому прийом до комсомолу нерідко носив
примусовий характер. Комсомольці, писала газета
«Голос молоді», «потрапили під вплив класового ворога
і католицького костьолу» [2].
Намагання влади залучити поляків до радянського
профспілкового руху також не мало успіху.
Профспілки,працюючи під керівництвом і контролем
партії, мали пряму директиву проводити організаційну
та виховну роботу серед національних меншин, у
тому числі й поляків, спрямовану на залучення їх до
«революційних» перетворень. Політбюро ЦК КП(б)У у
циркулярному листі від 9 червня 1922 р. наголошувало
на необхідності зміцнення контактів місцевих польських
бюро з відділами культури профспілок для посилення
комуністичної пропаганди серед широких верств
польського населення [31, арк. 17].
ЦК і губкоми КП(б)У на виконання директив
X з’їзду РПК(б) 1921 р. значно посилилися ії вплив на
профспілковий рух. Вони направляли значну кількість
комуністів із партійного та державного апарату для
роботи у профспілках. Всеросійська конференція
поляків–комуністів, що проходила у лютому 1922 р.,
запропонувала запровадити для політпросвітницької
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

роботи інститут «довірених осіб» на підприємствах, де
працювали поляки. «Довірені особи» підпорядковувалися
фабрично–заводським профспілкам і польському бюро.
У червні рішенням Польського бюро ЦК КП(б)У інститут
«довірених осіб» запроваджувався в профорганізаціях
України, членами яких були поляки [28, арк. 5, 22]. До
його функцій входило розповсюдження профспілкової
преси польською мовою, участь у виконанні всіх завдань,
що стояли перед партійними та державними органами, а
також вивчення і аналіз громадської думки.
Радянська влада вбачала своєю опорою на селі
профспілкові організації працівників сільського та
лісового господарства (Робземлісу), що на кінець
1920 p., зокрема на Київщині охоплювали 1200 осіб [12,
с. 182]. За нової економічної політики вони заохочували
селян вивозити хліб і сировину на ринок. Поляки були
представлені також у профспілках працівників хімічної,
паперової, цукрової промисловості. Вони відвідували
збори, сплачували внески, сподіваючись таким чином
на захист своїх інтересів. Чисельність поляків у
профспілках збільшилася з 19 тис. у 1926 р. до 30 тис.
осіб у 1929 р. [37, арк. 73; 17, c. 177]. Натомість, серед
членів профспілок загалом панувала пасивність та
інертність, що зумовлювалося деформаціями самого
статусу профспілок. В умовах наростання тоталітаризму
вони дедалі більше відходили від своїх безпосередніх
функцій – захисту інтересів трудящих. Партійне
керівництво нав’язувало їм суто виробничі обов’язки:
боротьбу за зростання продуктивності праці, виконання
планів,
розгортання
соціалістичного
змагання,
ударництво тощо. Схвалення у поляків викликала та
сфера діяльності профспілок, що стосувалася культурно–
побутових питань, відпочинку та дозвілля, розвитку
художньої самодіяльності, а також фізичної культури і
спорту. Проте ці питання посідали другорядне місце у
їхній роботі.
Профспілкова робота з національними меншинами,
зазначалося в резолюції секретаріату ЦК КП(б)У від
15 липня 1925 p., мала характерні недоліки: робота з
національними меншинами проводилася російською
мовою, відсутність підготовки профспілкових працівників для національних меншин, обліку кількісного
зростання робітників різних національностей і дієвої
масово–політичної роботи серед робітників та наймитів–
поляків, говорилося у резолюції, також «невикорінення
впливу клерикалізму на значні прошарки польських
робітників» [40, арк. 112–113]. У 1932 р.,не зважаючи
на ці проблеми, серед робітників України представники
національних меншин становили 40%, із них 50 тис.
поляків [12, с. 184].
Натомість наростання централізації та бюрократизації усіх сфер суспільно–політичного життя
торкнулося і профспілок, зачепивши інтереси частини
польської національної меншини в Україні. Будь–які
спроби протидіяти курсу на одержавлення профспілок
кваліфікувалися як антирадянська, контрреволюційна
діяльність і переслідувалася карально–репресивними
органами.
У 1930–х роках сталінський режим розпочав
агресивний наступ так званого соціалізму по всьому
фронту. З 1932 р. робота серед національних меншин,
у тому числі і польської, почала згортатися. Політика
сприяння національно–культурному розвиткові втратила
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для влади свою самоцінність і перетворилася на додаткове
знаряддя антинародної соціальної боротьби. Фактично
політика коренізації зводилася до адміністративної і
культурно–просвітницької роботи, до дерусифікації
суспільного життя у національних республіках, щоб
остаточно завершити процес встановлення радянської
влади і знищити український національно–визвольний
рух. Радянська влада використала коренізацію як
знаряддя кадрової політики. Згодом, Комуністична
партія, перетворившись на потужну політичну силу
в країні, відмовилася від тимчасових поступок
«націоналам» і засобами жорстокого насильства й
терору приступила до нищення національних культур,
взяла курс на встановлення тоталітарного режиму влади.
У серпні 1931 р. були ліквідовані всі національні
бюро і секції при ЦК КП(б)У. Постановою ЦК ВКП(б)
і РНК СРСР від 14 грудня 1932 р. політика українізації
була припинена і оголошувалася націоналістичною
контрреволюцією. Сталін оголосив місцевий націоналізм,
особливо український,основною небезпекою. Відповідно
змінилася політика правлячої партії стосовно польської
національної меншини. Навесні 1933 р. почалися масові
репресії в КП(б)У, як українських, так і польських
комуністів. Із партії виключили близько 15 тис. членів,
які обіймали відповідальні посади. На листопадовому
пленумі ЦК КП(б)У 1933 р. П. Постишев повідомив,
що «майже всіх звільнених людей заарештовано та
розстріляно летючими загонами або заслано» [15, с.
189]. Загалом у 1933–1934 рр. КП(б)У втратила майже
100 тис. членів. У Польському інституті культури були
репресовані всі за винятком одного,комуністи [5, с. 229].
Національно–культурна політика радянської влади
набуває жорстокого репресивного змісту й характеру.
Сталінський режим розпочав підготовку до війни
з Польщею депортацією поляків з прикордонних
територій. ЦК КП(б)У 20 грудня 1934 р. прийняв
постанову «Про переселення із прикордонних районів
німецького і польського населення». У січні 1935 р.
почалася масова депортація поляків із прикордонних із
Польщею областей України до Сибіру. Було переселено
9470 родин в яких налічувалося 40 тис. осіб [13, с. 342].
16 жовтня Політбюро ЦК КП(б)У ухвалило постанову
«Про переселення 1500 польських родин з прикордонних
районів Вінницької області» [19, с. 53]. РНК СРСР
28 квітня видала постанову про повторну депортацію
поляків та німців з України. Поляки Житомирської
області й Поділля чисельністю понад 36 тис. осіб були
депортовані до Казахської РСР [13, с. 342].
Масові депортації поляків та українців із Західної
України і Західної Білорусі розпочав сталінський режим
після нападу на Польщу 17 вересня 1939 р. У лютому
1940 р. із цих земель були депортовані на Схід 26 790
родин, у яких налічувалося 149794 особи. Серед них
більшість – 81,7% – становили поляки. У квітні із
західних районів України та Білорусі було депортовано
до Казахської РСР 60 667 членів родин польських
офіцерів, які потрапили до радянського полону. Діти
віком до 14 років становили серед депортованих 35,02%
[13, с. 344].
Сталінський режим депортацією поляків зірвав їх з
місця проживання, перемішав і розділив родини, багато
членів сімей, зокрема дітей, загинули за нелюдських
умов проживання і насильства влади. Московська
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влада сподівалася на те, що, перемішуючи народи, вона
розчинить їх в росіянах, створить із цієї мішанини єдиний
радянський народ, з російською мовою спілкування і
відповідним культурним середовищем.
Національно–культурна політика комуністичного
режиму в Україні ставила за мету схилити національні
меншини, зокрема й поляків, на бік радянської влади
та заручитися їхньою підтримкою для утвердження
радянської влади, в основі якої була диктатура правлячої
партії.
Коренізація стала для радянської влади об’єктивною
необхідністю для зміцнення основ відроджуваної
російської імперії на засадах формального федералізму,
тому що нехтування етнічного й національного чинника,
особливо в Україні, несло загрозу поразки московському
більшовизму.
Вона явно суперечила принципам інтернаціоналізму,
уніфікації і централізму, що втілювали більшовики у
процесі боротьби за владу й побудову так званого соціалізму.
Лідери російського більшовизму так і не засвоїли уроки
історії людства, які показали, що денаціоналізація пройнята
ідеями світової революції, «інтернаціональної цивілізації,
інтернаціонального людства – що найчистіша порожнеча,
небуття. Жоден народ не може розвиватися вбік, вростаючи
в чужий шлях, чужий поступ», стверджував киянин,
росіянин за походженням видатний філософ М. Бердяєв [9,
с. 156–157].
Процеси національно–культурного відродження
української нації і польської етнічної меншини налякали
сталінський режим і вони знову взялися до залякування,
терору, насильства й організації трьох голодоморів
українців протягом 1920–1947 років.
Коренізація й українізація показали, що національна
єдність глибша від єдності класів, партій й інших
історичних утворень, тому що кожна нація, народ
борються «за свою культуру і за вище життя в атмосфері
національної кругової поруки. І великий самообман –
прагнути творити будь–що поза національністю» [9, с.
155–156].
Національна політика радянської влади була
покликана культивувати національні цінності задля
їхнього синтезу з комуністичними світоглядними
пріоритетами та боротьби з етнічним націоналізмом
навіть на рівні культурної самобутності. Результати
довготривалого впливу більшовицької етнополітики
були значущими для національно–державної історії
СРСР і мали негативні трагічні наслідки для етногенезу
понад 200 етносів. Перспективи національного розвитку
зводилися комуністичною ідеологією і теорією з
національного питання до асиміляції націй на етапі
переходу до комунізму у всесвітньому масштабі.
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Продовольча кампанія в Одеській губернії
у 1921 р.: кривава битва за хліб
Мета дослідження полягає у висвітлені процесу проведення продовольчої
кампанії в Одеській губернії у другій половині 1921 р. на основі проблемно–
хронологічного методу. Комуністична влада продовжила практику
застосування каральних органів, таких як революційні трибунали, та
використання регулярних військових частин для примусу сплати селянами
продовольчого податку. Застосування силових методів владою було викликане
тим, що значна частина селян намагалася уникнути сплати податку у
повному обсязі, приховуючи реальні обсяги засіяних полів. Стосунки влади
та селянства набули форм жорсткого протистояння, яке супроводжувалося
жертвами з обох сторін. Також влада заборонила вільну торгівлю продуктами
харчування, обмежила перевезення цих продуктів до того часу, допоки не буде
сплачено податок у повному обсязі. Застосування каральних заходів не дало
бажаного результату, план продподатку було виконано приблизно на 80%.
Ключові слова: збіжжя, продовольчий податок, революційний трибунал,
колективна відповідальність, повстанські загони.

В Україні одним з найбільш дискусійних питань
продовжує залишатися питання земельної реформи.
З року в рік відбувається пролонгація мораторію
на купівлю–продаж земель сільськогосподарського
призначення. Це є свідченням того, що ні в суспільстві
загалом, ні в політичному середовищі не існує єдиного
підходу до вирішення цієї важливої проблеми. У той же
час після ліквідації колгоспної системи, розпаювання
землі з наступною передачею паїв в оренду тим,
хто зайнявся організацією сільськогосподарського
виробництва відбулось значне зростання валового збору
збіжжя. Отже, зняття опіки та контролю держави над
сферою земельних відносин, підприємницька ініціатива
принесли свої позитивні результати. Однак, орендні
відносини на селі мають чимало вад, нагальним є
питання включення земельним паїв у повноцінну сферу
ринкових відносин.
Така нинішня ситуація в аграрному секторі економіки
України стала наслідком радянської спадщини, коли
протягом понад семи десятиліть українські селяни,
яких примусово зробили колгоспниками, взагалі були
позбавлені права володіти землею та розпоряджатися
результатами своєї праці. Їм було даровано лише «право
користування землею». У 1921 р., після того як у 1920 р.
зазнала повного краху аграрна політика більшовиків з
її намаганням запровадити колективні форми обробітку
землі та ліквідацією куркульства як класу, відбувся
частковий перехід до ринкових відносин, коли селянам
було дозволено продавати збіжжя та інші продукти на
ринку, після того як вони сплатять продовольчий податок.
Але розміри цього податку, механізм його стягнення,
а головне недовіра селян до комуністичної влади, яка
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залишила землю у державній власності, спричинили
жорстке протистояння між цією владою та значною
частиною селянства, зокрема, Одеської губернії. Таким
чином, дослідження процесу проведення продовольчої
кампанії в Одеській губернії у другій половині 1921 р.,
яка супроводжувалася актами насильства з обох сторін,
має не тільки наукове, а й практичне значення. Адже ця
кампанія засвідчила неприродність стосунків влади та
селянства, аграрна частина нової економічної політики
тільки частково знімала гостроту суперечностей між
ними, фундаментальні розбіжності у їх розумінні суті
земельних відносин залишалися й надалі.
І в радянській, і в сучасній українській історіографії
загальні питання переходу від політики «воєнного
комунізму» до непу знайшли своє достатнє висвітлення,
безумовно, відповідно до ідеологічних установок у
першому випадку та на основі переосмислення минулого
– у другому [1, с. 223–227; 2, с. 7–44]. Що стосується
Одеської губернії, то такий перехід залишається ще
малодослідженою темою, скажімо, лише В. Савченко
зазначив, що «до кінця 1921 року тільки через
застосування масових репресій продподаток на Одещині
був зібраний на 80%» [3, с. 34]. Тому метою цієї публікації
є спроба дослідити особливості проведення продовольчої
кампанії у другій половині 1921 р. в Одеській губернії,
зокрема, причини та наслідки жорсткого протистояння
селянства та комуністичної влади, які призвели до
чисельних жертв з обох сторін.
З початком осені 1921 р. перед комуністичною
владою вже вдруге постали питання вилучення у селян
збіжжя та проведення посівної кампанії. Причому до
кінця серпня ще тривали заходи щодо виконання плану
продовольчої розкладки за 1920 р. Спочатку наказом
РНК УСРР термін виконання всіх 100% розкладки за
1920 р. було перенесено з 1 січня на 15 лютого 1921 р.
Але цей наказ влада Одеської губернії не змогла
виконати, їй так і не вдалося добрати близько 8 млн.
пуд. збіжжя. Тому було прийнято рішення продовжити
виконання продрозкладки, щоб зібрати хоча б 3 млн.
пуд. Але станом на 1 вересня 1921 р. з цих 3 млн. було
зібрано всього 826 929 пуд. збіжжя [4, с. 31–32]. Отже,
комуністичній владі, не дивлячись на застосування
військової сили та каральних органів, так і не вдалося
змусити селян Одеської губернії виконати план
продрозкладки за 1920 р.
Активна фаза кампанії зі збору продовольчого
податку стартувала в Одеській губернії на початку
вересня 1921 р. Розпочинаючи цю кампанію влада
усвідомлювала, що ситуація для неї не покращувалась,
а навпаки погіршувалась. З одного боку, необхідно було
за будь–яку ціну виконати план продподатку, а з іншого,
– потрібно було міняти форми і методи продовольчої
роботи, корегувати свої підходи до селян у зв’язку
новими принципами нової економічної політики.
Найперше, з чим зіткнулася влада була відсутність
механізму вирахування податку. Для цього треба було
знати розміри земельних наділів у селян, але жоден
адміністративний орган не володів цієї інформацією.
Селяни почали користуватись цієї обставиною та
занижувати відомості про свої земельні наділи. Крім
цього, вони повідомляли лише про розмір засіяних
полів, натомість влада оподатковувала всю землю, і
засіяну, і не засіяну, і луки тощо. Передбачаючи таку
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ситуацію, Рада Народних Комісарів УСРР прийняла
постанову, яка покликана була запобігти приховуванню
селянами землі від оподаткування. Згідно цієї постанови
такі селяни позбавлялись «права володіти прихованою
площею землі» [5, с. 516]. Але всі ці заходи влади не дали
бажаного результату, селянам таки вдалося приховати
від оподаткування приблизно 35% своєї землі [6].
Крім цих та інших суто технічних причин, таких
як неготовність зсипних пунктів та незабезпеченість
транспортом, під час вилучення збіжжя у селян чи то
у вигляді продрозкладки, чи вже у формі продподатку
влада вже традиційно стикалася зі значною активізацією
повстанського руху, чи «бандитизму» як вона його
трактувала. Влада вже традиційно очікувала та
готувалася до наростання «хвилі бандитизму» з другої
половини серпня, коли в основному звершувалися жнива
та наставав час збору продподатку та підготовки до засіву
озимих культур. Відповідно, селянські повстанські
загони ставили за мету зірвати плани влади зі збору
продподатку та посівної кампанії, а влада, у свою чергу,
вживала заходів як для придушення «бандитизму», так і
для виконання плану збору продуктів харчування.
У цьому безкомпромісному протистоянні втрати
несли обидві сторони. Газета «Вісти» періодично
друкувала матеріали, у яких містилися розповіді про
жорстокі розправи над «політпродпрацівниками».
Найбільше таких повідомлень надходило з північних
повітів губернії. Так, начальник інформаційно–
секретного відділу загону Семена Заболотного Яків
Малий, захопивши декількох таких працівників у
Балтському повіті, одного з них наказав зарубати, коли
той вступив з ним у суперечку. Інших було відпущено,
але їм наказали бігти декілька верств не зупиняючись.
У тому ж повіті у Мошнянському лісі було вбито
Андреєву, Барабаша та Корчного на очах у курсантів
губполіткурсів, які залишилися живими [7]. А у серпні
під час рейду військ Нестора Махна через Вознесенський
та Первомайський повіт загинуло 82 продовольчих
працівника [8].
Передбачаючи такий хід подій, і щодо небажання
селян віддавати частину вирощеного врожаю, і
щодо зростання повстанського руху влада почала
вдосконалювати та розширювати механізми вирішення
як першого, так і другого питання. Що стосується
механізму збору продподатку, то Одеський губвиконком
«з метою забезпечення планомірної роботи зі збору
в Одеській губернії продподатку та на час проведення
продподаткової кампанії» видав наказ, який надавав
особливі
повноваження
Одеській
губернській
продовольчій комісії. Цим наказом заборонялось
вільне
перевезення
по
губернії
нормованих
сільськогосподарських продуктів у кількості, яка
перевищувала встановлені норми. Ці норми включали не
більше 10 фунтів солі, 5 фунтів цукру, інших продуктів не
більше 3 пуд. Продукти, які перевозились понад норму,
підлягали реквізиції. Для тих волостей і повітів, платники
яких вперто ухилялись від виконання податкової
повинності
повітовим
продовольчим
комісарам
надавалося право припинення вільного товарообміну,
іншими словами вони повинні були закривати ринки та
проводити реквізицію продуктів, які селяни привозили
на ринок. Як і під час збору продрозкладки 25%
реквізованих продуктів передавалось у розпорядження
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Комітетів незаможних селян (КНС). Звичайно, наказ
містив положення, яке попереджало про те, що «всі
порушники будуть притягуватися до відповідальності
зі всією суворістю законів воєнно–революційного
часу» [9].
Вже наступного дня було видано окреме
розпорядження про призупинення товарообмінних
операцій, що за задумом його авторів мало стимулювати
селян якомога скоріше «виконати свій обов’язок», що
у свою чергу мало «розв’язати їм руки для реалізації
надлишків на ринку». Не покладаючись на сумлінне
виконання цього розпорядження у ньому ж містилося
положення про те, що «знову будуть сформовані
загороджувальні загони» [10].
Місцева влада також долучилася до процесу
формування органів, які були покликані забезпечити
збирання продподатку. Особливо тут відзначився
Балтський повіт, який мав «специфічні умови». У
цьому повіті крім районних продовольчих комітетів
(райпродкомів) було сформовано районні особливі
комітети (райсобкоми), існування яких не було
передбачено ні центральною, ні губернською владою.
До цих комітетів увійшли не тільки місцеві активісти,
а й мобілізовані відповідальні та рядові члени партії,
а також члени профспілок [11]. Також вже традиційно
у Балті поновила свою діяльність спеціальна сесія
ревтрибуналу, яка мала карати тих, хто не сплачував
продподаток та зривав проведення продовольчої
кампанії. У зв’язку з тим, що у червні 1921 р. було
ліквідовано Ананьївський повіт [12, с. 21] у м. Ананьєві
перебував лише уповноважений ревтрибуналу для
розслідування випадків невиконання продподатку на
території колишнього повіту.
Всі ці організаційні та каральні заходи мали
сприяти досягненню головної мети – забезпечити збір
продподатку відповідно до встановленого плану. Для
Балтського повіту цей план був найвищим і складав
2 425 052 пуд. збіжжя. Для Первомайського повіту план
складав 2 289 800 пуд. збіжжя, для Вознесенського
– 1 238 171 пуд., для Тираспольського – 510 112 пуд.
Одеський повіт у зв’язку з неврожаєм, який був
викликаний засухою, від сплати продподатку було
звільнено. Загалом план продподатку для Одеської
губернії «у пшеничному вимірі» було встановлено у
розмірі 6 463 135 пуд. збіжжя. А з урахуванням жита,
проса та масляних культур – 7 502 791 пуд. [13].
Проміжні результати зі збору продподатку та
ситуацію із засівом полів було обговорено на пленумі
губкому, який відбувся на початку жовтня. Голова
опродкомгубу Баришников доповів, що станом на 26
вересня було зібрано всього 1 176 тис. пуд. збіжжя, що
склало менше ніж 20% від плану. Про те, яким чином
проходила продподаткова кампанія можна судити з
окремих фрагментів виступів делегатів пленуму. Як
і слід було очікувати, найбільш напружена ситуація
була у Балтському повіті. Делегат від Балти розповів,
що у повіті продовольча робота проходила «під знаком
запеклої боротьби з бандитизмом». Причому «бандити
перейшли до системного терору, вбиваючи не тільки
партійних, але й місцевих радянських працівників, які
навіть не були пов’язані з компартією». У відповідь
влада «широко практикувала роботу ревтрибуналу». За
таких обставин вдалося зібрати у повіті біля 300 тис.
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пуд. збіжжя, що складало трохи більше ніж 12%. Це
стосувалося й посівної кампанії, у повіті було засіяно
лише 35% полів озимих культур.
Труднощі із засівом полів у різних повітах Одеської
губернії восени 1921 р. мали певні свої особливості. У
південних повітах, які були охоплені засухою, селяни
зменшували посівний фонд, щоб можна було прогодувати
сім’ю до наступного літа. У північних повітах засівали
ті площі, які давали можливість забезпечити сім’ю та
господарство необхідною кількістю збіжжя. Ще одна
причина була породжена наслідками політики 1920 р. з її
«ліквідацією куркульства як класу». Щоб засіяти якомога
більшу площу влада не придумала нічого іншого як
зобов’язати заможних селян засіювати поля незаможних
селян своїм реманентом після того як засіють свої поля.
До появи цього наказу стала поширюватися практика
передачі землі незаможними селянами заможним для її
обробітку. Отже, після того як у 1920 р. у «куркулів» було
відібрано частину землі, реманенту й худоби та передано
«найбіднішому селянству», останнє чомусь так і не
змогло налагодити ведення повноцінного господарства.
Спроба зрівняти всіх селян зазнала повної невдачі.
Жахливі наслідки голоду у Поволжі, загроза
поширення голоду у південних губерніях України,
вже перманентна продовольча криза на теренах всіх
радянських республік змушували центральну владу, у
першу чергу це стосувалося кремлівського керівництва,
тиснути на місцеву владу, щоб та забезпечила виконання
плану продподатку. За таких умов пленуму губкому в Одесі
не залишалося іншого вибору як застосовувати каральні
заходи задля виконання вказівок центру. Відповідно у
резолюції пленуму проведення продподаткової кампанії
визнавалось «основною та ударною роботою партійних,
радянських, профспілкових органів, навіть на шкоду
іншим видам роботи». Результатом цієї роботи мало
стати виконання завдання центру на 100%, для чого
у губернії було оголошено проведення з 1 жовтня до
1 листопада податкового місяця.
У зв’язку з тим, що у деяких волостях селяни
«виявили бажання виконати продподаток лише частково,
а в деяких зовсім відмовилися його виконувати»
резолюція дублювала застосування каральних заходів
до таких селян, які були ще затверджені наказом
губвиконкому на початку вересня. Члени губкому
постановили направляти до тих районів, у яких збір
продподатку відбувався дуже повільно, виїзні сесії
губревтрибуналу «у необхідній кількості для розправи
на місцях з невиправними платниками, застосовуючи
репресії включно з конфіскацією майна та відправкою
винних на примусові роботи, позбавляючи їх свободи»
[14]. Ця резолюція містила ще одну норму, яка також
дублювала постанову РНК УСРР про участь військових
частин у продовольчій роботі. Зокрема, ця норма
зобов’язувала селян утримувати військові частини «за
фронтовою пайкою» допоки не буде повністю сплачено
продподаток. Причому ці витрати селян до обсягу
податку не зараховувались [15, с. 565].
Але всі ці заходи так і не дали бажаного результату,
завдання виконати план продподатку до 1 листопада було
зірвано. Станом на кінець жовтня в губернії було зібрано
3 560 000 пуд. збіжжя у пшеничному вимірі, тобто 56%,
а картоплі лише 180 тис. пуд., або 33%. Аналізуючи
такі невтішні результати, Баришников під час свого
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виступу на губернській економічній нараді, вказав на
небезпечні моменти, які виявилися під час проведення
продовольчої кампанії. Такими перепонами було, вже
згадуване, приховування землі від оподаткування,
намагання сплатити податок частково. Та найбільш
неприємним моментом для влади стало те, що середняки
сплачували податок, а незаможні селяни не могли його
сплати. Такий стан речей ще раз став свідченням того,
що незаможники, отримавши землю, так і не змогли
налагодити на цій землі продовольче виробництво. Та
найсуттєвішою у виступі Баришникова була та частина,
у якій він розкрив дійсний механізм збору податку, у
якому вирішальна роль належала ревтрибуналам. Як
тільки виїзна сесія ревтрибуналу приймала 2–3 рішення,
так відразу темп сплати податку значно зростав [16].
Реакція влади на таке значне невиконання
продподатку вже традиційно носила репресивний
характер. За підписом голови губвиконкому Аверіна,
командувача військами Одеської губернії Датюка та
голови ОГНК М. Дейча було опубліковано та поширено
по всій губернії наказ «Всім повітовим, волосним
виконавчим комітетам та сільрадам». Цей наказ
зобов’язував завершити вилучення продподатку на
збіжжя, фураж та овочі не пізніше 15 листопада «під
особисту відповідальність голів виконкомів та сільрад».
У разі невиконання цього наказу голів виконкомів та
сільрад цих місцевостей передбачалось віддати під суд
виїзних сесій ревтрибуналу за бездіяльність. Ті села
та волості, у яких до цього терміну не буде сплачено
податок, наказ оголошував «ворогами робітничо–
селянської влади, прийом продуктів у порядку
добровільної здачі у них буде припинено, відповідно
до платників податку будуть застосовані заходи
примусового характеру і податок буде вилучатись у
підвищеному розмірі у 1,5 рази». Крім цього, у таких
селах запроваджувалась «колективна відповідальність,
зі всіма наслідками, які з цього випливали». Наказ
зобов’язував командування військових частин надавати
за першою вимогою повітових особливих комітетів
необхідну військову силу, яка, як і згідно попередніх
розпоряджень, мала перебувати там на повному
утриманні селян. Завершальним акордом цього наказу
була норма, яка надавала виїзним сесіям ревтрибуналу
виключно карального характеру [17].
У фонді «Одеський губернський ревтрибунал»
Державного архіву Одеської області зберігаються
декілька справ таких виїзних сесій. Анотація цих
справ вміщена у 2–му томі «Одесского мартиролога».
Матеріали цих справ містять значний перелік осіб, які
були покарані за несплату продподатку. Так, скажімо,
виїзна сесія Одеського губревтрибуналу у складі голови
Кари, членів Чеканського та Кочергіна 25 листопада
1921 р. розглянула справу селян села Суха Журівка
Олександрівської волості Балтського повіту Беркова
Василя Афанасійовича, 1886 року народження, Беркова
Володимира Афанасійовича, 1880 р.н., Беркова Івана
Афанасійовича, 1889 р.н., Беркова Миколу Афанасійовича,
1890 р.н., Паюла Олександра Степановича, 1874 р.н.,
Стебловського Йосипа Трофимовича, 1889 р.н. та
Шевченка Юхима Тимофійовича, 1848 р.н., які були
обвинувачені у несвоєчасному виконанні продподатку.
Виїзна сесія прийняла рішення І. та М. Беркових й
Й. Стебловського позбавити волі на 5 років у поєднанні
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з трьома роками громадських примусових робіт з
частковою конфіскацією майна; Вас. та Вол. Беркових
й О. Паюла – до трьох років ув’язнення до концтабору
з частковою конфіскацією майна; Ю. Шевченка – до
двох років, але, беручи до уваги, його вік постановила
покарання вважати умовним. Конфісковане у цих осіб
майно було передано державі, а конфіскована земля (від
6 до 17 десятин) була передана КНС для наділення сімей
червоноармійців [18, с. 435].
Таким чином, не дивлячись на те, що було
проголошено нову економічну політику, продрозкладку
було замінено на продподаток, стягнення останнього
нічим не відрізнялося від попередньої практики
примусового вилучення збіжжя у селян. У зв’язку з тим,
що значна частина селян Одеської губернії не бажала
сплачувати продподаток у повному обсязі комуністична
влада задіяла вже напрацьовані механізми вилучення
збіжжя, де каральним органам, зокрема виїзним сесіям
губревтрибуналу, та регулярним військовим частинам
було відведено провідну роль. У той же час проведення
продовольчої кампанії, яка супроводжувалась актами
терору проти селянства, не спровокувало вибуху
потужного селянського повстанського руху. Саме на
такий рух сподівалися провідники Другого Зимового
походу, який через цю обставину виявився невдалим.
Отже, з одного боку, селяни не склали широкої соціальної
бази для антибільшовицького руху у другій половині
1921 р., з іншого, – не бажали виконувати продподаток,
чинили спротив його стягненню. Той факт, що в Україні
з’явились «червоні» губернії, тобто ті, які виконали
податок повністю, а в Одеській губернії були «червоні»
волості, став свідченням того, що селянство, не
отримавши землю у свою приватну власність, змирилося
хоча б з тим, що отримало можливість розпоряджатися
частиною вирощеного врожаю.
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The foodstuffs campaign in Odessa province in 1921: the bloody
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The purpose of this research is to examine the process of food campaigns
in Odessa province in the second half of 1921, based on problem–chronological
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method. The communist authorities continued the practice of using punitive organs,
such as the revolutionary tribunals, and the use of regular military units to enforce
the payment of food tax by peasants. The use of force was due to the fact that many
peasants tried to avoid paying taxes in full, concealing the real amount of planted
fields. The relations between the authorities and the peasantry have come in the form
of a rigid confrontation that resulted in casualties on both sides. The authorities
also banned the free trade in food products, and limited the transportation of these
products until the full tax is paid. The use of punitive measures did not deliver the
desired result, the plan for the food tax was completed by only 80%.
Keywords: corn, food tax, revolutionary tribunal, collective responsibility,
rebel groups.
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Діяльність спеціалізованої сільськогосподарської
мережі «Добробут» щодо підвищення селянської
культури тваринництва в Україні 1920–х рр.
Розкрито заходи, які здійснювалися Всеукраїнською спілкою скотарської
і молочної кооперації «Добробут» з метою подолання агрономічної та
кооперативної необізнаності селянства, підвищення його агрокультури,
зокрема культури скотарства. Показано суперечливі умови розвитку
тваринництва Української СРР 1920–х рр. Визначено шляхи інтенсифікації
сучасної вітчизняної м’ясо–молочної галузі з урахуванням історичного досвіду.
Ключові слова: кредитна кооперація, кредитне товариство, селянське
господарство, нова економічна політика, сільськогосподарська мережа
«Добробут», скотарство, інтенсифікація сільського господарства.

В другій половині 1920–х рр. актуальним завданням
економіки Української СРР була інтенсифікація
тваринницького сектору. В цій площині перед галуззю
стояв ряд завдань: підготовка племінного матеріалу в
кількості, достатній для потреб народного господарства;
вирішення кормової бази тваринництва; організація
ветеринарно–санітарної
справи;
комплектування
економічних районів відповідними породами худоби
і законодавче оформлення цього процесу; підготовка
кадрів та реорганізація вишів для потреб сільського
господарства [4, с. 6].
Серед шести центрів спеціалізованої сільськогосподарської кооперації, які функціонували в Україні
періоду нової економічної політики («Кооптах»,
«Добробут», «Плодоспілка», «Бурякоспілка», «Укрсільцукор» і «Товариство насінництва»), основне завдання
досвідно–технічної роботи відділів «Доброботу»
визначалося як «вишукування в умовах українського
сільського господарства шляхів для підвищення
продукції сільськогосподарських тварин, поліпшення
якості продуктів та одночасно з цим зниження вартості
виробництва» [12, с. 4].
В сучасній українській історіографії конкретно
і глибинно тема діяльності в доколгоспний період
Всеукраїнської спілки скотарської і молочної
кооперації «Добробут» не досліджувалась. Побіжно до
функціонування в згаданий вище період м’ясо–молочної
галузі в своїх дослідженнях звертались такі сучасні
дослідники–аграрники як С. Биченко [2], О. Дулгерова
[6], В. Лазуренко [8–9], В. Марочко [11], А. Морозов
[13], В. Паскаленко [15], Ю. Раку [16].
Метою даної статті є аналіз заходів, які
здійснювалися Всеукраїнською спілкою скотарської
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і молочної кооперації «Добробут» в роки нової
економічної політики з метою подолання агрономічної
та кооперативної необізнаності селянства, підвищення
його агрокультури, зокрема культури скотарства.
Завдання дослідження. Відповідно до мети
поставленні наступні завдання, зокрема, розкрити
заходи, які здійснювалися Всеукраїнською спілкою
скотарської і молочної кооперації «Добробут» з метою
подолання агрономічної та кооперативної необізнаності
селянства, підвищення його агрокультури, зокрема
культури скотарства; показати суперечливі умови
розвитку тваринництва Української СРР 1920–х рр.
Спілка «Добробут» була зареєстрована в липні й
почала роботу в жовтні 1924 р. В її статуті зазначалося,
що спілка ставить перед собою завдання поліпшення і
розвитку м’ясомолочного тваринництва Шляхом організації
племінної справи, збуту і переробки продуктів тваринництва,
постачання членів спілки всім необхідним для успішного
ведення господарства [7, с. 51]. Членами «Добробуту»
могли бути союзи як спеціалізовані, так і універсальні й
змішані, що вели подібну роботу. З метою найбільш повного
залучення селянства до участі в роботі «Добробуту»
статут дозволяв і безпосереднє членство в ньому великих
спеціалізованих сільськогосподарських товариств, що
налічували більше 250 членів. Ще один центр спеціалізованої
сільськогосподарської кооперації почав роботу 13 серпня
1924 р. – Всеукраїнське спеціалізоване товариство збуту й
експорту продуктів птахівництва «Кооптах».
Система м’ясомолочної кооперації «Добробут»
відзначалася кваліфікованим персоналом, виробничим
досвідом, глибоким знанням сутності тих чи інших
господарських проблем, організовуючи, таким чином,
максимально продуктивне використання кредитних
коштів кооперованих ними селянських господарств.
А. Г. Морозов наводить приклад, коли селянин,
який був одночасно і членом скотарсько–молочного
товариства, отримуючи в кредитному товаристві кошти
для придбання корови, отримував від спеціального,
скотарсько–молочного, товариства допомогу у придбанні
дійсно племінної тварини, зоотехнічну, ветеринарну
допомогу. До його господарства прикріплювався
спеціальний технічний персонал у вигляді контроль–
асистентів. Вони навчали найбільш раціональним
прийомам утримання і догляду за худобою, допомагали
сформувати правильні раціони, навчали правильній
годівлі тварин. Нерідко скотарсько–молочні товариства
ще до купівлі тварини аналізували перспективи її
економічної рентабельності, слідкували за цим під час її
утримання [13, с. 195].
Для подолання агрономічної та кооперативної
необізнаності селянства, підвищення його агрокультури,
в т.ч. культури скотарства, «Добробутом» здійснювалися
такі заходи.
Організація досвідно–зоотехнічної роботи шляхом
створення мережі станцій по аналогії з рільничими.
Перші відділи скотарства виникли перед Першою
світовою війною, однак були змушені згорнути
свою роботу. Агрономами 1920–х рр. відзначається
високоефективна робота Полтавської та Носівської
досвідних станцій [20, с. 4].
Створення мережі кооперативних відгодівельних
пунктів, спираючись на ресурс кооперативних
цукрозаводів.
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Страхування коней та великої рогатої худоби.
Відзначаючи піонерський характер і перспективність
такої практики, І. Личко доводив, що державне
страхування, на відміну від «Добробутського», є вкрай
недосконалим. Так, відшкодування, що видавалося
Держстрахом у 1927 р., становило лише 1/7 від ринкової
вартості тварини [10, с. 33]. Натомість, «Добробут»
покривав повну вартість втраченої, внаслідок стихійного
лиха, чи епізоотій, худоби при щорічному тарифі 12 крб.
(напр. середня вартість коня становила 150 крб.).
Популяризація змагальності в тваринництві. Широке
розповсюдження одержали різні конкурси й виставки. В
системі «Добробуту» в ході таких конкурсів проводились
показові годування, дойки, демонструвались раціональні
прийоми догляду за худобою і її утриманням. Для їх
проведення виділялись значні кошти, що направлялись
виключно на виробничі цілі. Так, за наслідками конкурсу
маслоробів, проведеного Малинським молокозаводом
в червні 1925 р., спеціалізовані сільськогосподарські
товариства–переможці конкурсу буди премійовані
6 племінними биками [19, с. 42].
Сільськогосподарська просвіта. Організація курсів
для підготовки молодшого агроперсоналу, маслоробів,
сироварів, контроль–асистентів. Видавалась спеціальна
література. Спеціального дослідження потребує питання
наскільки сприйнятливим було селянство до таких
заходів, адже, як показав В. М. Лазуренко, «Агрономічна
пропаганда, за небагатьма винятками, носила характер
вмовляння селянства у перевагах ведення господарства
у відповідності з вимогами науки» [8, с. 273]. Цікавим
є думка цього ж дослідника про те, що на перших
кроках своєї діяльності радянська агрономія мало чим
відрізнялася від земської [8, с. 273]. Причини цього
зрозумілі: діяльність земств у цьому відношенні була
відносно успішною, а немало її подвижників продовжили
свою діяльність у якості вже радянських агрономів.
Розробка спеціалістами «Добробуту» норм годівлі та
правил утримання худоби для колективних господарства.
Створення кооперативних пасовищ для хоча
б часткового розв’язання проблеми кормової бази
тваринництва (про це детальніше йтиметься далі).
Поширення практики контрактації. Стимулюючими
факторами для цього стали рішення Х з’їзду КП(б)У
(листопад 1927 р.) і XV З’їзду ВКП(б) (грудень 1927 р.)
щодо поширення практики контрактації, а також
ініціатива «Добробуту» перенести практику контрактації
із рослинництва у тваринництво [17, с. 3]. Основними
напрямками, у яких здійснювалася контрактація
селянських господарств, стали: контрактація племінного
зоотехнічного матеріалу; контрактація беконних свиней;
контрактація відгодівлі великої рогатої худоби.
Організація мережі злучних пунктів з метою
популяризації племінної справи та масового покращення
тваринного поголів’я. В цьому контексті також
здійснювалася контрактація племінного матеріалу
свиней, корів та коней [17, с. 8]. Сума витрат на племінну
справу лише по системі «Добробут» виросла з 60 тис. крб.
в 1924/25 р. до 403 тис. крб. в 1926/27 р. [13, с. 240]. Для
залучення до цього процесу бідняцьких господарств
«Добробутом» було організовано пільгову програму,
а контрактаційні аванси видавалися у збільшеному
розмірі. Водночас до останніх висувалися більш суворі
критерії: бідняцькі господарства, які підписувалися на
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контрактацію, забезпечувалися інструкторами, однак
підлягали частим інспекціям [17, с. 7].
Ветеринарне обслуговування кооперативів співробітниками агрономічних дільниць при Всеукраїнському
товаристві «Добробут».
З огляду на вищесказане, не можна погодитися з
думкою Л. Грушевського, що «до цього часу (кінець
1929 р. – прим. авт.) у царині тваринництва провадилась
робота головним чином у напрямку кількісного
вибудовування...» [4, с. 4].
Ефективність вищеназваних заходів, ініційованих
товариством «Добробут», підтверджується динамікою
виробництва і експорту м’ясо–молочної продукції. За
даними річних господарських звітів 1924–1927 рр., її
обсяг зріс таким чином: переробка молока зросла на
333%; масла – на 480%; бекону – на 833%; яєць – на
350% [21, с. 3; 3, с. 7].
Аби уникнути односторонності, маємо констатувати
ряд проблем, які в основному залишилися поза увагою
«Добробуту», або не були якісно вирішені ним. По–
перше, на низькому рівні залишалося обслуговування
досвідними станціями конярства [12, с. 4], а відтак
– неефективна робота щодо удосконалення порід
коней. По–друге, зростання обсягів експорту молочної
продукції, зокрема масла, випереджало науково–
технічне забезпечення цієї галузі [12, с. 4]. По–третє,
неналежна система кормопостачання скотарства,
перегляд якої міг би, окрім іншого, створити перспективи
для інтегрування бідняцьких господарства у систему
кооперативного господарювання [21, с. 10]. Дописувачі
журналу «Українське скотарство» одностайні у тому, що
недоліки годівлі худоби спричинені браком поживних
речовин у раціоні, відсутністю зелених і соковитих
кормів, одноманітність годівлі з перевагою грубих
кормів [21, с. 5].
Крім того, агрономами 1920–х рр. відзначається ряд
несприятливих для розвитку українського скотарства
факторів, які не залежали від товариства «Добробут»,
однак мали місце впродовж майже всього періоду
непу. Сюди належать: недостатній обсяг вирощування
кормових культур; бідність харчового раціону тварин,
зокрема на білкові речовини, що погіршує ефективність
міксування інших кормів; вивіз із республіки
концентрованих кормів – макухи, висівок тощо; велика
залежність тваринницького сектору від природних
кормових площ, пасовищ, врожаїв сіна і ярих зернових;
брак кормових резервів (наприклад, скотарство
Російської імперії напередодні Першої світової війни
передбачало дворічний запас корму); розв’язання
зернової проблеми за рахунок розорювання природних
кормових площ для скотарства [18, с. 12].
Висновки. Отже, Всеукраїнська спілка м’ясо–
молочної кооперації «Добробут», спираючись на
міцний фундамент своїх постійно зростаючих доходів,
розгорнула широку й багатосторонню роботу щодо
інтенсифікації м’ясо–молочної галузі, залучаючи в цей
процес бажаючі селянські господарства. Організаційно–
господарські заходи, ініційовані «Добробутом»,
передбачали: організацію виробництва та постачання
концентрованих кормів, контрактацію бугаїв, корів
і свиней, закупівля за кордоном високопорідних
плідників, пряме кредитування селянських господарств,
у т.ч. в товарній формі – у вигляді молодняка худоби.
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Іншим напрямком підвищення культури ведення
скотарства селянами стало контрольно–асистентське
обслуговування, облік і ведення продуктивних
якостей потомства наявних плідників, організація
виставок–конкурсів, курси годування і облаштування
тваринницьких дворів і кооперативних приміщень,
силосних ям тощо, конкурси на чистоту молока,
республіканські та місцеві конкурси майстрів масло– і
сировиробництва.
Широкого розмаху набула освітня діяльність
«Добробуту». З цією метою організовувалися чисельні
курси і школи для господарів дворів, курси контроль–
асистентів, з’їзди по тваринництву, публікація
інструкцій, плакатів, брошур тощо.
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Specialized agricultural network «Dobrobut» activity for improving
peasant culture of animal farming in Ukraine in the 1920’s.
The article describes the activities carried out by the All–Ukrainian Union
of Cattle and Dairy Cooperatives «Dobrobut» with the aim of overcoming the
agronomic and cooperative ignorance of the peasantry, increasing its agricultural
culture, in particular, cattle–breeding culture. Contradictory conditions for the
development of animal farming in the Ukrainian SSR of the 1920’s are shown. The
ways of intensifying the modern domestic meat and dairy industry are determined
taking into account historical experience.
Keywords: credit cooperation, credit society, agriculture, new economic policy,
agricultural network «Dobrobut», cattle breeding, intensification of agriculture.
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Діяльність пожежних промислових дружин
у 1929–1934 роках в Україні
Метою дослідження є розгляд специфіки роботи пожежних промислових
дружин України у 1929–1934–х роках. В статті розглядаються загальні
питання діяльності пожежних команд на промислових підприємствах у
другій половині 1930–х років. Розглядаються малодосліджені аспекти прав
та обов’язків дружин, порядок вступу осіб до пожежних команд української
промисловості, особливості їх фінансового утримання, їх підпорядкування.
В роботі використовуються проблемно – хронологічний та історико –
системний методи дослідження, що допомогли, на наш погляд, об’єктивно
підійти до аналізу зазначених наукових питань. 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,
статут, інструкція, промислова пожежна дружина.

Необхідно повідомити, що дослідження питань
діяльності пожежних команд на промислових
підприємствах наприкінці 1920–х – у другій половині
1930–х років в Україні є темою, що практично
не розглядалася українськими та закордонними
науковцями. І хоча розгляд аспектів роботи пожежної
охорони на українських промислових підприємствах
є не досить відомою темою в сучасній історіографії
української історичної науки, вказані питання, на нашу
думку, мають науково актуальний характер, оскільки
наукових досліджень з зазначеної тематики автором
не знайдено. Дана стаття є намаганням дослідження
особливостей діяльності працівників вогнеборчої справи
на українських підприємствах у зазначений історичний
період.
Наказом Вищої Ради Народного господарства УСРР
(Української Соціалістичної Радянської Республіки)
від 16 лютого 1929 року до усіх «підприємств і інших
госпорганів» повідомлялося, що по всій території
України впроваджувалися «Нормальний Статут для
пожежних дружин на промислових підприємствах
на території УСРР» та «Інструкція про надання
чинності Нормальному Статутові пожежних дружин
на промислових підприємствах, розташованих на
території УСРР» [1, арк. 3]. Вони були погоджені з
НКВС УСРР та ВРНГ УСРР у 1928 році. Таким чином,
встановлювалися нові правила діяльності пожежних
команд на промислових установах, а усі тимчасові
статути середини 1920–х років скасовувалися.
Однак
до
видання
спеціальної
інструкції
внутрішнього устрою бойової частини пожежних
дружин на території промпідприємств України
належало користуватися «Інструкцією бойової частини
добровільних пожежних організацій», затвердженої
НКВС УСРР 8 серпня 1925 року. З 1929 року розпочалося
переведення пожежних команд промисловості на
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нові правила зазначеного статуту, пропонувалося
підвищувати
боєготовність
команд,
створювати
організації пожежних на тих заводах та фабриках, де їх
досі не було створено. Усім окружним відділам місцевої
промисловості та міського господарства пропонувалося
видати накази про організацію пожежних дружин на
промислових установах згідно нових правил. Раднарком
Автономної Молдавської Радянська Соціалістична
республіки також мав впроваджувати на своїй території
згадані правила [1, арк. 3].
Пожежні команди на підприємствах мали боротися
з пожежами на території конкретної установи, вживати
необхідних заходів з запобігання пожеж, слідкувати за
їх повним та точним виконанням. Окрім того пожежні
повинні були допомагати на території підприємства у
випадках повені, обвалах, хуртовинах і інших стихійних
лих. З метою кращого виконання своїх обов’язків
співробітники пожежних команд мали: «…займатись
практичним та теоретичним вивченням пожежної
справи, знати весь район, який вони охороняли з
пожежної безпеки, допомагати урядовим особам
пожежної охорони у справі ознайомлення робітників та
службовців, які не входили до складу пожежних дружин
з вимогами пожежної охорони щодо попередження
паніки, для з’ясування важливості й доцільності
вживання протипожежних заходів, доглядати за
справністю та цілістю протипожежного устаткування,
належним станом протипожежних заходів на території
підприємства» [1, арк. 25].
Пожежні промислові команди могли мати власний
прапор та печатку, єдину форму для добровільних
пожежних організацій, зразок котрих затверджував НКВС
УСРР. Вони керувалися загальними республіканськими
законами у галузі пожежної справи, розпорядженнями
керівництва заводів та фабрик, органів місцевої
пожежної охорони. Якщо на підприємстві існувала
професійна пожежна команда, то пожежна промислова
дружина була при ній допоміжною, а начальником усіх
дружин визнавався керівник професійних пожежних.
Так, у місті Харків на початку 1930–х років були
створені пожежні команди «Тракторбуду», згодом ХТЗ,
команди верстатобудівельного та авіаційного заводів,
турбінного заводу, команди «ХЄМЗ», «ТЕЦ–3» тощо
[2, арк. 87]. Особи, що бажали стати членами пожежних
промислових організацій повинні бути подати заяву на
ім’я керівника дружини. Ця заява мала бути підписана
керівництвом промислової організації. Звільненим від
обов’язків члена пожежної промислової дружини можна
було стати за власним бажанням, а також через подання
начальника пожежної команди. Членами пожежних
команд могли бути робітники установи, які досягли 18
років та не мали фізичних протипоказань до праці в
пожежній охороні.
Цікавим є те, що члени команд пожежників –
промисловців могли бути нагороджені рядом відзнак:
«… а) похвальними відзнаками; б) нагородними
жетонами; в) речами пожежного знаряддя; г) грошовими
або іншими цінними видачами; д) нагородами для
пожежних робітників по встановленні НКВС УСРР,
е) загальнодержавними нагородами» [1, арк. 5]. При
цьому про кожну нагороду потрібно було сповіщати
через наказ по підприємству, а про нагороди за пунктами
(а, б, д, е) завод мав клопотати через округові органи
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пожежного нагляду з повідомленням органів пожежної
охорони промисловості.
У зазначений історичний період управління
промисловими пожежними організаціями здійснювалося
наступним чином. Керування дружиною пожежних –
промисловців покладалося на начальника команди, що
міг призначати керівників окремих пожежних загонів,
за невиконання своїх наказів керівники команд могли
накладати наступні стягнення: попередження, догана,
виключення зі складу дружини. Загальні розпорядження
по пожежному промисловому загону видавав начальник
дружини з огляду на накази керівника підприємства.
Призначення та звільнення начальника пожежної
дружини проводилося керівництвом установи згідно
з діючими законодавчими актами та погодженням з
керівництвом пожежної охорони по лінії промисловості,
місцевими органами державного пожежного нагляду.
Звітність та діловодство у справах дружини мав
вести начальник команди, за формами встановленими
при установі, усю канцелярську роботу робив
адміністративний апарат заводу чи фабрики під наглядом
начальника пожежної команди. Витрати грошових
позик проводилися у загальному порядку під наглядом
керівництва промислового закладу.
Окремими пунктами у «Нормальному Статуті
пожежних промислових дружин» йшли їх безпосередні
обов’язки: «… а) негайно по сигналу на тривогу
з’являтися на місце зборів або пожежі; б) виконувати
усі службові розпорядження своїх безпосередніх
начальників дружини або осіб що їх заміщують; в) не
покидати місце пожежі або навчання без дозволу
начальника дружини або керівника загону; г) з’являтися
до навчання у призначений час; д) доглядати за точним
та неухильним виконанням заходів протипожежного
запобіжного характеру; е) догляд за цілісністю всього
вогнегасильного приладдя, яке охороняє дружина, про
всі хиби негайно повідомляти начальників команд та
загонів; ж) стежити за тим, щоб пожежне устаткування
не використовувалось на потреби, що не належать
протипожежній справі; з) твердо знати свій статут,
інструкції та всі розпорядження, що видаються на
підприємстві. і) усі претензії щодо наказів начальник
члени дружини мають заявляти тільки після повернення
з пожежі чи навчання» [1, арк. 23]. Співробітників
пожежних промислових команд, які не виконували
накази керівників мали відсторонювати від ліквідації
пожеж, а згодом за погодженням з адміністрацією
промислового закладу їх могли звільнити з пожежної
дружини.
У 1929–1934 роках усі витрати на утримання
промислових пожежних команд покладалися на
підприємства, при як вони створювалися. Промислова
установа повинна була забезпечити для пожежної
команди окреме помешкання з освітленням і опаленням
розташоване на території закладу для вартування і
навчання, приміщення для пожежного приладдя та одягу;
протипожежне приладдя, знаряддя й різні матеріали у
необхідній кількості; бойове та інше обмундирування
за нормами НКП УСРР. «Начальнику дружини та
його помічникові в першу чергу надавалася квартира
біля пожежного депо не далі ніж на 320 метрів (150
сажнів). Окремі члени дружини отримували квартири
від підприємства на загальних підставах з робітниками

61

Випуск 134

заводів, але при інших умовах (сімейність, нужденність)
користувалися перевагою» [1, арк. 23]. Однак, за час
проведений дружинниками на навчальних тривогах,на
варті, на практичних навчаннях, під час пожеж
промисловий заклад видавав пожежним винагороду за
нормами, встановленими керівництвом при погодженні
зі профспілками.
Розпуск промислового пожежного товариства міг
відбутися після наказу директора підприємства, який мав
узгодити це з місцевим органом державного пожежного
догляду. Усе майно, що належало промисловій дружин, у
випадку її ліквідації, залишалося на балансі промислової
установи. Усі зміни, або доповнення про «Нормальний
Статут для пожежних дружин на промислових
підприємствах на території УСРР» можна бути виконати
після звернення до центральних органів місцевої
пожежної охорони по лінії промисловості.
Достатньо вагомим документом при формуванні та
управлінні промисловими пожежними товариствами
була «Інструкція про надання чинності Нормальному
статуту пожежних дружин в промислових підприємствах,
розташованих на території УСРР». Вищезгаданий
статут розповсюджувався на усі добровільні пожежні
організації, що існували на промислових установах
в Україні, останні повинні були зареєструватися у
зазначеному порядку. Згідно вищезгаданої інструкції
кількісний склад промислової пожежної команди
визначався керівництвом адміністрації виробництва
із погодженням з органами державного пожежного
нагляду. Склад команди залежав від величини охопленої
території, важливості розташованих будівель, від
ступеня їх захисту від пожеж. А також від стану та
здатності для пожежогасіння водоперегоних мереж,
штучних і природних джерел води, від можливості
виїзду для надання допомоги місцевих залюднених
територій, в залежності від сусідніх ефективних
професійних або добровільних не промислових команд
[1, арк. 8].
У 1929–1934 роках промислові пожежні товариства
оголошували об’яву про вступ до організації, після
набору працівників оголошувався керівник дружини
(якщо був професійний брандмейстер – то призначався
саме він). Особи, що приймалися до пожежних
промислових організацій надавали довідку про
відсутність фізичних вад, щодо виконання обов’язків
пожежних. Промислові пожежні організації разом
із керівництвом профільних установ встановлювали
розмір страхової допомоги учаснику пожежних команд
у випадку втрати працездатності або смерті.
До середини 1930–х років добровільні промислові
пожежні команди стали достатньо великою силою у
боротьбі з пожежами [3, с. 169]. Промислові пожежні
команди внесли доволі значний вклад у збереження
народного господарства від пожеж. І хоча їх розвиток
мав суттєві проблеми, все ж таки їх внесок у пожежну
безпеку промисловості мав суттєве значення. У
подальших наукових розвідках можливе детальне
дослідження питань пожежної охорони промисловості у
другій половині 1930–х років.
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Переселення євреїв Волині
у 1930–х роках у республіканський
та Всесоюзний колонізаційні фонди
Досліджено реалізацію переселенської політики єврейського населення
Волині у 1930–х роках. З’ясовано особливості переселення.
На початку 1930–х років переселення євреїв у республіканський колонізаційний фонд не було масовим, оскільки земельні ресурси Півдня УСРР були
фактично вичерпані. У цей час першочерговим стало проведення переселенських
заходів у Біробіджан великими групами для створення там колгоспів.
Ключові слова: переселення, єврейське населення, Волинь, республіканський та Всесоюзний колонізаційні фонди.

Вирішення «єврейського питання» набуло у період
політики коренізаціі набуло визначної ваги. Однією із
складових соціально–економічної політики радянської
влади стала єврейська колонізація.
Аграризація єврейського населення, розмах, з
яким вона проводилась та механізми її реалізації
відображалися у публікаціях 20–30–х років ХХ століття,
хоча ці статті носили пропагандистський характер. Так,
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у політично заангажованих публікаціях Я. Кантора,
І. Сапова, А. Шліхтера наводиться фактичний матеріал
щодо кількості переселенців, площ виділених їм земель,
розмірів фінансово–матеріальної допомоги тощо [9].
За останній час до вивчення питання переселенської
політики щодо єврейства зверталося чимало вчених,
зокрема О. Беренштейн [1], Л. Гуцало [2; 3; 4],
В. Доценко, М. Журба [8], О. Рафальський [11],
Д. Розовик та О. Розовик [12], Ф. Турченко [13] та інші,
але в них більшої уваги дослідники приділяють 1920–
м рокам, оскільки у цей час переселенський рух був
масовим.
Пропонована стаття має на меті висвітлити
реалізацію переселенської політики у 1930–х роках щодо
єврейського населення Волині, з’ясувати особливості
переселення у зазначений період.
У 1920–х роках заохочення єврейського населення до
землеробської праці стало одним із напрямів соціальної
політики радянської влади в галузі національних
відносин. Але переселенська кампанія серед єврейського
населення Волині на південні землі України великого
розмаху не набула. Працездатне населення намагалося
знайти собі роботу вдома в артілях, на місцевих заводах
[4, с. 97].
Початок 1930–х років, позначився розгортанням
суцільної колективізації в УСРР, змінами соціально–
економічної ситуації у селах: усуспільнювалися орні
землі, сільськогосподарський реманент, худоба. В
контексті чого знімалося питання обезземелення
селянства. Попри соціальні зміни на селі, продовжувався
процес переселення єврейських родин на Південь
України. Правда, в рознарядках спостерігалась тенденція
до зменшення кількості сімей, які мали переселитися на
республіканські фонди.
Із метою впорядкування процесу переселення
селянських сімей євреїв РНК УСРР приймає постанову
«Про заходи щодо залучення єврейського населення до
виробничої праці». У документі йшлося про створення
у північних округах УСРР необхідних умов щодо
широкого залучення євреїв до роботи на заводах,
фабриках, у кооперативах, сільському господарстві,
соціально–побутовій сфері тощо.
Дана постанова сприяла прийняттю нового плану
переселення єврейського населення у республіканський
колонізаційний фонд на 1929–1930 роки. Планувалося
протягом зазначеного періоду переселити на Південь
України 2 тис. сімей, оскільки, земельний фонд цього
регіону був майже повністю заселений [12, с. 201–202].
У 1930 році на другому Всеукраїнському з’їзді
ТЗЕТу було прийнято рішення посилити переселення
до Біробіджану великими групами для створення там
великих колгоспів.
Уся робота щодо підбору переселенців на 1931 р.
покладалася на Комісії ЗЕТ при РВК і міські ради.
У районах, де такі комісії не були організовані
комплектування
переселенців
покладалося
на
райвиконкоми та сільські ради.
Переселення проводилося виключно колективним
порядком, або шляхом організації колгоспів на місцях
виходу, або ж доприселенням до існуючих уже на місцях
поселення колгоспів.
В «Інструкції щодо переселення працюючих євреїв
на 1931 р.» зазначалося, що при розподілі нарядів по
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окремих населених пунктах потрібно зконцентрувати
населення «у гніздовому порядку» з певних пунктів, де
можна організувати колгосп. Переселенці, які виїздили
групами, або поодинці в обов’язковому порядку повинні
були вступати до колгоспів на місцях поселення.
До переселенської кампанії допускалися наступні
категорії єврейського населення: колишні дрібні торговці,
некваліфіковані, або малокваліфіковані робітники,
малокваліфіковані кустарі й кустарі змішаних професій;
малоземельні
бідняцько–середняцькі
селянські
господарства, які бажали переселитися на суцільні
масиви єврейського заселення; працююча єврейська
біднота (візники, чорнороби тощо).
Категорично заборонялося переселятися кваліфікованим працівникам та службовцям, які мали постійну
роботу та кустарям, які мали постійний заробіток, за
виключенням тих випадків, коли хтось із вищезазначених
представників очолював переселенський колектив [5,
арк. 20–21].
У 1930 році Волинський округ отримав 247
рознарядок, згідно яких на колфонди у Крим вибуло 146
єврейських сімей, Мелітопольщини – 18, Криворіжжя –
81, Херсонщини – 2. Окрім того, самостійно до Криму
виїхало ще 8 сімей, які назад, як і попередні родини,
не повернулися. Склад цих переселенців відповідав
поставленим перед ТЗЕТ завданням щодо підбору
складу переселенців [6, арк. 4].
За рознарядкою №1 від 24.01.1931 року на Мархлевський польський район на сільськогосподарське переселення працюючих євреїв до Скадовського району,
Херсонського округу припадало 15 сімей: І категорія
забезпеченості – 8 сімей, ІІ категорія – 5 сімей,
ІІІ категорія – 2 сім’ї. Термін переїзду планувався з 1 по
10 березня 1931 р. [5, арк. 18–32]. Бажаючі переселитися
повинні були подати в сільську раду заяву про згоду
переселитися у складі колгоспу. У заяві зазначалися
відомості про майновий стан родини , а саме: склад
сім’ї, в тому числі кількість працездатних; вид заняття
або промислу; кількість землі (при наявності); наявність
реманенту та його вартість; тяглова худоба і її вартість;
інша худоба і її вартість. Ці заяви здавалися районним
землевпорядникам [5, арк. 25].
Але у більшості сільрадах району не виявилося
бажаючих переселитися у Скадовський район, так як
переважна кількість працездатного населення була
забезпечена роботою в артілях та на виробництві [5, арк.
28, 30, 35, 39].
Уже на середину березня 1931 р. Постановою
УкрКОМЗЕТу доселення Скадовська новими переселенцями–євреями було відмінено, рознарядки
анулювалися. Зареєстрованим на переселення у цей
район пропонувалися інші республіканські фонди. За
таких обставин Мархлевський РВК отримав 15 нарядів
на доприселення у «молодий» Калініндорфський район
[5, арк. 48].
До речі, у 1931 р. з єврейських національних районів
почався масовий відплив єврейських переселенських
господарств, а в перші місяці 1932 року він став
тотальним. У зв’язку з цим утворювалася загроза
розпаду окремих колгоспів та господарського занепаду
єврейських районів [14, арк. 20].
Причин масового відпливу переселенців та
деякої частини корінного населення було декілька:
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незадовільний прийом нових переселенців (перебування
сімей із дітьми по 3–4 дні в холодних вагонах); відсутність
транспорту для перевезення переселенців та їхніх речей
від залізничних станцій до місць переселення; вселення
в невідремонтовані та неопалені будинки; невидача
хліба; розкрадання майна переселенців [3, с. 115].
Про те, що відплив набрав значних розмірів,
свідчили квартали порожніх будинків в окремих
висілках [14, арк. 22]. Так, станом на 1 травня 1932 року
з Калініндорфського району повернулись назад до місць
вербування 50% євреїв–переселенців [14, арк. 6].
На ґрунті того, що нові переселенці одержували
харчову допомогу, а частина старих голодує, поміж
новими та старими переселенцями в деяких колгоспах
виникали непорозуміння [3, с. 115–116].
Після Голодомору 1932–1933 рр. організоване
переселення євреїв на Південь України фактично
припинилося.
Як зазначалося вище, поряд із переселенням
євреїв на республіканські колонізаційні фонди,
проводилася активна робота щодо їх переселення у
Всесоюзний колфонд. Переселенським рухом у Крим та
Біробіджан охоплювалися примістечкові малоземельні
і безперспективні колгоспи. Тим, хто переселявся до
Криму надавалося право брати з собою реманент,
худобу, аби мати змогу користуватися на місцях
оселення, з переказом усіх отриманих позик до місця
вселення. Обов’язковим було виділення переселенцям
частини вартості усуспільненого майна колгоспу, що
припадала на долю вибуваючи членів і передача її в
усуспільнений капітал того колгоспу, в який входили
переселенські господарства; перераховувалися усі їх
вклади, внески тощо. Крім того, правління колгоспу зі
складу якого переселялися господарства, передавало з
передбаченого прибутку колгоспу, певну частину цього
прибутку переселенським господарствам із розрахунку
відпрацьованих трудоднів.
Варто зазначити, що в залежності від матеріального
становища сім’ї потенційні переселенці на кримські
землі ділились на три категорії. Першу категорію
складали незаможні сім’ї, що забезпечувалися
на місцях оселення заробітками, або кредитною
допомогою на харчування поки не отримають перший
вражай у розмірі 5 крб. на кожного переселенця –
члена родини, але не менше 10 крб. і не більше 30 крб.
у місяць на одну переселенську родину. Ця категорія
по можливості забезпечувалася на місці поселення
житлом. У разі його відсутності надався кредит для
винаймання квартири у розмірі 5 крб. щомісяця на
родину доки вона не збудує житло, але не довше, ніж
до збору врожаю.
До другої категорії відносилися незаможні сім’ї, які
зовсім не вкладали власні кошти у господарство, але
повинні мати змогу прохарчуватися на місці поселення
до нового вражаю.
Тертя категорія – мало майнові сім’ї, які
зобов’язувалися вкладати в колгоспи на новому місці
100 крб., з яких 40 крб. зараховувалися до неподільного
капіталу колгоспу.
Вищезазначені умови щодо переселення на кримські
фонди розповсюджувалося також і на українські фонди,
окрім забезпечення квартирою представників другої
категорії.
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Переселенці до Біробіджану поділилися на дві
категорії. Представники першої – отримували кредит
на доплату до літера на проїзд і на харчування у дорозі
в розмірі 20 крб. на переселенця. Друга категорія мала
кредитну допомогу лише на проїзд у розмірі 10% дотації
до літера на одну особу. Цю допомогу обидві категорії
отримували через ТЗЕТ організації [5, арк. 20–21].
Уже у Біробіджані євреїв–переселенців забезпечували роботою (у розмірі прожиткового мінімуму)
поки вони почнуть отримувати прибутки від сільського
господарства.
Зазначимо, що у 1930 році у Біробіджан прибуло 3
тис. родин (15 128 осіб), з них із Волинського округу –
480 сімей (2400 осіб) [7, арк. 6].
У процесі розгортання суцільної колективізації в
УСРР Управління Землевпорядкування Наркомзему
УСРР ухвалило постанову «Про припинення
переселення сільського населення республіки у Союзний
колонізаційний фонд» (12 березня 1931 р.). У документі
зазначалося, що завдяки суцільній колективізації було
ліквідовано проблему обезземелення селянства, тому
перенесення значної кількості сільського населення
України на Схід СРСР фактично було призупинено. Але
тих, хто подав заяви в окружні земвідділи, планувалося
переселити у поточному 1931 році [12, с. 210–211].
Так, серед архівних матеріалів знаходимо
інформацію про призначення рознарядок на переселення
євреїв, наприклад, Мархлевський район – 4 наряди
до Криму (Сарабуз). Зазначається, що робота по
переселенню єврейського населення йде погано, йдуть
звинувачення на адресу сільських рад, які нібито не
приділяють цій роботі достатньої уваги, обмежуючись
формальним ставленням [5, арк. 66]. Ймовірно, у рамках
популяризації переселенського руху в газеті «Радянська
Волинь» за 15 березня 1931 р. повідомляється, що
Житомирський ТЗЄТ має рознарядку на відселення до
Криму 140 єврейських сімей, з яких 60 вже відрядили, а
решту потрібно відправити найближчим часом [10].
Відмітимо, що у рамках популяризації переселення на
колонізаційні фонди, а також вербовки серед єврейського
населення, ТЗЕТом (Товариство із земельного
облаштування єврейських трудящих) проводилося
багато роботи: виїзди у райони, скликання зборів на
підприємствах. Як і раніше, переселенцям на колфонди
надавалася матеріальна допомога на місцях із залученням
коштів ТЗЕТ і товариства «Допомога» [6, арк. 4].
Але на засіданні Окружного бюро нацменшин при
Волинському окрвиконкомі зазначалося, що «справа
популяризації переселення не мала потрібного розмаху
серед декласованої людності в районах з причин кволої
роботи Райзетів і Комзетів» [6, арк. 4]. Тому останнім
пропонувалося посилити роботу в цьому напрямку,
аби охопити повністю єврейське населення, навіть у
найвіддаленіших пунктах округу.
Із другої половини 1930–х років переселенський
рух до Біробіджану також зменшив оберти. Так,
план переселення 1936 року не був виконаний навіть
на половину. До того ж, плани укомплектування
переселенських колективів спеціалістами не виконувалися, кампанія щодо переселення євреїв до
Біробіджану проводилася поза участю у ній широкого
громадського загалу. З Житомирщини відправлялися
фіктивні сім’ї переселенців тощо [8, с. 188–189].
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Підсумовуючи, зазначимо, що на початку 1930–х років
переселення євреїв у республіканський колонізаційний
фонд не було масовим, оскільки земельні ресурси Півдня
УСРР були фактично вичерпані. До того ж, розгортання
суцільної колективізації розв’язало проблему безземелля
селян. На перший план у проведенні переселенських
заходів українським ТЗЕТом вийшло переселення до
Біробіджану великими групами для створення там
великих колгоспів.
Переселення від початку до кінця проводилося
під керівництвом державних органів: заборонявся
самостійний
переїзд
бажаючих,
контролювався
соціальний склад переселенців та дотримання
правильної організації єврейських колективів, аби вони
не мали специфічних особливостей.
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Resettlement of the Jews of Volyn in the 1930s into the republican
and All–Union colonization funds
The realization of the immigration policy of the Jewish population of Volyn in
the 1930s was researched. The peculiarities of resettlement are revealed.
In the early 1930s, the resettlement of Jews into a republican colonization fund
was not massive, since the land resources of the South of the Ukrainian SSR had
actually been exhausted. At this time, the resettlement measures in Birobidzhan in
large groups became a priority.
Keywords: resettlement, Jewish population, Volyn, republican and All–Union
colonization funds.
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Особливості туристичної діяльності на Закарпатті
в умовах угорської окупації 1939 року
Розглянуто особливості туристичної діяльності на території
Закарпаття в умовах угорської окупації 1939 року. У ході дослідження
вивчено наукові праці з проблеми та джерела, серед яких нормативно–правові
документи і статистичні матеріали.
З’ясовано, що, починаючи з березня вказаного року, угорська
влада розгорнула активну діяльність з інтеграції окупованих земель до
туристичного простору Угорщини. Координувало роботу спеціальне
туристичне управління, що діяло при Міністерстві торгівлі і транспорту
Угорщини. Протягом року ним було здійснено низку заходів щодо вивчення
туристичної галузі краю, розробки шляхів її подальшого розвитку, відновлення
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інфраструктури. Важливу роль виконували й громадські організації, що
опікувались туристичними притулками та займались популяризацією
Закарпаття.
У статті охарактеризовано загальну картину туристичної діяльності
1939 року, проаналізовано основні показники літнього сезону, виокремлено
ключові проблеми.
Ключові слова: туристична галузь, туристичні маршрути, туристичний
потенціал, угорська окупація, Закарпаття.

Туристичний потенціал Закарпаття привертав
увагу керівництва усіх держав, у складі яких воно
опинялося в той чи інший період. Після двадцятирічного
перебування в структурі Чехословацької Республіки
та окупації Карпатської України у березні 1939 року
край знову стає територіальною частиною Угорщини.
Суспільно–політичне та економічне життя переживає
чергові трансформаційні зміни. Подібні процеси
спостерігаються і в туристичній галузі.
Вже ввечері 18 березня 1939 р. в офіційному
інформаційному бюлетені з’являється повідомлення, що
«з поверненням русинської землі, крім цінної сировини,
ми отримали справжні природні багатства, чудові
бальнеологічні комплекси із відомими мінеральними
водами (Неліпино, Свалява, Поляна, Ужок, Лумшори),
багаточисельні притулки і турбази, місця гірськолижного
відпочинку поблизу Рахова, Верецького та Ужоцького
перевалів» тощо [13, с. 1]. Протягом наступних місяців
угорська влада зайнялась активною інтеграцією
окупованих земель до туристичного простору Угорщини.
Особливості
управлінської
політики
нового
окупаційного режиму сьогодні представлені багатьма
науковими працями, проте туристичний аспект
залишається маловивченим. Окремі дослідження з цієї
поблематики здійснені Ф. Шандором [3], Ш. Бергхауером
[7] та Б. Носою [2].
Виходячи з цього, стаття має на меті вивчення
особливостей туристичної діяльності на території
Закарпаття в умовах угорської окупації 1939 р.
Протягом 20–30–х рр. ХХ ст. завдяки зусиллям Клубу
чехословацьких туристів та за державної підтримки на
території Закарпаття спостерігалось значне пожвавлення
туристичної діяльності: почали функціонувати більше
двох десятків туристичних притулків; місця для прийому
туристів облаштовувались у будівлях державних
установ та закладів гостинності; промарковано майже
1000 км турмаршрутів; вживались численні заходи щодо
популяризації потенціалу для активного відпочинку та
культурно–пізнавальних екскурсій. Разом з тим, курортна
діяльність позначилась певним занепадом, зумовленим
руйнівними наслідками І світової війни та румунської
окупації, в результаті яких значних пошкоджень зазнали
відомі комплекси у Кобилецькій Поляні, Ужку, Неліпині,
Вишкові, Солотвині тощо. Активних відновлювальних
робіт тут не велося. Після приходу угорської влади цей
факт піддавався шквальній критиці та розцінювався
як свідомий крок керівництва через наявність
всесвітньовідомих чеських та словацьких курортів.
Окрім цього, події 1938–1939 рр. призвели до суттєвого
пошкодження матеріальних надбань туріндустрії
попередніх двох десятиліть. Перед новою владою стояло
завдання пошуку механізмів ефективного використання
отриманих цінних ресурсів.
До сьогодні поширеною є думка, що в період 1939–
1944 рр. угорська влада сконцентровувала зусилля, в
основному, на використання потенціалу термальних і
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мінеральних вод краю для швидкої реабілітації солдат.
Проте, таке твердження не відповідає масштабності
розгорнутої у 1939 р. діяльності угорського уряду щодо
розвитку туристичної галузі Закарпаття.
Координувало роботу в цьому напрямку спеціальне
туристичне управління (Országos Magyar Idegenforgalmi
Hivatal), що діяло на той час при Міністерстві торгівлі
і транспорту Угорщини. Його голова, І. Халоші
(I. Hallóssy), особисто неодноразово відвідував
Закарпаття для вивчення реального стану туристичної
сфери краю та проведення робочих зустрічей. На
них обговорювались актуальні проблеми і програми
подальшого розвитку.
Нагальним було питання підготовки до проведення
літнього туристичного сезону. Існувала потреба
відновлення багатьох інфраструктурних елементів,
створення реєстрів закладів гостинності (офіційно
діючих і приватних), покращення рівня обслуговування,
складання
туристичних
мап
та
путівників.
Висловлювались і побоювання, що місцеве населення
може недружелюбно ставитись до туристів. Вирішення
зазначених завдань потребувало залучення широко
кола державних управлінців, підприємців, громадських
активістів та інших зацікавлених осіб.
Для вивчення перспектив розвитку туризму на
приєднаних землях (а це і чистина сучасної Словаччини)
у червні управлінням організовується кількаденний
робочий виїзд представників 22 міст за розширеним
маршрутом, до якого включено й міста Берегово та
Мукачево [4, с. 10].
Виконання значної частини обов’язків було
делеговано Угорському туристичному об’єднанню
(Magyar Turista Egyesület) – громадській організації,
заснованій ще у 1891 р. [10, с. 37–38]. Протягом квітня
– травня 1939 р. на Закарпатті розпочали діяльність
її ужгородська, берегівсько–мукачівська, воловецька,
свалявська та боржавська філії [14, с. 1].
Вже 12 квітня 1939 року в розпорядження організації
було передано 18 туристичних притулків, що належали
раніше Клубу чехословацьких туристів: г. Явірник;
пол. Руна (Рівна); г. Плішка; о. Синевир; пол. Плай;
с. Скотарське; г. Менчул неподалік с. Драгово; вершина
Стеняк між с. Німецька Мокра та Колочава; витоки
р. Чорна Тиса на Свидовецькому масиві; пол. Думен;
Драгобрат (г. Близниця); г. Говерла; пол. Балцатул
(Чорногірський хребет); г. Васкул; г. Межипотоки;
потік Квасний неподалік Богдана; г. Піп Іван; м. Рахів
(готельний комплекс). Зазначалось, що переважна
більшість з них були в занедбаному стані (пошкоджені та
пограбовані) [11, с. 334–340]. Звичайно, угорська сторона
всю відповідальність за це покладала на січовиків.
Особливий інтерес до відновлення відомого готельного
комплексу Рахова проявила будапештська мерія. Завдяки
фінансовим вкладенням швидкими темпами його не
просто відновили, але й значно розширили. Робота
ж гірських притулків налагоджувалась поступово.
Відповідно до звітності Угорського туристичного
об’єднання, протягом 1939 р. на їх утримання організація
витратила 26189 пенге [8, с. 73].
Рупором організації виступав спеціалізований
журнал про туризм «Turisták Lapja». На його сторінках
протягом 1939 р. з’являлись численні публікації про
історико–культурні та природні ресурси, туристичні
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маршрути і заклади Закарпаття. Особливо автори
відзначали гірські вершини, мінеральні джерела,
дерев’яні церкви, Ужгородський та Мукачівський замки,
єпископську резиденцію в Ужгороді, Краєзнавчий музей
Легоцького у Мукачеві тощо.
До кінця року представники організації видали
туристичну карту краю із позначенням різнокольорових
маркованих
маршрутів,
туристично–рекреаційних
об’єктів, автомобільних шляхів; організовували тури
за пільговими цінами; влаштовували покази рекламних
фільмів про відпочинок на Закарпатті та інші промоційні
заходи, які часто проводились у Будапешті.
Саме столиця Угорщини вважалась важливою
ланкою туристичного просування краю. І не тільки
завдяки регіональній ініціативі. Так, наприклад,
будапештською турорганізацією (Budapesti Turista
Egyesület) неодноразово організовувались восьмиденні
тури до Закарпаття за акційною вартістю [12, с. 3].
Приєдналась до популяризації туристичного
потенціалу краю й угорська спілка туристично–
інформаційних бюро (Országos Magyar Vendégforgalmi
Szövetség). Вже в 1939 р. її представники видали
повноцінний туристичний путівник у розрізі
Ужгородської, Берегівської та Марамороської округ
[6]. У ньому подана детальна туристично–рекреаційна
характеристика Закарпаття та запропоновано багато
варіантів маршрутів (пішохідних і транспортних).
Зазначалось, що довжина маркованих піших стежок
сягала 2 тис. км, а одним з кращих позиціонувався
семиденний маршрут, що охоплював основні туристичні
місцевості краю: Ужгород – Ужок – Ужгород – Мукачево
– Берегово (через болото Чорний мочар) – Виноградів –
Хуст – Солотвино – Рахів – г. Говерла – Богдан – Дубове
– Усть–Чорна – Лопухів – Німецька та Руська Мокрі
– Тересва – Буштино – Драгово – Лази – о. Синевир
– Міжгір’я – Воловець – Нижні Ворота – Верецький
перевал – Свалява – Мукачево. Рекомендувались місця
для розміщення, харчування, риболовлі, мисливства,
оздоровчого відпочинку. Крім того, актуальна інформація
висвітлювалась у періодичному виданні організації
«Országjárás».
1939 рік позначився й окремими будівельними
роботами. Наприклад, після двадцятирічного простою
частково відновлено функціонування солотвинського
купелю «Lajos–sósfürdő». При цьому сусідній комплекс
(«Pável–fürdőház») використовувався лише як казарма
для угорських солдатів [17, с. 10]. На околицях Воловця
велось масштабне будівництво нового лижного
трампліну. Завершальний етап у грудні в рамках
робочого візиту проінспектував сам Міністр торгівлі і
транспорту Й. Варга [15, с. 1]. Як туристичний об’єкт
у цьому населеному пункті розпочав роботу будинок
народних промислів. У Рахові запрацював туристичний–
інформаційний центр для надання відповідних послуг
гостям міста тощо.
Окрім інфраструктурного розвитку, вбачалась
необхідність активізації туристичних потоків, зокрема із
метрополії. З цією метою державна залізниця (MÁV) з
15 травня по 15 вересня 1939 р. за умови перебування на
території Закарпаття не менше 7 днів надавала знижку
туристам від 50 до 100% вартості зворотного квитка (з
урахуванням кількості кілометрів та диференціацією
міських/сільських жителів) [6, с. 11].
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Туристським перевезенням сприяла й інтеграція
території краю до загальнотранспортної мережі. Так, у
1939 р. державне акціонерне товариство автоперевезень
(МАVART) впровадило більше чотирьох десятків
регулярних рейсів [6, с. 10], що позитивно впливало на
туристичну доступність віддалених локацій, наприклад,
Хуст – Синевирська Поляна, Рахів – Богдан, Хуст –
Міжгір’я – Торунь тощо. Найбільша кількість рейсів
сполучала Мукачево з Ужгородом та Береговим.
Загальну картину туристичної діяльності цього
періоду доповнюють спостереження віце–президента
Угорського туристичного союзу (Magyar Turista
Szövetség) – організації, що виконувала дорадчі
функції при уряді. Разом з колегами він відвідав
Закарпаття у червні 1939 р. і виділив такі особливості:
1) задовільний стан транспортної системи. Окрім
державних рейсів, у більшості населених пунктів
можна було замовити автоперевезення за 26 – 30
філерів / 1 км; 2) більшість притулків на той час вже
запрацювала і здійснити ночівлю у них можна було
за 70 філерів – 1 пенге (переважно на солом’яних
матрацах з ковдрою); 3) для бажаючих місцеві мешканці
надавали туристичний супровід з організацією
проживання, харчування, екскурсій (вартість послуг
сягала 5 пенге / 1 день); 4) існувала потреба оновлення
угорських карт (наявні були складені ще до І світової
війни) та частини маркування маршрутів з вицвілою
фарбою; 5) найактуальніша проблема – дефіцит
продовольчих товарів. Автор наголошує на тому, що
було важко придбати навіть хліб і молочні продукти.
Це зумовлювало потребу переносити на значні відстані
велику кількість консервів. Також зверталась увага
на те, що фактично всі власники готелів, магазинів,
закладів харчування, приватних автоперевезень були
представниками єврейської національності. Тому
з п’ятниці до вечора суботи функціонування цього
сектору завмирало [9, с. 341–342].
В цей час на Закарпатті розпочав розгортання
розгалуженої мережі промислових підприємств, у т.ч.
харчових, магазинів та інших закладів великий угорський
кооператив «Hangya». Саме на нього покладались
функції налагодження продовольчого обігу. Крім того,
в Міжгір’ї кооператив мав однойменний готель, а у
Воловці – ресторан.
Незважаючи на наявні проблеми, протягом літнього
сезону край відвідали майже 13 тис. туристів.
Як і в чехословацький період, найбільшою
популярністю користувався відпочинок у гірській
місцевості, меншою мірою – бальнеологія. За даними
таблиці 1, переважна більшість (63%) туристів була
офіційно зафіксована на Мараморощині. Найчисельніші
турпотоки прийняли такі населені пункти, як Рахів
(4 тис. ос.), Ясіня (817 ос.), Богдан (777 ос.), Кваси та
Усть–Чорна (по 600 ос.). Значно менше гостей краю
відпочило на території Берег–Угочанської округи (з них в
Поляні – 1600 ос., Воловці – 800 ос.), а найвідвідуванішим
в Ужгородській окрузі був Ужок (480 ос.). При цьому,
до уваги брались туристи, що здійснювали тривалий
відпочинок (тобто із розміщенням на ночівлі).
41% відпочиваючих були мешканцями Будапешта,
55% – приїжджі з різних регіонів держави, ще 4% –
іноземці. За підрахунками туруправління, в результаті
туристичної діяльності за літній сезон грошовий обіг
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Таблиця 1

Показники літнього туристичного сезону на Закарпатті в 1939 р.*
Кількість туристів
Округи

Ужгородська
Берег–Угочанська
Марамороська
Разом

травень

червень

липень

серпень

вересень

140
307
404
851

240
919
1560
2719

405
1228
2607
4240

295
872
2953
4120

116
260
608
984

Разом

Середня
вартість
пансіону
(пенге)

Обіг
коштів
(пенге)

1196
3586
8132
12914

3,75
3,67
4.02
3.81

97240
294186
761100
1152526

* дані розраховані автором на основі архівних матеріалів Всеугорського управління по туризму в Закарпатті [1, арк. 1, 4, 7].

склав понад мільйон пенге. Згідно із коментарями до
даних, установа позитивно оцінювала такі показники.
Восени туристичне управління вказувало на
необхідність вирішення таких першочергових завдань:
створення місцевого відділу; відновлення притулків
(потребувало 80–150 тис. пенге); формування єдиного
реєстру приватного житла, що здається в оренду (30–
50 тис. пенге); покращення готельного обслуговування
(майже 100 тис. пенге) [5, с. 6].
Перед початком зимового сезону в Ужгороді
було представлено довгострокову програму розвитку
лижного туризму на території краю. Проект передбачав
впорядкування і маркування лижних трас, розширення
поблизу них мережі туристичних притулків та інших
закладів розміщення, будівництво трамплінів [14, с. 1].
Офіційно затверджено й уповноваженого представника
управління в Закарпатті. Ним став уродженець м. Тячів,
науковець й політичний діяч Б. Подані–Гуляш, котрий
займав посаду до квітня 1941 р.
Таким чином, інтерес до освоєння туристичного
потенціалу краю з боку угорської влади був очевидним.
Окупація трактувалась як «повернення» Закарпаття
і передбачалось, що воно стане частиною держави
безповоротно. Протягом 1939 р. було вжито низку заходів
щодо вивчення стану туристичної галузі та вирішення
найнагальніших проблем; розробки стратегічних
програм з довгостроковими перспективами. Передвоєнні
процеси призупинили їх втілення, а вивчення того
періоду потребує окремого дослідження.
Список використаних джерел
1. Державний архів Закарпатської області. – Ф.1133. – Оп.1. –
Спр.10. – 10 арк. // Derzhavnyj arhiv Zakarpats’koi’ oblasti. – F.1133.
– Op.1. – Spr.10. – 10 ark.
2. Носа Б. М. Активізація туристичної діяльності на Закарпатті
у 1939 році / Б. М. Носа // Соціально–гуманітарні науки та сучасні
виклики. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26–27
травня 2017 р., м. Дніпро. Частина І. – Дніпро: СПД «Охотнік»,
2017. – С.106–108. // Nosa B. M. Aktyvizacija turystychnoi’ dijal’nosti
na Zakarpatti u 1939 roci / B. M. Nosa // Social’no–gumanitarni nauky ta
suchasni vyklyky. Materialy II Vseukrai’ns’koi’ naukovoi’ konferencii’.
26–27 travnja 2017 r., m. Dnipro. Chastyna I. – Dnipro: SPD «Ohotnik»,
2017. – S.106–108.
3. Шандор Ф. Ф. Становлення туристичної галузі в Закарпатті:
історичний аспект / Ф. Ф. Шандор // Науковий вісник Ужгородського
національного університету: Серія: Географія. Землеустрій. Природокористування. – Ужгород: Говерла, 2013. – Вип.1. – С.183–189. //
Shandor F. F. Stanovlennja turystychnoi’ galuzi v Zakarpatti: istorychnyj
aspekt / F. F. Shandor // Naukovyj visnyk Uzhgorods’kogo nacional’nogo
universytetu: Serija: Geografija. Zemleustrij. Pryrodokorystuvannja. –
Uzhgorod: Goverla, 2013. – Vyp.1. – S.183–189.

68

4. A felszabadult Felvidék ... // Magyar Országos Tudósito. –
Budapest, 1939. – ХХІ évf. – 127 szám. (junius 2) – old. 10.
5. Az Országos magyar ... // Magyar Országos Tudósito. – Budapest,
1939. – ХХІ évf. – 289 szám. (november 14) – old. 6.
6. Az utas könyve: magyar utazási kézikönyv és utmutató:
Kárpátalja részletes ismertetője / Szer. Kaffka Károly. – Budapest: Az
Országos Magyar Vendégforgalmi Szövetség, 1939. – 77 old.
7. Berghauer S. A turizmus mint kitörési pont Kárpátalján (?)
(Értékek, remények, lehetıségek Ukrajna legnyugatibb megyéjében) /
S. Berghauer. – Pécs, 2012. – 214 old.
8. Egyesületi élet // Turisták Lapja. – Budapest, 1940. – LІI évf. –
old. 73–74.
9. Faragó F. Kárpátaljai tapasztalatok // Turisták Lapja. – Budapest,
1939. – LІ évf. – old. 341–342.
10. Jellinek J. A magyar természеtjárás története / J. Jellinek. −
Budapest, 1939. – 117 old.
11. Kárpátalja turistamenedékházai // Turisták Lapja. – Budapest,
1939. – LІ évf. – old. 334–340.
12. Magyar Országos Tudósito. – Budapest, 1939. – ХХІ évf. – 189
szám. (augusztus 4) – old. 3.
13. Magyar Távirati Iroda.– Budapest, 1939. – 40 kiadás. – március
18. – 1 old.
14. Magyar Távirati Iroda.– Budapest, 1939. – 14 kiadás. –
november 12. – 1 old.
15. Magyar Távirati Iroda.– Budapest, 1939. – 9 kiadás. – december
28. – 1 old.
16. Magyar Távirati Iroda. Sportkiadás. – Budapest, 1939. –
1 kiadás. – május 26. – 1 old.
17. Medgyessy P. Gyertyánliget Kabola Polyána / P. Medgyessy //
Nyirvidék szabolcsi hirlap. – Nyiregyháza, 1940. – VIII évf. – 96 szám
(április 27). – old. 10.
Nosa B. М., rest graduate student, Department of history Ukraine’s,
Uzhhorod National University (Ukraine, Uzhhorod),
bohvul@gmail.com
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The article deals with the features of tourism activity in the Transcarpathian
region in the conditions of the Hungarian occupation of 1939. In the course of
the study, scientific works on the problem and source were studied, among which
regulatory documents and statistical materials.
It is stated that since March this year, the Hungarian authorities have launched
active activities to integrate the occupied lands to the tourist area of Hungary. The
special tourist management that operated under the Ministry of Trade and Transport
of Hungary coordinated work in this direction. During the year, it has carried out
many activities to study the tourist industry of the region, to develop ways to further
its development, and to restore infrastructure.
An important role was played by public organizations that took care of tourist
havens and popularized Transcarpathia.
The article describes the general picture of tourism activity of 1939, analyzes
the main indicators of the summer season and outlines key issues.
Keywords: tourism industry, tourist routes, tourist potential, Hungarian
occupation, Transcarpathia.
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Просвітницька діяльність польського
педагогічного товариства «Християнсько–
національний союз учителів загальноосвітніх
шкіл» у міжвоєнній Галичині
Висвітлено культурно–освітню діяльність польського педагогічного
товариства «Християнсько–національний союз учителів загальноосвітніх
шкіл». Показано, що в міжвоєнні роки члени товариства доклали чимало
зусиль до популяризації польської культури, поширення польськості в Галичині
та піднесення рівня національної свідомості місцевих учителів–поляків,
аби ті могли виховувати молодь у національно–патріотичному дусі. Вони
засновували учительські семінарії, організовували різноманітні курси, лекції,
відчити, краєзнавчі та історичні екскурсії, предметні гуртки (полоністичні,
історичні, географічні та ін.), відкривали бібліотеки та читальні,
співпрацювали з іншими польськими просвітницькими організаціями краю.
Важливе місце в діяльності «Християнсько–національного союзу учителів
загальноосвітніх шкіл» займало відстоювання професійних, службових і
громадянських прав педагогів, піднесення їхнього кваліфікаційного рівня.
Ключові слова: Галичина, Друга Річпосполита, польське товариство,
культурно–освітня діяльність, національні меншини.

По закінченні Першої світової війни Друга
Річпосполита, внаслідок дипломатичних, частково ще
й військових дій, сформувалася як поліетнічна держава,
понад 31% населення якої належало до національних
меншин. Під юрисдикцію Польщі Галичина потрапила
всупереч волі місцевого населення за дипломатичної
підтримки країн Антанти. Упродовж міжвоєнних років
польська освітня політика була спрямована передусім
на інтеграцію краю з рештою держави через освіту та
зміцнення «польськості» на цих теренах. У цьому владі
допомагали польські громадські та культурно–освітні
товариства, що, попри певні відмінності в поглядах
на розвиток шкільництва, об’єднали свої зусилля у
справі популяризації польської культури, протистоянні
денаціоналізації польської молоді, докладаючи зусиль
до поширення полонізаційних впливів та асиміляції
непольського населення цих територій [7, с. 149–155].
Дослідженню просвітницької діяльності польського
педагогічного товариства «Християнсько–національний
союз учителів загальноосвітніх шкіл», спрямованої
на підвищення професійної кваліфікації учителів та
формування у них патріотичної свідомості, присвячено
праці польських учених, зокрема, Ґ. Міхальського
[9], Я. Усьондека [20], С. Мождженя [10]. Культурно–
освітню діяльність польських педагогів Перемишля
висвітлив З. Конєчни [5].
Попри те, що вчені вже вивчали діяльність польських
товариств у міжвоєнній Польщі, роль «Християнсько–
національного союзу учителів загальноосвітніх шкіл»
у поширенні польськості в Галичині та піднесенні
рівня національної свідомості місцевих педагогів вони
висвітлили фрагментарно.
Мета статті – простежити діяльність товариства
«Християнсько–національний союз учителів загальноосвітніх шкіл», спрямовану на захист польськості у
міжвоєнній Галичині, відстоювання прав польських
педагогів та піднесення рівня їхньої національної
свідомості.
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 134

Важливу роль у підвищенні професійної кваліфікації
польських педагогів, залученні їх до активної
громадської діяльності, формуванні з них відданих
патріотів, які згодом мали виховувати національно
свідомих громадян, відіграв заснований у вересні
1921 р. на базі учительських товариств Познані,
Львова та Перемишля «Християнсько–національний
союз учителів загальноосвітніх шкіл» (Stowarzyszenie
Chrześcijańsko–Narodowe
Nauczycielstwa
Szkół
Powszechnych). Ініціатори його заснування прагнули
об’єднати діючі учительські організації Галичини
і решти регіонів Польщі. Метою товариства було
згуртування польських педагогів загальноосвітніх шкіл,
захист їхніх професійних, службових і громадянських
прав, надання їм матеріальної допомоги та правової
підтримки, піднесення їхнього кваліфікаційного рівня,
а також рівня національної свідомості, аби вони могли
виховувати молодь у національно–патріотичному дусі.
Щоб досягти цієї мети його члени організовували лекції,
відчити, наукові курси, фонди з надання матеріальної
допомоги
педагогам,
засновували
бібліотеки,
налагодили співпрацю з іншими товариствами, брали
участь в освітніх і виховних комісіях, організованих
органами державної та місцевої влади тощо [18,
с. 1; 20]. Товариство провадило культурно–освітню
діяльність спільно з такими польськими організаціями,
як Польська шкільна матиця (Polskа Macierz Szkolnа),
Польське товариство опіки над кресами (Polskie
Towarzystwo Opieki nad Kresami), Союз польських
освітніх товариств (Zjednoczenie Polskich Towarzystw
Oświatowych), Товариство школи людової (Towarzystwo
Szkoły Ludowej) та ін.
Серед провідних діячів та організаторів «Християнсько–національного союзу учителів загальноосвітніх
шкіл» були Станіслав Ґлапіньський (з 1921 по 1925 р.
очолював товариство), Міхал Сіціньський (з 1925 по
1939 р – голова організації), Фердинанд Щуркєвич,
Шимон Качмарек, Роман Павельський та ін. У 20–х
роках союз став другим серед польських учительських
організацій за кількістю членів, зокрема, у 1924 р. їх
було 13 тис. Однак через відсутність у молодих учителів
зацікавлення діяльністю цієї організації, перехід
частини з них до Союзу польських учителів (Związek
Nauczycielstwa Polskiego), вихід на пенсію старших
педагогів, станом на 1934 р. їх залишилося 8500 [10,
c. 140].
У міжвоєнні роки діяло вісім окружних відділів
товариства: львівський, волинський, познанський,
поморський, варшавський, краківський, віленський
і сілезький. Відділ у Львові був заснований у травні
1922 р., а очолила його Зузанна Бревкова, заступницею
стала Мар’я Маньчуковська [4, с. 12]. Він посідав третє
місце за кількістю членів. У 1928 р. до львівського
окружного відділу належало 31 коло, члени якого
активно долучалися до піднесення рівня освіти та
національної свідомості місцевого польського населення
[27, с. 8]. Так, у 1930 р. цей відділ скликав 11 засідань, на
яких порушувалися питання про необхідність залучення
польських учителів до громадської діяльності,
організації курсів, літніх колоній і стипендійних
фондів для педагогів [28]. У 1933 р. львівський відділ
товариства на чолі з Фердинандом Щуркєвичем провів
2 засідання керівного складу відділу, 41 – виконавчого
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відділу, 1 – керівників кіл та організував 25 травня цього
ж року з’їзд делегатів відділу [3, с. 17–18]. Однак з часом
ряди товариства загалом, а львівського відділу зокрема,
почали рідіти. Так, якщо 1922 р. тут діяло 18 кіл з 1490
членами, 1926 р. – 33 і 1866 відповідно, то 1937 р. – лише
21 коло з 594 членами [9, с. 48].
Головному
управлінню
львівського
відділу
підпорядковувалися спеціально скликані підвідділи:
економічних, громадських, організаційних, професійних,
загальноосвітніх, адміністративно–бухгалтерських справ.
Незалежно від них діяли також секції педагогічна,
освітня, видавнича, екскурсійна, фізичного виховання,
рисункова, літніх колоній та ін. Львівський відділ належну
увагу приділяв умовам праці вчителів, що неодноразово
ставало предметом обговорення на надзвичайних
зборах його членів. Для підвищення освітнього рівня
польського населення, насамперед учителів, відділ
відкривав бібліотеки та читальні, пункти видачі книг і
підручників для молоді початкових, середніх і вищих
навчальних закладів, утримував наукову книгарню
у Львові, в якій продавали підручники, посібники,
методичні видання, карти, глобуси, таблиці, художню та
наукову літературу. Свою діяльність цей відділ зосередив
на різних формах навчання, доповнюючої освіти, аналізі
навчальних програм, а також підвищенні кваліфікації
вчителів. Зокрема, для безробітних педагогів читали
лекції з психології, педагогіки та дидактики, щоб
піднести їх кваліфікаційний рівень, а для молодих
учительок – курси граматики польської мови. На курсах
педагоги мали змогу поглибити свої знання і розширити
світогляд, ознайомитися з новими методами роботи.
Ці курси не лише підносили науковий рівень слухачів,
а також формували національну свідомість. Надаючи
важливого значення самоосвіті вчителів, члени союзу
організовували регіональні педагогічні конференції та
зібрання, на яких обговорювали проблеми виховання
молоді у християнсько–національному дусі [30; 9,
c. 170, 181–182]. Значною активністю вирізнялися кола в
Дрогобичі, Коломиї, Львові, Бучачі, Ярославі, Перемишлі
(у 1924 р. до нього належало 107 учителів) [6].
Члени товариства заохочували педагогів відвідувати
організовані Міністерством віросповідань та освіти літні
курси, зокрема, полоністичні, природничо–географічні,
фізико–математичні тощо. У Львові також діяли курси
української мови, які дозволяли польським учителям
покращити свій рівень української, щоб у майбутньому
скласти конкуренцію в школах педагогам–українцям [8,
c. 11]. Львівський окружний відділ також організовував
власні платні літні курси. Так, оплата за шеститижневі
кваліфікаційні курси для вчителів становила 60 зл.
Програма курсу поєднувала практичні заняття та
ознайомлення педагогів з методикою викладання
окремих предметів [29, c. 14].
На теренах львівського відділу товариство
утримувало три приватні вчительські семінарії. Кола
в Самборі та Дрогобичі утримували жіночі семінарії,
а в Перемишлі – чоловічу. У дрогобицькій жіночій
семінарії, заснованій 1920 р. з ініціативи місцевих
членів товариства, були обладнані фізичний, хімічний,
географічний, природничий кабінети та бібліотека.
На навчання до семінарії приймали дівчат польської
національності римо–католицького віросповідання.
Щороку тут студіювало близько 120 учениць. Подібними
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були умови вступу до семінарії в Самборі. Учням
відкритої 1924 р. у Перемишлі чоловічої семінарії, якою
керував о. Анджей Ґорчица, не лише надавали знання
з різних предметів, а й прищеплювали польські ідеали,
національні традиції та цінності, розвивали їх особисту
культуру [9, c. 170]. У Перемишлі та Львові значною
активністю вирізнялася «Самопоміч», організована для
членів товариства, які через хворобу або інші обставини
опинилися у важкому матеріальному становищі [6].
Переважна більшість членів «Християнсько–
національного
союзу
учителів
загальноосвітніх
шкіл» за політичними поглядами тяжіли до Народно–
національного союзу (Związek Ludowо–Narodowy)
та Польської партії християнської демократії (Polskie
Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji). Саме з
послами до парламенту Польщі від цих партій, які
належали до Сеймового учительського кола (Sejmowe
Koło nauczycielskie), вони підтримували тісні
контакти, оскільки з 1925 р. союз очолював сенатор
М. Сіціньський, а його заступниками були посли Ян
Корнецький та Тадеуш Мендрис [15, c. 3]. У своїх
концепціях представники цих партій поєднували
націоналізм з елементами католицької думки. Подібна
позиція членів товариства яскраво простежується в
їхніх поглядах на польський народ як суверен Польської
держави, виховання молодого покоління, ставлення
до національних меншин, в яких убачали загрозу
польському національному існуванню [9, c. 34, 88–89].
Упродовж міжвоєнних років погляди членів
«Християнсько–національного
союзу
учителів
загальноосвітніх шкіл» на виховання дітей і молоді
залишалися незмінними і цілком збігалися з
пропагованою державою у 20–х роках ХХ ст. ідеєю
національного виховання, яка передбачала розбудову
шкіл на національних традиціях і виховання відданих
громадян Польщі [5, с. 136]. Головна теза зводилася до
постулату, що освіта молодих поляків випливає з традицій
та історичної місії Польщі, опертої на християнських і
національних цінностях. На їхню думку, польська школа
мала дбати про моральне, інтелектуальне та фізичне
виховання молоді [23, c. 1].
Основою моральної стійкості народу члени союзу
вважали релігійне та громадянське виховання, яке
мали реалізувати костел, школа, родина та держава.
Метою будь–яких педагогічних впливів мало бути
прагнення до формування такої людини–громадянина,
яка б вирізнялася глибокою релігійністю, любов’ю
до Батьківщини, почуттям відповідальності, честі та
національної гідності [10, c. 141]. Члени товариства
заохочували вчителів долучатися до впровадження
національного виховання в школах, зокрема, брати
участь в організації краєзнавчих та історичних
екскурсій,
предметних
гуртків:
полоністичних,
історичних, географічних та ін., а також організовувати
відзначення державних і національних свят, ювілеїв,
іменин провідних лідерів держави тощо. Вони вважали,
що саме вчителі мали провадити активну культурно–
освітню діяльність серед поляків Галичини, яка б
сприяла піднесенню рівня їхньої освіти та національної
свідомості [16, c. 5].
Члени «Християнсько–національного союзу учителів
загальноосвітніх шкіл» неодноразово закликали владу
відкривати нові школи з польською мовою навчання у
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південно–східних воєводствах. Певне занепокоєння
у них також викликало переважання на цих теренах
україномовних і двомовних учительських семінарій.
З огляду на це, товариство зосередило свою діяльність
на вихованні патріотично налаштованих педагогічних
кадрів. Учасники ІІ з’їзду союзу, який відбувся у
грудні 1922 р., протестували проти освітньої політики
польської влади в Галичині, яка дозволила обіймати
вчительські посади особам непольської національності,
виступили за невідкладне підвищення фахового рівня
польських навчальних закладів. Водночас представники
товариства в сеймі, зокрема посол Я. Корнецький,
висловлювалися проти існування окремих шкіл для
національних меншин, вважаючи, що свої культурні
потреби вони повинні задовольняти в школах з
польською мовою навчання. На їхню думку, створення
освітніх закладів з навчанням мовами меншин і загалом
надання їм культурної автономії неминуче призведе до
здобуття ними територіальної автономії, що врешті–
решт спричинить розвал держави [9, c. 154–155].
Запровадження на підставі освітнього закону від 31
липня 1924 р. двомовного шкільництва на т.зв. східних
кресах було схвально сприйняте членами «Християнсько–
національного союзу учителів загальноосвітніх шкіл».
Подібно до ендеків, вони вважали утраквістичні школи
місцем асиміляції національних меншин польською
національною культурою, виховання дітей непольської
національності відданими громадянами та патріотами
Польщі [21; 24; 9, c. 156]. Однак критично сприйняли
запровадження шкільного плебісциту, який вважали
шкідливим як для школи, так і для держави. Спротив
і занепокоєння у них викликала участь українських і
білоруських політичних сил і громадських організацій
у плебісцитових акціях, спрямованих на відстоювання
шкіл з рідною мовою викладання. Вони звинувачували
українських і білоруських агітаторів у застосуванні
терору, фальшуванні підписів під деклараціями за мову
викладання. Члени товариства вважали, що шкільні
плебісцити мали відбуватися в атмосфері вільного
волевиявлення батьків і опікунів, без тиску з боку
політичних і громадських діячів. Відповідну ухвалу
було прийнято 1925 р. на ІV з’їзді «Християнсько–
національного
союзу
учителів
загальноосвітніх
шкіл». У ній йшлося про те, що шкільний закон від 31
липня 1924 р., що був виявом великого лібералізму та
толерантності держави у ставленні до національних
меншин, провідники українського та білоруського
народів використали для розгортання антидержавної
агітації. Учасники з’їзду вимагали від владних кіл
вжити невідкладних заходів для заборони небезпечної
для держави агітації, кількість шкіл з польською
мовою навчання залишити незмінною або й збільшити.
Щодо учителів, то було вирішено, що вони не можуть
обмежуватися лише професійною діяльністю, а повинні
долучатися до громадсько–виховних справ і доносити
до поляків важливість національного виховання [2; 10,
c. 140]. Подібні проблеми порушували учасники V з’їзду
делегатів товариства, який відбувся 19–20 вересня
1926 р. Його резолюції містили вимоги покращення
матеріального становища польських учителів та захисту
їх прав [17].
Проблеми
шкільництва
в
південно–східних
воєводствах залишалися в центрі уваги членів
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товариства і після приходу у 1926 р. у Польщі до влади
санаційного табору. Однак до смерті Ю. Пілсудського
в 1935 рр. «Християнсько–національний союз учителів
загальноосвітніх шкіл» переживав не найкращі часи,
здебільшого через неприхильне ставлення до нього нової
влади, яка підтримувала концепцію «державницького
виховання», суть якої зводилася до того, що під час
навчання у школі в учня як у майбутнього громадянина
треба було формувати такі риси, як лояльність
та усвідомлення різноманітних обов’язків перед
Вітчизною. У такому напрямі мало розвиватися усе
суспільство. Члени товариства відкрито не критикували
цю концепцію, а робили це завуальовано, долучаючись
до дискусій з різних питань [9, c. 158].
У 1927 р. у центрі уваги учасників VІ з’їзду
союзу залишалися освітні проблеми у Галичині.
Зокрема, вони обговорювали питання навчання в
школах дітей української, білоруської та литовської
національностей, затвердили низку пропозицій до
влади, в яких рекомендували збільшити кількість годин
польської мови в навчальних закладах національних
меншин, запровадити у школах усіх типів вивчення
виключно польською мовою низки предметів (історії
та відомостей про тогочасну Польщу, географії тощо),
а також задля належного впливу польської культури на
школярів замінити в державних школах з непольською
мовою навчання половину педагогічного складу
вчителями–поляками. Також учасники з’їзду вимагали
від державної влади та місцевої шкільної адміністрації
надання матеріальної та моральної підтримки польським
учителям на окреслених теренах, і щоб у кожному класі
та канцелярії висіли польський герб і портрет президента.
Кількість годин української мови в польськомовних
школах мала бути зменшена [12; 9, c. 158].
Члени товариства неодноразово критикували
діяльність куратора Львівського шкільного округу за
призначення на керівні посади в шкільництві людей т.зв.
санації. Також посол Я. Корнецький наводив приклади
переведення для «добра школи» зі Львова на Полісся
учителів–поляків, прихильників ендеків [25, c. 5]. Вони
звинувачували львівську кураторію в недотриманні
освітнього закону 1924 р., зокрема щодо ліквідації
україномовного чи утраквістичного шкільництва в тих
населених пунктах, де українці становили менше 25%
від загальної кількості населення [22].
Критикуючи «Розпорядження Міністра віросповідань та освіти до кураторів шкільних округів від
12 квітня 1927 р. про мову врядування у державних і
приватних школах всіх типів», яким було дозволено
використання рідної мови в шкільній документації і на
вивісках у приватних навчальних закладах національних
меншин [1, арк. 147], члени товариства покликалися
на те, що ці нововведення в майбутньому можуть
підважити польськість на південно–східних теренах
[24, с. 2; 9, c. 160]. Так само критично вони сприйняли
запропонований
українськими
парламентарями
законопроект про школи з українською, білоруською
та литовською мовами навчання, який з–поміж іншого
передбачав працевлаштування в школах з непольською
мовою навчання вчителів лише цієї національності
[26]. Критику у них викликали законопроекти
внесені українськими, німецькими послами, а також
парламентарями від ППС, що стосувалися питання
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шкільництва національних меншин. Серед основних
закидів українським послам звучали звинувачення у
домаганні територіальної автономії з метою подальшого
від’єднання українських теренів від Польщі [13].
Зміна політичної ситуації після смерті Ю. Пілсудського в 1935 р. зумовила відхід від концепції
«державницького» виховання і повернення до концепції
«національного»
виховання,
яку
підтримували
члени товариства. Вони залишалися на позиціях, що
виховання має опиратися на національно–християнські
засади; учителем у польській школі може бути
лише поляк–католик, і в жодному випадку вчитель–
єврей; шкільні підручники мають бути укладені з
дотриманням визначеної лінії виховання; підручники
для польських шкіл можуть укладати лише польські
вчені та письменники тощо [14; 10, c. 141; 11, c. 3–5].
Члени товариства виступали проти запровадження
в школах іншої релігії окрім католицької, оскільки
це, на їхню думку, могло посилити сепаратизм
національних меншин південно–східних воєводств,
зокрема українців. Висловлювалися проти спільного
навчання дітей–християн та дітей–євреїв, оскільки
це суперечило концепції «національного» виховання.
Вони домагалися надання головних ознак католицької
школи всім існуючим державним навчальним закладам.
Запровадження цих змін гарантувало б польським дітям
виховання в національно–католицькому дусі, і водночас
уможливило б поширення культурно–релігійних впливів
на дітей інших національностей [9, c. 127].
Про підтримку членами товариства концепції
«національного» виховання свідчать резолюції XVII
загального з’їзду делегатів «Християнсько–національного
союзу учителів загальноосвітніх шкіл», який відбувся
27–28 червня 1938 р. у Львові. У них, зокрема, йшлося
про необхідність перегляду всіх навчальних програм та
підручників у польських школах, які мали відповідати
концепції «національного» виховання опертого на
католицьких принципах; перехід усього апарату шкільної
адміністрації до рук осіб «відданих ідеї програми
національного виховання» [19, c. 3].
Отже, члени «Християнсько–національного союзу
учителів загальноосвітніх шкіл» доклали чимало
зусиль до поглиблення зв’язку польського суспільства з
національною культурою. У Галичині вони акцентували
увагу на зміцненні польськості та розширенні мережі
польськомовного шкільництва. Завдяки своїй активній
громадській діяльності польські педагоги, з одного
боку, долучилися до піднесення рівня національної
свідомості поляків Галичини та впродовж міжвоєнних
років виховували патріотично налаштованих громадян
Польської держави, а з іншого – спонукали владу до
обмеження освітніх і мовних прав національних меншин
краю, зокрема українців.
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Educational activity of the Polish Pedagogical Society «Christian
National Union of the Secondary School Teachers»
in the inter–war Galicia
The article deals with cultural and educational activities of the Polish Teachers
Association «Christian National Union of the Secondary School Teachers». It was
shown that during the interwar years members of the Union made a lot of effort to
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popularize Polish culture, to spread Polish in Galicia and to raise level of national
consciousness of the local Polish teachers, so that they could educate the youth in
a national and patriotic spirit. They founded teachers seminars, organized various
courses, lectures, exhibitions, ethnographic and historical tours, subject groups
(Polonistic, historical, geographical, etc.), opened libraries and reading rooms,
cooperated with other Polish educational institutions of the region. An important
place in the activities of the «Christian National Union of the Secondary School
Teachers» occupied the advocacy of professional and civil rights of teachers,
raising their qualification level.
Keywords: Galicia, the Second Polish Republic, Polish society, cultural and
educational activities, national minorities.
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Микита Шаповал про репресивний характер
встановлення російськими більшовиками
влади в Україні

Досліджується ряд праць М. Шаповала, видатного вченого, громадського
діяча, патріота та одного із творців української революції 1917–1921 рр., в
яких науковець описує прихід більшовицької влади на території України та
наслідки їх тоталітарного правління для населення.
Ключові слова: вчений, більшовицький терор, комуністична партія,
М. Шаповал, велика революція, український народ.

М. Шаповал має пряме відношення до революційних
подій та розбудови української державності. Його головна
ціль, яку вчений переслідував протягом всього свідомого
свого життя, була вільна, соборна, демократична держава
Україна.Вчений ще на початковому етапі приходу до
влади більшовиків зумів розгледіти їхні справжні наміри
стосовно України, а саме зробити нашу країну васалом
для Москви на довгі десятки років.
Джерельну базу даного дослідження, в першу чергу,
складають праці самого М. Шаповала: «Революційний
соціалізм в Україні» 1921 р., «Большевизм і Україна»
1926 р., «Велика революція і українська визвольна
програма» 1927 р., а також сучасних вчених, зокрема:
Д. Курас, Н. Миронець, О. Чумаченко, та ін.
Метою даного дослідження є проаналізувати
ставлення М. Шаповала до ведення політики більшовиків
та приходїх до влади,охарактеризувати становлення
більшовицької влади та розглянути результати
комуністичного терору на Україні.
Актуальність даного дослідження зумовлена наявністю деяких прогалин стосовно особи М. Шаповала,
як одного із безпосередніх учасників революційних
подій у боротьбі за здобуття незалежності, відношення
до приходу та жорстокого встановлення більшовицької
влади на теренах нашої держави, на які варто більш
точно загострити увагу, зокрема аналізуючи праці
самого вченого.
М. Шаповал проводить ґрунтовний аналіз політики
російських більшовиків на теренах нашої держави.
Дослідник виділяє і описує різні аспект життєдіяльності,
зокрема, політичне становище української держави,
економічна та соціальна політика більшовиків її
наслідки для населення, далі культура та освіта, туди ж
можна віднести і свободу слова [5, c. 1–5].
Перше знайомство з політикою більшовиків та їх
політичною програмою у М. Шаповала відбулося ще
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в молодості, а саме під час проходження військової
служби. Тоді, будучи солдатом, він навіть співпрацював
з представниками більшовицької партії, через спільність
революційних поглядів [13, арк. 121].
Протягом свого життя вчений змінив своє ставлення
та став одним із перших вчених, які гостро критикували
прихід більшовиків до влади в Україні. За словами
М. Шаповала після повалення Гетьманства і відходу
німців з території нашої країнивідбувся перший етап
більшовицького захоплення України [12, с. 130].
Прихід російських більшовиків на терени Україні
відбулось не з першого разу. Перша спроба відбулась
в 1917 р. по квітень 1918 р. Друга – з кінця 1918 р. по
вересень 1919 р.
Встановлення більшовицької радянської влади
в Україні відбулося при зовнішньому збройному
втручанні з боку комуністичної Росії. Після ультиматуму
4 грудня 1917 р. Центральній Раді більшовицькі
війська наступного дня розпочали наступ на територію
УНР і 8 грудня зайняли Харків. Там, під захистом
московських багнетів, зібрався I Всеукраїнський
з’їзд Рад, повністю контрольований Москвою, і 12
грудня 1917 р. резолюцією «Про організацію влади в
Україні» проголосив в Українській Народній Республіці
радянську владу [2, с. 416].
Прагнення більшовиків захопити всіма силами
Україну обумовлювалося єдиним фактором – без України
немає Росії. Це відноситься і до природних ресурсів,
мінералів, корисних копалин, якими наша країна
наділена сповна, вихід до Чорного і Азовського морів,
так і людськими ресурсами – дешевою робітничою
силою.
Так, наприклад, після приходу комуністичної влади
до першої столиці України – м. Харкова, більшовики
стали нещадно вивозити врожай пшениці до Росії.
Чисельність вивезеного хліба щоразу збільшилась, на
початку 140 вагонів, через пару місяців 300, а з 1 квітня
число зросло до 400.
Негативні наслідки приходу до влади більшовицького
режиму позначились і на економіці підприємств. Після
загального одержавлення, приватні підприємства
втратили свого власника і перейшли до рук держави, яка
не завжди була спроможна підтримувати такий же рівень
продуктивності праці та, головне, виплат робітникам,
який був раніше. Часто такі підприємства припиняли
свою діяльність. Ресурси які держава викачувала з таких
підприємств насамперед були спрямовані на військові
потреби та підтримку боєздатної армії. Уряд в 1918 р.
запровадив так звану продрозкладку, фактично забираючи
шляхом реквізиції селянської продукції. Впроваджувалась
політика воєнного комунізму [3, c. 142].
Стосовно політичної ситуації, прийшовши до
влади, більшовики монополізували владу в єдиній
комуністичній партії. Компартію вони проголосили в
статусі єдиної державної, всі інші партії потрапили під
заборону.
Вищі ешелони партії перетворились на частину
державного механізму. Практично всі відповідальні
державні посади обіймали лише члени РКП(б). Уся влада
концентрувалася на найвищому щаблі компартійно–
радянської піраміди.
Захопивши владу в 1917 р. більшовицька влада
примусово почала нав’язувати українському населенню
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ідеологію тотального контролю та нав’язування
єдино правильної на думку правлячої гілки з Москви
комуністичну ідеологію. Така політика не бачила
перешкод на своєму шляху та позбавляла всіх
інакомислячих шляхом репресій, залякування, фізичної
розправи, заслання до таборів. Методи більшовиків були
досить різноманітні в цьому аспекті [1, c. 447].
Вчений у своїй праці «Велика революція» зазначає
певну кількість періодів революції на Україні, а саме
перший – доба Рос. Тимчасового Уряду (і УЦРади),
другий – доба УНР і ЦНР, третій – доба Німецької
окупації (УЦР і Гетьманщина), четвертий – доба УНР –
Директорії, п’ятий – доба Петлюрівщини і Двоєвластя,
шостий – доба Польської окупації, сьомий – доба
Московської більшовицької окупації [12, с. 252].
М. Шаповал зазначає, що в більш культурно
розвинутих країнах, наприклад Європи, більшовицькі
гасла не були сприйняті. Лише Московщина, Україна та
Білорусь надали простір для більшовизму. Хоча вчений
наголошує, що без підтримки армії більшовицький терор
не мав би успіху на території нашої держави. Настав
режим терору і воєнно–партійної диктатури. Трудове
населення позбавилось найменшої свободи і стало
виконувати свою давню роль: платити податки, давати
жовнірів до війська і утримувати начальство [12, с. 258].
Наш народ, за словами М. Шаповала, після приходу
до влади більшовиків почав чітко усвідомлювати
гнітючого становлення України. Цей гніт і визиск
персоніфікується не–українською більшістю КПбУ.
Українська маса усвідомлює економічні суперечності,
політичний гніт, культурну неволю [12, c. 24].
Науковець наголошує, що в Українській республіці
повинна бути українська влада, що буде спиратися
на 80% населення українського й на трудові маси не
українських народностей [12, с. 38].
Цікаво подивитися на етнічний склад комуністичної
партії на теренах нашої держави після приходу
більшовиків в Україну. У 1918 р. після партійного
перепису лише 3% членів визнали себе українцями. В
наступні роки тенденція трохи змінилась на краще,
наприклад в 1925 р. вже 36.9% позначили себе як
українці. Загалом на керівні посади займали в переважній
більшості комуністи, можна дійти до висновку, що влада
в Україні була проросійською, яка не підтримувала
інтереси та вимоги простих українських громадян [7,
c. 265].
Далі вчений звертає увагу на українську еміграцію,
та дає настанови боротися й надалі за самостійну
Україну. Визволення України, продовжує автор, по суті
може бути тільки визволенням від визиску, політичного
й соціального гніту та культурної тьми – загалом кажучи
– визволенням від продуктів і наслідків буржуазного
устрою. Еміграція що справді хоче визволення, мусить з
повною рішучістю поборювати це злочинне змовництво
проти України і, стежучи за розвитком свого народу
та передбачаючи необхідний хід подій, морально
включатися в систему інтересів свого народу, його
стремлінь і боротьби [12, c. 39].
М. Шаповал приводить приклади політики
більшовицької партії в сфері науки та освіти, яку
радянська влада почала брати під контроль і обмежувати
населення в прагненні до саморозвитку та самоосвіти.
Наука й освіта, школа, бібліотека, книги й преса, свобода
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досліду і свобода критики – це значний шлях для
розвитку індивіда, коли мова йде про шлях виховання.
В радянській Росії та Україні, за словами автора,
панує монополія компартії на думку, школу, слово,
газету. Це призводить до деградації суспільства, яке
мислить однаково, шаблонно. Хоча логіка в такому
підході ясна, народом, який не вміє мислити самостійно
легше управляти [12, c. 47–48].
Стосовно політичної ситуації, прийшовши до влади,
більшовики монополізували її в єдиній комуністичній
партії. Компартію проголосили в статусі єдиної
державної, всі інші партії потрапили під заборону
. Вищі ешелони партії перетворились на частину
державного механізму.
Практично всі відповідальні державні посади
обіймали лише члени РКП(б). Уся влада концентрувалася
на найвищому щаблі компартійно–радянської піраміди.
Вчений розвиває свою думку про необхідність
незалежності країн, які входять до складу Радянського
союзу. М. Шаповал зазначає, що Україну Росія тримає
за допомогою соціального вузлу, який в свою чергу став
результатом міжнаціональної системи поділу суспільної
праці, а не національної [12, c. 57].
Такий підхід чітко виявлявсь на прикладі
промисловості, наприклад в Україні не було повного
закінченого робітничого циклу, наші підприємства
виготовляли деталі, та постачали їх в сусідні республіки,
які також їх обробляли і відправляли до Росії, яка вже
сама завершувала виробництво продукції.
Після приходу до влади більшовицької партії,
Україна за словами М. Шаповала, стала колонією
Москви, яка забезпечує її продовольством і дешевою
робочою працею [8, с. 299].
СРСР мусить розкластись на свої складові частини,
а це може статись лише шляхом скасування диктатури
компартії, котрі всі «гарні слова» в конституціях
стчасних «самостійних» членів СРСР зробили
жалюгідними фікціями. Замість диктатури повинна
прийти міжнародна демократія, цеб–то урівноправлення
народів і нова їх взаємочинність, на основі інших норм,
нова інтеграція, як вільних і незалежних [12, c. 56].
Також М. Шаповал передбачив падіння більшовицької партії, провівши аналогії із царською владою,
яка виступала проти демократії та прав народу.
Більшовицький режим вчений називає не інакше як
окупація, від якої нашу країну треба рятувати. Порятунок
може прийти лише від усвідомлення народом свого
становище та рішучих змін, сподіватись на допомогу
Європи та іншого світу не варто. Українці повинні самі
стати володарем своєї землі. Після приходу до влади
більшовицької партії, Україна за словами М. Шаповала
стала колонією Москви, яка забезпечує її продовольством
і дешевою робочою працею [8, с. 299].
Для українського народу є єдиний правильний шлях
це побудова свого, власного суспільства. Перший шлях
це перемога над всеросійською диктатурою. Здійснення
визволення України лежить тільки в соціалістичній
програмі [12, c. 58].
Голод 1921–23 рр. також був спричинений політикою
більшовицької партії на території України та Кубані.
Такого висновку дійшов вчений проаналізувавши ряд
причини у своїй праці. Далі автор наголошує: Стосовно
головних причини, як записав «за даними людей»,
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тобто самих очевидців які спричинили голод, науковець
виділив такі основні фактори та провів аналіз кожного
із них: «Винуваті білогрвардійці, друге більшовики,
а трете Бог, блокада, революція, егоїзм Європи і т.д.
Світова війна (під питанням)» [9, с. 1].
Як зазначав М. Шаповал: «Большовицький режим
приводить за собою голод. Такий емпіричний досвід,
але ми мусимо зрозуміти через що саме цей режим
спричиняв голод» [9, c. 3].
У своїй праці «Большевизм і Україна» вчений
наголошує:
«Удержавленя
природних
багатств,
господарства і культурно–духовної діяльності створило
нечувану деспотію держави і рабства населення». Далі
М. Шаповал підводить до узагальнення про соціалізм в
СРСР – «це рабство всіх і панування деспотів, зупинка
думання всіх, бо за їх думають Маркс, Ленін і деспоти»
[11, c. 8].
Варто виділити одну із головних тез М. Шаповала
стосовно більшовицького режиму в Україні, вчений
зазначає, що з часом більшовицькі ідеї та гасла в
розумінні українців почали набувати зовсім інших рис.
Робітничий клас почав розуміти, що головні постулати
на яких трималась більшовицька пропаганда, не мають
ніякого відносин до реальності. Населення все більше
почало ставитись ворожо та прийшло усвідомлення
гніту й визиску України Москвою. Також багато
запитання було стосовно економічного становища,
політичного гніту, культурної неволі. Радянська влада
вела колоніальну політику, збагачуючись за рахунок
українського населення. які виступали в ролі дешевої
робітничої сили без особливих прав та природних
ресурсів [7, с. 23].
Прихід та встановлення більшовицької влади на
теренах нашої держави мало негативний вплив для
населення. Політика більшовиків була зумовлена,
насамперед, на протидію індивідуальним якостям
людини. Населення повинно було мислити, жити,
працювати шаблонно і підкорятись партійному
керівництву з Москви, таким народом легше управляти
та маніпулювати. Також вчений наголошував на
неможливості побудови демократичного устрої в країні,
поки правлячу гілку займаюсь комуністична партія.
Варто виділити головну тезу М. Шаповала стосовно
більшовиків, він зазначає, що в період революційних
подій, коли наша країна мала можливість здобути
незалежність, саме більшовизм та їхній терор щодо
українців, був головною проблемою на шляху до
суверенітету.
Отже, можна дійти до таких висновків, що російська
більшовицька партія підступно скористалась відсутністю
чіткої політики та ослаблення української влади, яка
на хвилі революційних подій не зуміла консолідувати
зусилля заради однієї мети, а саме здобуття незалежності,
та на довгі роки, до 1991 р., зробила Україну васалом
Москви.
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Nikita Shapoval about the repressive nature of the establishment
by the Russian Bolsheviks of power in Ukraine
The rear explored a works by N. Shapoval, a prominent scientist, public
figure, patriot and one of the founders of the Ukrainian revolution of 1917–1921,
in which scientist described the arrival of Bolshevik authorities in Ukraine and the
consequences of the irule for the population.
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Ціна зради
(за матеріалами архівно–кримінальної
справи В. А. Круглова)
Розглядається феномен колабораціонізму в роки Другої світової війни
на прикладі зрадницької діяльності В. А. Круглова, досліджуються методи
діяльності агентури СД в Миколаєві з виявлення та знищення радянського
підпілля. На основі архівно–кримінальної справи УСБУ в Миколаївській області
автор намагається сформувати психологічний портрет активного зрадника
(ініціативника), виявити причини масового колабораціонізму та ціну зради.
Ключові слова: колабораціонізм, поліція безпеки та СД, підпільна
організація «Миколаївський центр», штатний агент, абвер, резидент.

Проблема колабораціонізму в роки Другої світової
війни стала об’єктом дослідження у вітчизняній
історіографії лише в останні роки і набула особливої
актуальності в Україні після анексії Російською
Федерацією Криму та її агресії на Сході України.
Дослідники історії Миколаївщини торкались питань
співробітництва радянських громадян з німецькою
окупаційною владою тільки побіжно, в контексті
дослідження окупаційного режиму та підпільно–
партизанського руху на окупованій території в 1941–
1944 рр. Публікації, присвячені спеціально питанню
колабораціонізму, його причинам, масштабам та
наслідкам, на сьогоднішній день відсутні. В даній
статті, яка започатковує цикл матеріалів, об’єднаних
загальною темою «Ціна зради», в рамках проекту «Книга
Пам’яті України» зроблена спроба заповнити вказану
прогалину методом мікроісторії – прослідкувавши
діяльність основних зрадників–агентів німецьких
каральних органів (Круглова В. А., Любченко М. С.,
Соловйової М. І. та інших). Основна задача автора
– розкрити трагічні наслідки колабораціонізму, по
можливості показати психологічний портрет зрадника
та мотиви співробітництва з окупантами. Публікація
повністю базується на архівних документах з т.зв.
основного фонду архіву управління Служби безпеки
України в Миколаївській області, що вперше вводяться
в науковий обіг.
Однією з основних постатей в ряду зрадників
руху Опору на Миколаївщині, безумовно, є Валентин
Антонович Круглов. Здавалось би ніщо на сприяло тій
зловісній ролі, яку він відіграв у знищенні німецькими
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контррозвідувальними
органами
миколаївського
підпілля: в родині не було репресованих, його аж
ніяк не можна віднести до ображених радянською
владою. Звичайна біографія: народився у 1910 році в
с. Петрищево Верейського району Московської області
в бідній селянській сім’ї. Після смерті батька в 1915
році разом з матір’ю переїхав до Москви. Отримавши
8–річну середню освіту, з 1925 року розпочав трудову
діяльність – послідовно на ряді підприємств працює
слюсарем: «Сельсоюз», «Мельпром», Рентгенологічний
інститут [1, арк. 62].
В 1928 році (пізніше вказував на 1930 р.) за
хуліганство Круглов В. А. був засуджений до громадських
робіт з відрахуванням із заробітку, покарання відбував за
місцем основної роботи.
В 1930 році Круглов В. А. покидає Москву і їде на
південь. Перебуваючи в Батумі він звернувся в місцеву
дитячу комісію як безпритульник. Після його заяви, що
він сирота і не пам’ятає рік і місяць свого народження,
отримав документи на ім’я Франгеянс Володимир
Бєланович (відрекомендувавшись в комісії таким
чином, Круглов чомусь був впевнений, що це естонське
прізвище) [1, арк. 52]. Рік народження – 1913–й – йому
визначив судексперт. Пізніше на допитах він пояснював
свій крок необхідністю приховати судимість перед
призовом до армії [1, арк. 52]. В 1932 році був призваний
на військову службу, потрапив до дивізіону підводних
човнів Чорноморського флоту. В званні главстаршини
залишився на позастрокову службу. Під час перебування
в Миколаєві, де здійснювався ремонт підводного човна,
Круглов (під прізвищем Франгеянс) одружується на
місцевій мешканці Лозі Вірі Олексіївні. Офіційна
реєстрація шлюбу, за його словами, відбулась перед
самим захопленням Миколаєва німцями, сама ж Віра
Олексіївна встигла евакуюватись з міста.
Початок війни В. Круглов зустрів у складі 3–го
морського десантного полку. Висаджений в районі
с. Дофіновки полк приймає участь в обороні Одеси,
а після здачі міста був перекинутий в Крим. В жовтні
1941 року підрозділ, в якому перебував Круглов, був
оточений в районі Сарабуз – Сімферополь і в повному
складі потрапив в полон [1, арк. 94]. Через Сімферополь
і Джанкой разом з іншими полоненими він потрапляє в
херсонський табір військовополонених.
Жахливі умови утримання військовополонених
та висока смертність серед них сприяли вербувальній
роботі, яку проводив в таборі офіцер німецької
контррозвідки. На початку грудня до нього на допит
потрапляє і Круглов. Слід додати, що об’єктом
вербування в першу чергу ставали ті військовополонені,
родичі яких проживали на окупованій території.
«На ґрунті важкої обстановки в таборі я дав згоду
німецькому офіцеру на таємне співробітництво, яке
оформив відповідною анкетою, і тут же від нього отримав
підтримку продуктами, – показав на допиті Круглов.
– Після цього офіцер мене проінструктував після
звільнення із табору з’явитись до своєї сім’ї в Миколаїв,
пройти відповідну обов’язкову реєстрацію в жандармерії
і відразу ж оформитись куди–небудь на роботу.
Після вступу на роботу він дав мені завдання
з’явитися в СД, де пред’явити заповнену при вербовці
анкету. Відповідно отриманих там завдань приступити
до практичної таємної роботи на німецьку контррозвідку.
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Коли інструктаж був закінчений, мені видали
нарукавний знак як звільненому з табору і в групі
приблизно 60 чоловік військовополонених звільнили з
табору» [1, арк. 95].
Прийшовши пішки до Миколаєва він з’являється на
квартиру свого тестя Лози Олексія Прокоповича по вул.
Міщанська, 13 і розповідає вигадану історію про втечу
з німецького полону з–під Одеси. Цим же він пояснює,
чому він не Франгеянс, а Круглов Володимир (ім’я він
таки змінив). Далі Валентин Антонович діє відповідно
до інструктажу – через декілька днів реєструється в
жандармерії, влаштовується слюсарем на сантехзавод
і на початку лютого 1942 року з’являється до поліції
безпеки і СД в Миколаєві.
В СД він був прийнятий слідчим Ролінгом та
заступником начальника політичного відділу СД
Реппером. Після короткого допиту В. А. Круглов підписав
протокол і дав підписку про таємне співробітництво з СД.
Відповідно отриманим від Ролінга вказівкам всі доноси
він повинен був передавати в письмовому вигляді за
підписом «Круглов» або в усній формі на вказаних йому
конспіративних квартирах.
На допиті в УМДБ по Миколаївській області
Круглов показав: «Через три–чотири дні я прийшов в
СД, прийняли мене Ролінг і Реппер і запропонували
мені зайнятись питанням встановлення підпільних
організацій і по можливості глибше проникати в ці
організації з метою виявлення їх складу, ймовірних
заходів в боротьбі з німцями, зв’язків [та] розташування
керівних центрів і засобів боротьби…
…знайомитись з антинімецьки налаштованими
громадянами, грати роль радянського патріота і
рекомендуватись
учасником
підпільної
воєнної
організації Таврії, керівником якої є полковник
радянської армії Пеньков. Причому прізвище Пенькова
було вигадане і взяте довільно» [1, арк. 99]. Ролінг
наказав поки не з’являтись в СД, а передавати отриману
інформацію через перекладачів Бірка та Михайла на
явочній квартирі останнього по вул. Великій Морській.
«Володимир» – а саме під цим іменем Валентин
Круглов став відомим в окупованому Миколаєві –
активно розпочав діяльність німецького таємного
агента–провокатора.
Так, відразу після отримання завдання від Ролінга
та Реппера, розігруючи антинімецьки налаштованого
патріота та демонстративно підкреслюючи свою
причетність до підпілля, він зустрівся зі своїм
знайомим по службі Брагіним Андрієм, а через нього
познайомився з Олексієм Недоступом, який після
звільнення з табору військовополонених влаштувався в
поліцію. Спровокувавши їх на розмову про створення
підпільної організації відразу ж доніс на них в СД. В
результаті Недоступ потрапив під агентурну розробку
СД (за його показаннями він входив до складу
підпільної групи Павла Хівренка) і в травні 1943
року був заарештований. Група Хівренка згодом була
німцями розгромлена, 20 її членів були розстріляні.
Вину за це Недоступ повністю поклав на Круглова [1,
арк. 133].
В грудні 1942 року М. С. Любченко – ще один
з ключових агентів – донесла в СД на українських
націоналістів, які служили в поліції та охороняли
нафтобазу і вели боротьбу проти німців. Виконуючи
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завдання Ролінга, Круглов від імені радянської підпільної
організації запропонував їм вести спільну боротьбу.
Під час його повторної зустрічі з членами ОУН вони
були заарештовані СД. Після цього розпочались масові
арешти українських націоналістів [1, арк. 91].
Буквально кожного дня Круглов отримував завдання
по виявленню зв’язків підозрюваної СД особи, її
всебічній розробці та встановленню учасників руху
Опору. Методи в усіх випадках були одні й ті самі –
входження в довіру, виявлення знайомих підозрюваного
з подальшим їх арештом.
В серпні 1942 року ентузіазм і «таланти» Круглова
були високо оцінені окупантами. Він був зарахований
в штат СД на посаду штатного негласного агента з
окладом 750 німецьких марок, що по тодішньому
курсу рівнялось 7500 рублів на місяць. З сантехзавода
Валентин Антонович звільнився, але в фіктивних
документах прикриття продовжував там числитись. Тоді
ж йому в СД видали пістолет «Браунінг» [1, арк. 108].
І все ж основним завданням Круглова був пошук
та агентурна розробка миколаївського підпілля. Ще в
довоєнний період він познайомився з Каплевич Любов’ю,
на квартирі якої деякий час проживав. В окупованому
Миколаєві Каплевич з дітьми переховувалась на квартирі
своєї знайомої Конової Олени Дмитрівни, оскільки,
як єврейка боялась розправи з боку нацистів. В липні
1942 року Каплевич, яка шукала допомогу, в свою чергу
познайомила Круглова з Оленою Коновою. У відповідь
на «патріотичні» розповіді «Володимира» остання
запропонувала познайомити його з Олександром, який
проводить активну роботу проти окупантів і, зокрема,
допомагає звільненню радянських військовополонених
з табору на Темводі шляхом підробки документів.
Під час походу до табору в тому ж липні 1942 року
до ув’язненого там зятя Конової Леоніда Калініна і
відбулось знайомство Круглова з Олександром Кубраком
[1, арк. 101]. В результаті домовились про повторну
зустріч на березі річки за тюрмою. Про це відразу було
поінформовано Ролінга, який поставив задачу глибше
проникнути в підпільну організацію і виявити весь її
склад.
Розіграна «Володимиром» роль представника
підпільної військової організації Таврії справила
неабияке враження на О. Кубрака, а потім і на Михайла
Комкова1, з яким той познайомив Круглова. Настирливі
вимоги останнього дізнатись про склад організації та її
керівництво чомусь не викликали підозри у О. Кубрака і
М. Комкова. Під час слідства в 1947 році В. А. Круглов
розповів: «Ролінг дав мені 2 гранати і певну кількість
патронів до пістолета, щоб справити враження, але
в допомозі Комкову і Кубраку патронами відмовив,
мотивуючи тим, що полковник Пеньков поки не знає про
їх організацію…
[…] Я дізнався, що організація підтримує зв’язок з
центром шляхом посилки кур’єрів – чоловіка та жінки.
[…] В результаті я настільки увійшов в довіру до
Комкова і Кубрака, що в кінці липня чи на початку серпня
1942 р. вони запросили мене на конспіративну квартиру
по вул.6–та Слобідська, хазяїном якої був Василь Киян.
1
Комков Пилип Антонович – відомий в підпіллі під
псевдонімами «Михайло», «Михайло Мічений». Саме
тому автор вважав доцільним використати в статті ім’я, яке
фігурувало в матеріалах архівної справи
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… удалось встановити, що його брат Леонід також
є активним учасником підпільної організації, про що
відразу доніс в СД Ролінгу» [1, арк. 103–104].
Досить дивними і незрозумілими виглядають
довіра підпільників до В. Круглова та надання йому
зайвої інформації, особливо зважаючи на надмірну
цікавість останнього до організації, її керівництва та
можливостей. Нехтування правилами конспірації та
елементарної обережності привели до арешту СД 14
вересня 1942 р. А. В. Палагнюка1. В січні 1946 р. зрадниця
М. І. Соловйова на допиті розповіла про вражаючий
прорахунок здавалося б досвідченого розвідника.
Влітку 1942 р. до Соловйової на вулиці підійшла
незнайома жінка і заявила, що їм потрібно поговорити.
Разом вони прослідували на квартиру знайомої Марії
Соловйової К. І. Деркаченко і в її присутності (! – автор)
ця жінка відрекомендувалась зв’язковою керівника
підпільної організації Анатолія Васильовича, який
запропонував Соловйовій з’явитись на конспіративну
квартиру і включитись в боротьбу проти окупантів.
Частим гостем у Клавдії Деркаченко і Марії Соловйової
була Ніна Бучина, завербована німцями, «наречений»
якої виявився перекладачем СД [3, арк. 52–55]. Через
деякий час К. І. Деркаченко і М. І. Соловйова були
заарештовані і дали згоду на співпрацю з нацистами. Тож
арешт А. В. Палагнюка був невідворотним. Залишається
тільки здогадуватись, чому розвідник без перевірки
звернувся до Марії Іванівни – людини обмеженої,
безграмотної, без необхідних для підпільної діяльності
вольових якостей. Можливо зіграла свою роль його
безмежна віра у відданість комуністів (Соловйова була
кандидатом в члени ВКП(б)).
Крім того, слід віддати належне і В. А. Круглову.
Як свідчить архівно–слідча справа, це була
людина безпринципна, вигадлива і певною мірою
комунікабельна.
Дізнавшись від О. Кубрака про арешт німцями
Анатолія, Круглов наступного дня пішов в СД і сповістив,
що арештований і є одним з керівників підпілля в
Миколаєві. На очній ставці з ним Палагнюк підтвердив,
що чув прізвище Круглова від членів підпільної групи [1,
арк. 108]. Там же в СД був розроблений план знайомства
з хазяйкою явочної квартири Палагнюка.
М. Комков і О. Кубрак звернулись до Круглова з
проханням допомогти з ремонтом рації. Підставлений
СД «майстер» навідріз відмовився дістати батареї,
зате виказав бажання подивитись на рацію на місці
зберігання. Новий прорахунок М. Комкова – він
фактично «засвітив» конспіративну квартиру Клавдії
Кривди по вул. Севастопольській.
Оскільки з ремонтом рації нічого не вийшло,
М. Комков звернувся до В. Круглова з проханням
передати шифровку «Миколаївського центра» в Москву
через радіостанцію «підпільної організації Таврії», яка
тут же потрапила до СД. На допиті 24 жовтня 1947 р. в
Миколаївському УМДБ резидент абвера Ф. Ф. Громов
розповів: «Користуючись шифром Палагнюка я
1
Палагнюк Анатолій Васильович (справжнє прізвище –
Андрєєв Володимир Іванович) – керівник розвідувальної групи
Генштабу Червоної армії, направлений 12 травня 1942 року в тил
ворога у Миколаїв для організації розвідувально–диверсійної
роботи. З 7 серпня по 14 вересня 1942 року очолював підпільну
організацію «Миколаївський центр».
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особисто емпіричним шляхом, вечором того ж дня, на 24
комбінації знайшов ключ… і розшифрував радіограму…:
«Д.Центру. «Адлер», «Кедр» і «Дуня» прибули
благополучно. Частина вантажа захоплена гестапівцями.
Вживаємо заходи для його виручки, зв’язався з майором
держбезпеки. Просимо згоди наркома цьому зв’язку.
Пароль – ім’я дружини і дитини». «Чеченець»2.
Через
капітана
(Абвера–автор)
Мюльянса
[розшифровку] передали в СД. В той же час ми з
Мюльянсом допитували П. Защука, [і він сказав],
що Кент3 – інженер суднобудівного заводу і ходить
в кожаному пальті… Зустрічався з Мільєвим…» [1,
арк. 142].
Тим часом перед «Миколаївським центром» після
арешту А. В. Палагнюка виникла нагальна необхідність
затвердити новий склад керівництва підпілля. 30
вересня 1942 р. на конспіративній квартирі Г. П. Горлая
по вул. 5–а Військова, 35 був затверджений новий
склад комітету: П. Я. Защук (голова), П. А. Комков і
В. В. Бондаренко (заступники голови), Ф. О. Воробйов,
В. І. Соколов. «Миколаївський центр» став називатись
«Миколаївським обласним центром» [4, с. 144]. На
засідання підпільники запросили В. А. Круглова як
представника «підпільної організації Таврії».
Йому навіть запропонували увійти до складу
комітету, на що він відповів відмовою. Крім обрання
керівного комітету на засіданні вирішувалось ще одне
важливе питання – об’єднання «Миколаївського центру»
з «військовою підпільною організацією Таврії» на чолі
з «полковником Пеньковим». З цією метою вирішили
відрядити до Херсона Всеволода Бондаренка і Круглова
для переговорів з «Пеньковим», роль якого виконував
провокатор СД О. П. Мухін. Однак, незважаючи на те,
що останній якийсь час до війни працював в театрі,
«гра» не справила на В. В. Бондаренка бажаного впливу.
Відверто нахабна поведінка, зверхність у спілкуванні,
намагання вивідати у Бондаренка більше, ніж розповісти
про конкретну співпрацю неприємно вразили його.
Крім того два факти викликали підозру у
В. В. Бондаренка і примусили бути обережним –
радіоприймач, що відкрито стояв у «конспіративній»
квартирі і поведінка її хазяйки, яка з сильним німецьким
акцентом щось промовила під час обіду4. Запізніла
обережність деякою мірою сплутала плани гітлерівців.
Однак, слід відзначити ще один наслідок участі
В. А. Круглова в засіданні 30 вересня 1942 р. На нараді
Федір Воробйов заявив, що він добре влаштувався
в Березнегуватському районі, має великі зв’язки і
постачання організації продуктами і грішми бере на себе
[1, арк. 112]. Наступного дня (тобто, ще до поїздки до
Херсону) Круглов доповів про це в СД Ролінгу. Німці
відразу після доносу взяли Ф. О. Воробйова в розробку, і
коли той як представник заготівельної організації «Ост»
приїхав до Миколаєва, то негайно був заарештований
окупантами. При арешті Круглов подав сигнал, що це
2
Позивний радиста групи А. В. Палагнюка (В. І. Андрєєва)
Днищенка Олександра Васильовича.
3
«Кент», «Кен» – позивний В. О. Лягіна (Корнєва).
4
Більш детально про цей епізод можна прочитати в ряді
праць вітчизняних дослідників. Зокрема, див.: Кокін С. А.,
Ташлай Л. Б. Літерна справа резидентури «Маршрутники» /
«Реабілітовані історією. Миколаївська область. Книга 5. – К.,
2010 – С.117–155.
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саме Воробйов і відразу ж пішов в бік вул. Радянської
[1, арк. 120].
Після повернення з Херсона В.В. Бондаренко
поділився своїми сумнівами з П. Защуком і
М. Комковим, а ті обвинуватили його в боягузтві. І тим
не менш повторна поїздка до Херсона не відбулась. Коли
Палагнюк прийшов додому переодягнутись (були тільки
діти Галина – 6 років і 3–річний Павло) йому вдалось
непомітно від німецького супроводу в панчосі залишити
записку. Теща А. В. Палагнюка К. В. Сцепинська через
підпільницю Рябоконеву передала її П.Защуку. В ній
крім іншого називались зрадники, в т.ч. Круглов [2, арк.
504]. Настирливому В. А. Круглову, який виконуючи
наказ Ролінга і Реппера, намагався будь–що залишитись
на зв’язку з М. Комковим і В. Бондаренком, останній
назвав конспіративну квартиру по вул. Бузькій, 6. Сам
же туди не пішов, а послав зв’язкову Ольгу (вул. 3–я
Піщана) прояснити ситуацію. Та повернулась назад з
Петром Лєбєдєвим. Підпільник розповів про стеження за
квартирою і провів Бондаренка на квартиру свого брата
Леоніда, де знаходилась радистка організації Клава.
Але її вже вивів П. Я. Защук, який залишив записку:
«Володя і Міша. Привіт від Анатолія Васильовича.
Круглов і Пеньков провокатори, в Херсон в жодному
випадку не їдь. Негайно покиньте місто. За вами стежать,
всі наші квартири відомі гестапо. Я виїжджаю сьогодні»
[1, арк. 174].
Для відновлення зв’язку з М. Комковим і
В. Бондаренком Круглов продовжував відвідувати
конспіративну квартиру Клавдії Кривди. Саме там
йому таки вдалося зустрітись з Комковим, який
попросив дістати для нього пістолет. Щоб повернути
довіру підпільників, В. Круглов через СД роздобув
М. Комкову пістолет системи «Наган», але той і далі
продовжував уникати зустрічей з ним. В зв’язку з цим
Реппер прийняв рішення провести арешти підпільників,
але основні виявлені конспіративні квартири поки не
чіпати, а встановити за ними спостереження [1, арк.
121]. На початку грудня 1942 р. був заарештований
П. Я. Защук, в листопаді на квартирі Леоніда Кияна
група співробітників СД на чолі з перекладачем Бірком
спробувала затримати М. Комкова. Але той, отримавши
лише легке поранення, смертельно поранив Бірка і зміг
втекти. В перестрілці загинула сестра К. Кривди Ганна
Сіманович. Там же німцями були заарештовані Л. Киян
та К. Кривда, яку В. Круглов привів до загиблої сестри,
та син останньої Григорій.
На допиті в СД Григорій Кривда вказав на квартиру
Іванових за адресою по вул. Алєксєєвська, 3, де міг
переховуватись М. Комков. Туди негайно виїхала група
співробітників СД за безпосередньої участі В. Круглова.
Нікого з «Миколаївського підпільного центру» там
не було, але на квартирі виявили рацію організації
[1, арк. 122]. Було прийняте рішення залишити на
квартирі засідку, а подружжя Іванових заарештувати (в
засідці приймав участь і В. Круглов). В результаті було
затримано понад 10 чоловік [1, арк. 123].
Згодом заарештовані Іванови, Ірина Зимова, її чоловік
Книш були розстріляні, Ф. О. Воробйов, В. Хоменко,
О. Кобер, Л. Киян в числі 10 підпільників повішені. Василя
Соколова поліція ще деякий час не заарештовувала,
оскільки через нього В. Круглов намагався встановити
зв’язок з В. Бондаренком і М. Комковим. Він навіть
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 134

зміг передати останньому записку (складену в СД) з
поздоровленнями та пропозицією допомогти таємно
перевезти його на лікування в Херсон [1, арк. 123].
М. Комков відмовляється від цієї «послуги» і у відповіді
вказує, що буде переховуватися в Новоодеському районі.
Туди негайно виїхала група співробітників СД (і знову
ж за активної участі В. А. Круглова), але пошуки були
марними.
В. Соколову було доручено знищити зрадника,
але пістолет виявився непридатним, а через деякий
час він разом з Петром та Леонідом Лєбєдєвими був
арештований поліцією і закатований в застінках СД.
Багато патріотів потрапили в концтабори, у т.ч. до
Німеччини. Так протягом листопада–грудня 1942 р.
відбувся розгром «Миколаївського центру», завершений
в 1943 р.
На початку 1943 року Валентин Круглов – «Володимир» – продовжує активну зрадницьку діяльність:
влаштовує провокації щодо антинімецьки налаштованих
громадян, виконує завдання з виявлення підпілля
в Миколаєві та Херсоні, приймає участь в облавах,
обшуках, засідках, стеженні, викритті на очних ставках.
Так, за завданням Ролінга він прийняв участь в пошуках
Корнєва (Лягіна)1. Круглов на допиті розповів про цей
епізод:
«Ролінг повідомив – Кент, інженер на одному із
суднобудівних заводів, ходить в кожаному пальті.
Через співмешканку Іру дізнався, що такий інженер
живе по вул. Рибній, кут 1–ї чи 2–ї Слобідської. Схилив
Іру організувати відвідання квартири її знайомих.
Розіграв
роль
перед
хазяями
патріотично
налаштованої людини. Хазяї [сказали] – знають інженера
з «Північної верфі», налаштованого проти німців. СД
заарештувало хазяїв, дізналося все про цього інженера.
Після цього я з Ролінгом і Треммелем поїхали на завод,
де цей інженер був арештований. В результаті бачив його
на допиті в СД, долі його не знаю» [1, арк. 126]. Взагалі
це характерний випадок – після того, як в результаті
доносу В. А. Круглова людина потрапляла в застінки
окупантів, її доля його вже не цікавила, він просто про
неї забував і знову виходив на «полювання», ретельно
виконуючи все нові завдання Реппера і Ролінга. При
цьому влаштував собі щось на зразок «гарема» в Херсоні
на конспіративних квартирах, про які не знали німці і де
поселив «врятованих» ним двох миколаївських жінок.
Як свідчать матеріали справи В.Круглова він навіть
розглядав цей факт як «героїчний» вчинок.
Навесні 1943 року В. А. Круглов уже розумів, що
війна для Німеччини завершиться поразкою.
«В березні 1943 року я одружився на Черновій
Людмилі Федорівні (це при тому, що перебував у шлюбі!
– авт.). – розповів він на допиті в 1947 році. – Безкінечні
роз’їзди за завданнями СД мені набридли, тому я
вирішив з СД порвати і сховатись у родичів дружини в
селі Вейсове [Березівського району] Одеської області»
[1, арк. 64].
В травні 1943 року він з новою дружиною тікає на
територію, окуповану румунами – т.зв. Трансністрію. В
1
Лягін Віктор Олександрович (підпільний псевдонім –
В.О. Корнєв) – майор державної безпеки, керівник резидентури
«Маршрутники» (розвідувально–диверсійна група НКДБ
СРСР) в Миколаєві та «Миколаївського підпільного центру».
Розстріляний окупантами 17 липня 1943 р.
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с. Вейсове він проживав під новим прізвищем – Лебідь
Володимир Антонович.
В 1944 р. після визволення Одеської області
Червоною армією В. Круглов під прізвищем «Лебідь»
був призваний польовим військкоматом до складу 93–ї
стрілецької дивізії 3–го Українського фронту, з якою
приймав участь у визволенні Югославії. Під містом
Круговац отримав незначне поранення (жодної нагороди
він так і не отримав) і був евакуйований для лікування
в Дніпропетровський госпіталь, звідки в листопаді
1945 р. демобілізувався і прибув для проживання на
батьківщину – в Москву [1, арк. 64].
В Москві В. А. Круглов–Лебідь звернувся до
Жовтневого райвійськкомату з заявою, що по дорозі
він втратив документи. В домоуправлінні за місцем
проживання йому були виписані нові документи на
справжнє ім’я – Круглова Валентина Антоновича. Під
цим іменем він і влаштувався на роботу слюсарем у 8–му
контору тресту «Мосгаз», проживаючи разом з матір’ю,
дружиною та двома малолітніми синами Анатолієм та
Євгеном за адресою Вадковський провулок, 20, кв.57 [1,
арк. 69].
Але скрити кривавий слід зраднику не вдалося,
навіть шляхом зміни прізвищ. Опитування сотень свідків
зради миколаївськими чекістами дуже швидко привели
до виявлення В. А. Круглова. Час розплати настав 30
липня 1947 року, коли він був заарештований УМДБ
по Московській області і етапований до Миколаєва
для слідства за місцем скоєння злочину. Слідство вели
старший слідчий УМДБ по Миколаївській області
старший лейтенант Хрустальов і начальник слідчого
відділу майор Большаков.
В якості свідків виступали учасники миколаївського
підпілля, яким вдалося вижити – В. Бондаренко,
О. Кубрак, П. Лобода, К. Сцепінська та інші, засуджені
співробітники управління поліції безпеки і СД Бернгард
і Шерер, Абверу – Громов, Філіпов та Кошарновський,
зрадник О. Мухін, засуджений за «акторську
майстерність» до 10 років ВТТ. Уже 29 грудня 1947 р.
зібрані докази дозволили підготувати обвинувальний
висновок по справі В. А. Круглова зі звинуваченням за
ст.54–1 «б» КК УРСР [2, арк. 283]. 9 січня 1948 р. розпочав
роботу Воєнний трибунал ОдВО під головуванням
полковника юстиції Рилова без участі захисту.
Валентин Круглов визнав свою провину, але цифра
постраждалих від його зрадницької діяльності, яка була
озвучена на судовому засіданні та у вироку дублювала
слова самого підсудного: «Всього за моєю участю було
заарештовано близько 20 чоловік» [2, арк. 290]. Навіть
побіжне знайомство з протоколами допитів свідків
вказує на те, що ця цифра на порядок вища. Список
прізвищ розстріляних, закатованих нацистами, кинутих
до концтаборів, що фігурують в матеріалах справи явно
не повний. Сюди слід додати «ланцюгову реакцію» –
коли заарештовані внаслідок катувань давали показання
на десятки нових осіб. А ще треба врахувати тих
підпільників, на яких завдяки В. Круглову впало тавро
зрадників (О. Кубрак, О. Полохова) або недовіра.
14 січня 1948 р. Воєнний трибунал виніс вирок – 25
років ВТТ та 5 років поразки в правах [2, арк. 305зв].
Певною мірою від розстрілу (як у випадку з М. Любченко)
Круглова врятував Указ Президії Верховної Ради СРСР
від 26 травня 1947 р., який на недовго скасував смертну
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кару. Касаційна скарга засудженого про зменшення
терміну покарання була залишена Воєнною колегією
Верховного суду СРСР 28 лютого 1948 р. без задоволення
[2, арк. 312зв].
За час відбування покарання Валентин Антонович
змінив добрих півдесятка місць, починаючи з лагпункту
№6 Озертабу МВС СРСР, де працював машиністом
локомотиву на електростанції цегляного заводу.
Характеризувався як добросовісний, дисциплінований
працівник, не мав жодного порушення табірного
режиму. І при цьому звертався у всі можливі інстанції
зі скаргами, заявами, клопотаннями про пом’якшення
покарання. Такі звернення були в 1954, 1955, 1959, 1960
роках. Остання спроба була в 1963 році [2, арк. 343–
354]. У всіх випадках комісії з перегляду кримінальних
справ залишали вирок без змін. З кожним роком скарги
В. А. Круглова ставали все більш неправдоподібними
– він плутав імена, прізвища, перекручував факти –
явно підводила пам’ять. Подальша доля Валентина
Антоновича невідома. Скоріш за все він відбув
покарання, як кажуть «від дзвінка до дзвінка» – якщо
дожив до1972 року.
На жаль в сьогоднішній Україні є також немало
людей, які готові піти на службу агресору, служити
ворогові своєї Батьківщини, тому дослідження
феномену колабораціонізму, його причин є нагальною
необхідністю. Ціна зради власного народу надзвичайно
висока, і легковажно відноситись до цього ганебного
явища не можна.
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The price of the betrayal (on materials of archival–criminal case
of V. A. Kruglov)
The phenomenon of collaboration in the years of the Second World War is
considered on the example of the treacherous activity of V. A. Kruglov; methods of
activity of the SD agents in Nikolayev for detection and destruction of the Soviet
underground are being investigated. On the basis of the archival–criminal case
of the Security Service of Ukraine in Nikolayev region the author tries to form a
psychological portrait of the active traitor (initiator), to find out the reasons of the
mass collaboration and the price of betrayal.
Keywords: collaboration, security police and SD, underground organization
«Mykolaiv Center», staff agent, the Abwehr, resident.
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Спогади Федора Ромера
про університет Св. Володимира
(школа істориків університету Св. Володимира)
Проаналізовано спогади відомого російського письменника, поета,
публіциста, громадського діяча, педагога, садівника Федора Ромера,
який у 1855–1860 роках навчався на історико–філологічному факультеті
Університету Св. Володимира в Києві. Встановлено, що у споминах
Федір Ромер охарактеризував атмосферу Університету Св. Володимира
та моральний кодекс честі студентів того часу, пояснив професійний,
просвітницький та педагогічний вплив на студентів талановитих й
улюблених професорів всесвітньої історії В. Я. Шульгіна та російської
історії П. В. Павлова. Період їх багатогранною діяльності склав Другий етап
становлення Школи істориків Університету Св. Володимира. З’ясовано, що
спогади Федора Ромера допомагають глибше усвідомити значення впливу
професорів–просвітників В. Я. Шульгіна та П. В. Павлова на формування
професіоналізму, світогляду, людяності, моралі, активної життєвої
позиції, культурного рівня багатьом поколінням вихованців Університету
Св. Володимира, що дозволяє прослідкувати спадкоємність традицій Школи
істориків Університету Св. Володимира на початку ХХІ ст.
Ключові слова: Федір Ромер, спогади, 1855–1860 рр., Київ, другий період
формування школи істориків Університету Св. Володимира, Віталій Шульгін,
Платон Павлов.

Актуальність статті полягає у пошануванні
професора всесвітньої історії В. Я. Шульгіна та професора
російської історії П. В. Павлова, які своєю багатогранною
просвітницькою, викладацькою та виховною діяльністю
формували Другий період становлення Школи істориків
Університету Св. Володимира ХІХ ст.
Мета статті: проаналізувати спогади Федора
Ромера про атмосферу Університету Св. Володимира
у 1855–1860 рр. у Києві та про постаті професорів
В. Я. Шульгіна та П. В. Павлова.
Спогади про Університет Св. Володимира у Києві
у ХІХ ст., про його атмосферу, професорів та студентів
залишили багато випускників та викладачів. Автор
статті проаналізувала спогади М. І. Костомарова [4],
О. В. Романович–Славатинського [8], В. Г. Авсєєнка
[1], В. Й. Португалова [7], Д. І. Багалія [2], В. Г. Ляскоронського [5], В. І. Щербини [23] у своїх розвідках [13].
Зокрема, спогади М. І. Костомарова про Університет
Св. Володимира, його викладачів та студентів [16;
17], спомини О. В. Романович–Славатинського і
В. Г. Авсєєнка [13; 14; 19; 20], В. Й. Португалова [15;
19], Д. І. Багалія [18; 22], В. Г. Ляскоронського [21],
В. І. Щербини [18; 22].
Свої вспомини про атмосферу Університету
Св. Володимира у 1855–1860 рр. у Києві, про моральний
кодекс честі студентів того часу, про улюблених
професорів істориків В. Я. Шульгіна, П. В. Павлова
залишив студент історико–філологічного факультету
Університету Св. Володимира у 1855–1860 роках Федір
Ромер [9] у статті «По поводу одной книги», яка була
надрукована у травневому випуску «Исторического
вестника» за 1894 р.
Життя та діяльність Федора Ромера достатньо
промовисто його характеризують. Відомий російський
письменник, поет, публіцист, громадський діяч, педагог,
садівник Федір Емілієвіч Ромер (1838–1901) народився
20 серпня 1838 р. в Смоленську у родині німця Еміля
Павловича Ромера, який приїхав до Російської імперії
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у 1822 р. і до 1860–х рр. і працював управителем
великих маєтків у Центральній та Південній
Росії, згодом придбав маєток у селі Богородицьке
Карачевського повіту Орловської губернії. Мати
Федора Ромера, Єфросінія Михайлівна Лизлова, була
дочкою смоленського дворянина. Старший брат Павло
Емілієвич Ромер (1835–1899) був відомим математиком,
заслуженим професором Університету Св. Володимира
у Києві. Молодший брат Володимир Емілієвіч Ромер
(1840–1907) був почесним громадянином Брянська,
головою правління Орловського комерційного банку,
почесним мировим суддею Брянського повіту, обирався
до Державної Ради Російської імперії [6; 11].
Федір Ромер у 1855–1860 роках навчався на історико–
філологічному факультеті Університету Св. Володимра,
був рекомендований для здобуття професорського
звання, у 1861 р. отримав ступінь кандидата історико–
філологічних наук, склав іспит на ступінь магістра, але
у 1862 р. залишив Університет Св. Володимира і до
1865 р. викладав у Першій Київській гімназії. Для того,
щоб мати більше вільного часу для занять літературою
Федір Ромер був переведений у Полтавське повітове
училище, в якому викладав у 1865–1870 роках. У 1870 р.
він виїхав за кордон на чотири роки, три з яких провів
у Неаполі. Вільно володіючи латиною, французькою та
німецькою мовами він вивчив італійську мову настільки,
що друкувався у місцевій пресі. У Неаполі він одружився
на Анні Поповій, уродженій Киселевській, рід якої
розпочинався від Адама Кисіля [6; 11].
У 1874 р. Федір Ромер повернувся до Російської
імперії. Розширив свій маєток у селі Богородицькому
Карачевського повіту Орловської губернії, викупив
найближчі ділянки землі, засадив всю землю величезним
садом, який став невдовзі відомою дослідною
помологічною станцією та прекрасно організованим
комерційним підприємством. Як відомо, помологія
– наука про сорти плодових дерев і ягідних рослин,
відгалуження ботаніки. Помологічні дослідження
фокусуються на розвитку технологій культивування
нових сортів фруктових дерев, вивченні їх фізіології.
Метою помології є виведення дерев з підвищеною якістю
фруктів, покращення продуктивності дерев, зменшення
коштів на продукування фруктів.
Федір Ромер брав участь у засіданнях Сільськогосподарської ради, за дорученням якої в 1898 р.
обстежив сади, розсадники плодових дерев та школи
садівництва всієї південної смуги Російської імперії.
Його звіт став підґрунтям для корінних змін у навчанні
у сільськогосподарських закладах. За період занять
сільським господарством громадський діяч Федір
Ромер п’ятнадцять років обирався мировим суддею,
користувався повагою серед місцевого населення як
неупереджений суддя, який добре знав життя селян, був
головою Карачевского з’їзду мирових суддів у 1886–
1889 рр. Федір Ромер займався облаштуванням медичних
установ та народних училищ у своєму повіті, брав участь
у роботі ревізійної комісії та земських зборах, у місцевій
комісії по забезпеченню продуктами харчування. У
1889 р. він залишив службу, отримав звання почесного
мирового судді. Редагував «Земледельческую газету»,
яку видавало міністерство землеробства. Помер Федір
Емілієвич Ромер 8 серпня 1901 р. у 62 роки у своєму
маєтку [6; 11].
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Під час навчання на історико–філологічному
факультеті Університету Св. Володимира студент
Ромер у 1858 р. почав друкувати в «Сыне Отечества»
свої переклади віршів П’єра Жана Беранже, у 1859 р. в
«Отечественных записках» повість «M–lle Катишь», у
газеті «Киевлянин», як її співробітник, веселі й дотепні
нариси на сюжети із місцевого життя та віршований
цикл «Альбом мюнхенских профессоров» у якому
описувалися професори Університету Св. Володимира.
Останні, роздратовані в’їдливою пародією, розпочали
гоніння на газету, у канцелярію київського генерал–
губернатора та редакцію газети стали надходити скарги
на фейлетоніста. Ми робимо припущення, що саме це
стало причиною того, що Федір Ромер у 1862 р. залишив
Університет Св. Володимира.
Життєвий досвід Федора Ромера як сільського
господаря, знання побуту як селянина, так і поміщика,
різнобічні наукові відомості стали підґрунтям для
белетристики. Романи, повісті, оповідання та вірші Федір
Ромер друкував в «Отечественных записках», «Библиотеке
для чтения», «Русском вестнике», «Искре», «Вестнике
Европы», «Деле», «Русской мысли», «Русском богатстве»,
«Наблюдателе», «Новом слове», «Русском обозрении».
Із творів Федора Ромера окремими виданнями вийшли
«Роман без интриги» (літопис польського повстання в
Південно–Західному краї, 1865), «Сказки и Правда» (збірка
оповідань і статей, 1898) та «Стихотворения» (1898). Писав
Федір Ромер і романи: «Дилетанты» (1872), «Нерешенные
задачи» (1895), «Под разными флагами» (1898). Зібрання
творів письменника із біографічним нарисом були
надруковані після його смерті в Санкт–Петербурзі у
видавництві Адольфа Федоровича Маркса в 1905 р.
Сільськогосподарські питання публіцист Федір Ромер
обговорював у газетах «Новое время», «С.–Петербургских»
і «Московских ведомостях», «Историческом вестнике»,
«Наблюдателе», «Русском вестнике» [3; 11].
Окремо були надруковані «Катехизис практического
земледелия по Гамму и Шмиттеру, составленный
Ф. Ромером» у 1900 р. та «Беседы о практическом
плодоводстве» [10] у 1902 р., в яких Федір Ромер звертав
увагу на необхідність інтенсивного розвитку садівництва
та городництва, у чому сам він досяг величезних успіхів.
За пропозицією міністра землеробства Федір Ромер
був призначений головним редактором офіційних
видань міністерства: журналів «Сельское хозяйство
и лесоводство», «Известия Министерства земледелия
и государственных имуществ», «Земледельческой
газеты». Для виконання цих обов’язків із січня 1901 р.
Федір Ромер переїхав до Москви і протягом наступних
до його смерті семи місяців ці мало популярні до того
видання встигли надзвичайно розширити коло своїх
читачів [6; 11].
Спогади про атмосферу Університету Св. Володимира у 1855–1860 рр., про моральний кодекс честі
студентів того часу, про улюблених професорів Федір
Ромер залишив у статті «По поводу одной книги», яка
була надрукована у травневому випуску «Исторического
вестника» в 1894 р. [9]. У цій праці Федір Ромер також
поділився своїми міркуваннями з приводу роботи
П. Федюнина «Исторический обзор мер по высшему
образованию в России».
Федір Ромер спогадував: «Я […] поступил в число
студентов университета Св. Владимира в 1855 г., […]
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окончил курс по историко–филологическому факультету,
в 1860–м. […] хотелось бы […] помянуть правдивым и
признательным словом то заведение, которое сумело
когда–то подействовать на нас столь могущественным
образом, […] пересоздало в нравственном смысле, […]
на каждого из нас наложило свою неизгладимую печать.
Про себя лично […] я прямо могу сказать, что все то
скромное количество добра, которого суровая жизнь не
вытравила еще из моей души и совести, даровано мне
Университетом Св. Владимира, почерпнуто из лекций
таких профессоров, как П. В. Павлов, В. Я. Шульгин
[…] после шестидесятых годов […] никогда уже не
приходилось мне встречать […] то чуткое внимание
к интересам науки и искусства, столько изящного
и непринужденного оживления, тот благородный и
поэтический оттенок в отношениях между молодыми
людьми разного пола, как это бывало во времена моего
студенчества» [9, c. 464–466].
Федір Ромер згадував: «…сам я лично, как юноша
без средств и связей, а в начале даже и без знакомых,
как бедняк–студент наконец, существовавший исключительно уроками, разумеется, не мог появляться в свете
наравне с моими более блестящими товарищами. Однако,
так велико было в то время обаяние студенческого
мундира, а тогдашнее провинциальное общество с таким
благородным уважением и терпимостью относилось
к адептам знания, […] что даже мы, студенты–
пролетарии, жившие впроголодь и облекавшиеся в очень
потертую «форму», в тех случаях, когда волей–неволей
приходилось нам сталкиваться со светскими людьми,
неизменно встречали с их стороны самый вежливый или,
иной раз, даже сердечный прием. Это […] заставляло
и нас глубоко дорожить своей студенческой честью,
своим добрым именем, […] изучать по мере сил и строго
соблюдать законы благовоспитанности, […] быть скорее
застенчиво–сдержанными, чем нагло–развязанными,
не только в тех немногих домах, где нас благосклонно
принимали, но даже и между собою, во взаимных
товарищеских отношениях» [9, c. 466].
«Могу по совести засвидетельствовать, что студент,
уличенный в явно нечестном или неблаговидном
поступке – по отношению к товарищу или к
постороннему, все равно – немедленно и безжалостно
изгонялся из университета судом студенческого
общественного мнения и применением к виновному
самого презрительного, абсолютного игнорирования
всегда и везде. […] подобные порядки чрезвычайно
высоко ставили тогдашних студентов во мнении
общества. […]привыкнув к серьезному и сознательному
взгляду на собственную жизнь и поступки, мы не менее
серьезно относились и к свои учебным занятиям. […]
очень немногие из нас всецело посвящали себя науке:
но […] такие люди всегда являются исключением.
[…] студент пятидесятых годов конфузился своим
незнакомством с новой нагремевшей книгой, хотя
бы она оказывалась чуждой его специальности.
Аудитории
известных
профессоров,
читавших
предметы общеобразовательного значения, были всегда
переполнены слушателями с других факультетов, […]
некоторые из них […] систематически следили за целым
курсом. В студенческих кружках интересы науки и
литературы стояли […] на первом плане, обсуждались
с увлечением, с горячими спорами за и против, […]
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выяснялась такая начитанность спорящих, которая […]
немного удивила бы современных студентов» [9, c. 466–
467], – оповідав Федір Ромер.
«…может быть, подобная «трата времени»
отвлекала студента пятидесятых годов от занятий своей
непосредственной специальностью […]. Но […] в
университете моего времени и профессора смотрели на
подобную трату времени очень благосклонно, и студенты
придерживались ее сознательно. Мы все были глубоко
убеждены, что простительно и выгоднее не знать какие–
либо второстепенные подробности своей специальности
– ведь не в профессора же мы, большинство, готовились
– чем вынести из университета полное невежество в
литературе, истории, основных понятиях естествознания
и т.п. Нам казалось, что никакая специальность не может
вознаградить за отсутствие сведений, общеобязательных
для образованного человека. Не знаю, ошибались ли мы.
Но […] студенты нашего типа, как я потом убедился на
опыте, лучше и скорее применялись ко всякому живому
делу, чем питомцы современных университетов» [9, c.
467–468], – відзначав Федір Ромер.
«Сравнительная умственная (если не научная)
зрелость студента пятидесятых годов […] особенно ярко
выражалась в его отношении к вопросам внутренней
политики. Горячо интересуясь этими вопросами,
волнуясь, иногда негодуя, иногда презрительно осмеивая,
он, однако, был совершенно чужд бессмысленному
озлоблению и нелепому протесту […]. При всем своем
горячем недовольстве […] он (студент – О. Т.) беззаветно
любил родину, славу ее великих людей, горою стоял
за убеждение в ее великой будущности, восторгался
каждым новым ее успехом» [9, c. 468], – наголошував
Федір Ромер.
У кінці 40–х – початку 60–х років ХІХ ст. в Університеті
Св. Володимира формувався Другий період становлення
Школи істориків закладу. Продукували цей Другий етап
становлення Школи істориків своєю багатогранною
професійною, просвітницькою, педагогічною, виховною
діяльністю в Університеті Св. Володимира талановиті
професор російської історії П. В. Павлов та професор
всесвітньої історії В. Я. Шульгін. Вони різносторонньо
й дієво впливали на формування професіоналізму,
світогляду, людяності, моралі, активної життєвої
позиції, культурного рівня багатьох поколінь вихованців
Університету Св. Володимира. Авторитет історико–
філологічного факультету Університету Св. Володимира
був на дуже високому рівні. На факультеті навчались
кращі студенти університету. Лекції корифеїв –
професорів – просвітників П. В. Павлова, В. Я. Шульгіна,
І. В. Вернадського, М. Х. Бунге відвідували студенти всіх
факультетів. Просвітницька атмосфера, створена цими
яскравими особистостями, плекала майбутніх фахівців,
вчених, громадських діячів, які у своєму подальшому
житті гідно продовжували втілювати ідеї своїх вчителів,
що переконливо підтверджено життєвим шляхом,
діяльністю та відтворено у спогадах О. В. Романович–
Славатинського [8; 12; 19; 20], В. Г. Авсєєнка [1;
12; 13; 14; 19; 20], В. Й. Португалова [7; 12; 15; 19],
Ф. Е. Ромера [9]. Для поколінь студентів, які навчались
в Університеті Св. Володимира, для тих, хто вивчав
історію Університету та життя Києва цієї доби імена
П. В. Павлова та В. Я. Шульгіна назавжди залишилися у
вдячній пам’яті та пошані.
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«Хотел бы познакомить читателей с манерой чтения
[…] самых известных профессоров моего собственного
историко–филологического факультета, […] которые
были […] яркими светилами первой величины на
университетском горизонте своего времени, […] каждый
из них олицетворял собой особый тип лектора» [9, c.
473], – продовжував згадувати Федір Ромер.
«Виталий Яковлевич Шульгин читал в университете
Св. Владимира всеобщую историю. […] В. Я. Шульгин,
один из самых блестящих и даровитых лекторов, какие
когда–либо украшали кафедру русского университета
[…]. Он никогда не читал какого–либо курса, кроме
[…] весьма подробно составленного обозрения
«источников», то есть литературы своего предмета,
причем студентам попутно указывалось, в каких
книгах они могут с наибольшей пользой почерпнуть
сведения о тех исторических событиях и временах,
которые не вошли в программу чтений профессора.
[…]В.Я. Шульгин не стеснялся в своем преподавании
соображениями о количестве прочитанного студентами
материала, но все свое внимание обращал на качество.
Он последовательно останавливался в своем изложении
лишь на известных, более выдающихся и характерных
исторических моментах, связывая их между собой
только самыми необходимыми и короткими указаниями.
Но зато как излагались эти отдельные моменты! […]
книжная его начитанность и эрудиция были по истине
феноменальны […]. Кроме своей редкой начитанности,
В. Я. Шульгин обладал огромным, выдающимся умом,
необыкновенно яркой художественностью изложения и
самой теплой верой в идеал, в обязательный прогресс
человеческого развития, – верой, которая часто
поднимала его изложение до пафоса, до истинного,
высокого красноречия, увлекавшего его аудиторию в
неудержимые восторги. […] читал он всегда в огромном
зале, где, однако, тесновато было от посторонних
слушателей» [9, c. 475], – споминав Федір Ромер.
«В. Я. Шульгин, оставаясь в своем историческом
изложении всегда и прежде всего высоким художником,
облекая в плоть и кровь давно исчезнувшие лица и
события, являлся в то же время и тонким критиком
исторических произведений; он никогда не упускал
случая показать студентам, как должно разбираться в
целой массе разноречивых и сомнительных известий,
а также с замечательной прозорливостью указывал
на несостоятельность философских обобщений,
параллелей и теорий, которыми так увлекались многие
тогдашние историки. […] В. Я. Шульгин отличался
умом тонким, обширным, но вместе трезвым и
положительным. Из него вышел бы, вероятно, очень
заметный государственный человек, что, впрочем, и
доказывается редактированной им газетою «Киевлянин»
[…]. […] он был безусловно доступен для студентов,
отличался высокой гуманностью, и чистота его личной
жизни заставляла молчать даже клевету» [9, c. 475–476],
– підсумував Федір Ромер.
Студентами В. Я. Шульгіна були О. В. Романович–
Славатинський і В. Г. Авсєєнко, які вдячно та сердечно
згадували його у своїх спогадах. Студент–юрист у
1850–1855 р. Олександр Романович–Славатинський
підкреслював: «Припомним, что Шульгин был
украшением Университета Св. Владимира и что такого
профессора истории редко приходилось слышать не

83

Випуск 134

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

только у нас, но и за границей» [8, c. 189; 20]. Кількома
днями по смерті В. Я. Шульгіна О. В. Романович–
Славатинський високо оцінив його діяльність: «Он
обладал редким талантом лектора – уделом немногих
избранников, для которых профессорская деятельность
как бы предназначена их природой. Шульгин, можно
сказать, был таким прирожденным профессором. [...]
он умел в изящной форме, в отчеканенной рельефной
фразе художественно воссоздать исторических деятелей
и драматизм исторических событий, сокровенный
смысл которых он всегда умел разъяснить с точек зрения
современной ему исторической науки, на уровне который
он всегда стоял сам и держал своих слушателей» [12, c.
15–16].
«В. Я. Шульгин обладал удивительной силой владеть
своей аудиторией: аудитория сливалась с лектором,
переживая вместе с ним изображаемую им историческую
эпоху, вместе с ним страдала страданиями изображаемых
им исторических героев и радовалась их радостями. [...]
образ Шульгина профессора – одно из самых светлых и
заветных воспоминаний юных студенческих лет» [12, c.
15–16], – узагальнив О. В. Романович–Славатинський.
Студент–історик у 1859–1863 рр. Василь Авсєєнко
[13; 14; 20] спогадував: «Виталий Яковлевич Шульгин
считался светилом университета. [...] в Киеве он был
головою выше не только университетского, но и всего
образованного городского общества, и едва ли не один
обладал широкими взглядами, стоявшими над чертой
провинциального миросозерцания. […] Шульгин
обладал очень горячим, любящим сердцем, способным
к глубокой привязанности, и вообще был человек очень
добрый, всегда готовый на помощь и услугу» [1, c. 717;
13; 14; 20].
«Как профессор, Шульгин обладал огромными
дарованиями. […] В мою бытность студентом, он читал,
между прочим, библиографию древней истории. Эти
лекции могли назваться в полном смысле образцовыми»
[1, c. 717], – нагадував В. Авсєєнко та добачав дар
В. Я. Шульгіна як промовця: «Притом он в замечательной
мере обладал даром слова. Его речь, серьезная, сильная,
изящная, не лишенная художественных оттенков, лилась
с замечательною легкостью, и ни в одной аудитории
я никогда не видел такого напряженного всеобщего
внимания» [1, c. 718; 13; 14; 29].
Федір Ромер у своїх споминах відзначав:
«Бесспорно, наибольшим влиянием на студентов
историко–филологического факультета пользовался
Платон Васильевич Павлов, читавший нам русскую
историю. […] в мое время он был самым популярным
профессором между студентами всех факультетом
Университета Св. Владимира. Скамьи трещали под
напором слушателей, сбегавшихся на лекции Платона
Васильевича, и, конечно, в его аудитории на каждого
обязательного посетителя приходилось чуть не целый
десяток необязательных. Между тем П. В. Павлов
был вовсе не блестящим лектором: в даре слова,
художественности изложения и глубине критической
мысли он далеко уступал, например, В. Я. Шульгину.
Даже сам метод его преподавания, при всей бесспорной
благотворности его и пользе для студентов–специалистов,
вовсе уже не был рассчитан на то, чтобы привлекать
слушателей из чужого факультета. П. В. Павлов
обыкновенно прочитывал очень обстоятельный курс
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литературы своего предмета […]. […] П. В. Павлов
совсем уже отметал всякое даже подобие какой–либо
программы. Он просто брал какой–либо исторический
момент и, вместо обычных лекций, начинал, так сказать,
вслух и в присутствии студентов работать над ним так,
как другие работают только в кабинете» [9, c. 476].
«Появлялись первоисточники, сличались сомнительные места, подробно рассматривалось все, что только
кем–нибудь и когда–нибудь было написано о данном
предмете – словом, на глазах у аудитории возникал,
разрабатывался и заканчивался почтенный ученый
труд. Студенты – не мальчики (говорил П. В. Павлов),
которым нужно вдалбливать то, что они сами могут
легко найти в книгах; они добиваются ученой степени,
и, следовательно, дело профессора познакомить их с
приемами настоящей научной работы. Легко понять, что
подобный метод чтения едва ли мог прийтись по вкусу
какому–нибудь захожему медику или математику» [9, c.
477], – продовжував спогадувати Федір Ромер.
«Чем же объяснить неслыханное стечение студентов
на лекции П. В. Павлова? […] Платон Васильевич как–
то умудрялся совмещать преподавание курса русской
истории с курсом этики. Он, очевидно, родился для
проповеди, и когда говорил нам о нравственных
вопросах и задачах всего человечества либо отдельной
личности, то возвышался до таких поэтических гимнов
истине и добру, ударял по сердцам с такой неотразимой
мощью, что слушатели выходили из его аудитории
в каком–то сладком тумане восторга и умиления.
[…] Нравственное значение подобных чтений было
громадно, неописуемо. Смело могу свидетельствовать,
что десятки лиц почти переродились под влиянием
проповеди П. В. Павлова, значение которой еще
усиливалось в глазах студентов истинно аскетической
чистотой жизни самого проповедника. Едва ли хотя один
из его слушателей смог когда–нибудь вполне отделаться
от впечатлений, вынесенных из его аудитории. Я лично
считаю себя счастливым заявить здесь гласно, что, после
Бога, я никому не обязан столько за свое развитие, как
П. В. Павлову, память о котором храню благоговейно в
глубине моего сердца. И я уверен, что между бывшими
студентами Университета Св. Владимира найду себе
немало товарищей в этом смысле» [9, c.477], – підсумував
Федір Ромер.
Ці думки спогадів Федора Ромера підтверджуються
споминами інших студентів професора Павлова. Зокрема,
студент–юрист Олександр Романович–Славатинсьий
підкреслював, що справжнє зацікавлення юридичною
наукою він виніс із аудиторії професора Павлова, який
викладав російську історію: «Едва ли чьи–нибудь
лекции так содействовали умственному развитию, как
лекции этого профессора. Он тогда был полон юности,
красоты и нравственной чистоты. Для Киева он был тем,
чем Грановский для Москвы, Каченовский для Харькова
– сеятелем истины и добра. […] Он обладал редким
даром сжато и ясно выразить суть всякой доктрины,
всякой философской системы» [8, c. 619; 19].
Студент–історик Василь Авсєєнко згадував про
професора Павлова: «Он сочетал в себе репутацию
уважаемого ученого с ореолом носителя «лучших идей»,
призванного управлять молодым поколением в его
стремлении общественного и нравственного идеала» [1,
c. 723; 14; 19].
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Студент–медик Веніамін Португалов відзначав: «...
его лекции посещал весь Университет. С напряженным
вниманием молодежь всех факультетов следила за
каждым словом обожаемого профессора. [...] Он нас учил
нравственности… и больше всего своим примером…
Своею сверхъестественной гуманностью, кротостью,
незлобивостью, отсутствием всяких низменных
страстей. Ни зависти, ни алчности, ни любостяжания. У
него ничего не было, и ему ничего не нужно было» [7, c.
253–254].
Висновки. Аналіз спогадів відомого російського
письменника, поета, публіциста, громадського діяча,
педагога, садівника Федора Ромера, який у 1855–1860
роках навчався на історико–філологічному факультеті
Університету Св. Володимира в Києві дозволив
відтворити атмосферу закладу, моральний кодекс
честі студентів того часу, пояснити професійний,
просвітницький та виховний вплив на студентів
талановитих й улюблених професорів всесвітньої історії
В. Я. Шульгіна та російської історії П. В. Павлова.
Саме період їх багатогранної діяльності в Університету
Св. Володимира сформував Другий етап становлення
Школи істориків Університету Св. Володимира. Спогади
Федора Ромера допомогли глибше осягнути значення
впливу згаданих професорів–просвітників на формування
професіоналізму, світогляду, людяності, моралі, активної
життєвої позиції, культурного рівня багатьом поколінням
студентів Університету Св. Володимира, дозволили
прослідкувати спадкоємність традицій Школи істориків
Університету Св. Володимира на початку ХХІ ст. Вдячна
пам’ять про вчителів–просвітників В. Я. Шульгіна та
П. В. Павлова, глибока шана талановитим особистостям,
які невтомно виплекали багато поколінь своїх вихованців,
залишається на віки.
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Fedir Romer memories about St. Volodymyr University
(school of historians of the St. Volodymyr University)
The memoirs of the famous Russian writer, poet, publicist, public figure,
teacher, gardener Fedir Romer, who studied in 1855–1860 at the History and
Philology Faculty of the St. Volodymyr University in Kyiv, were analyzed. It is
established that in his memoirs Fedir Romer characterized the atmosphere of the
St. Volodymyr University in Kyiv, the moral code of honor of students of that time,
explained the professional, educative and pedagogical influence of the talented
and favorite professors of the World History V. Ya. Shulgin and Russian History
P. V. Pavlov. The period of their multifaceted activities formed the Second stage
of the School of Historians of the St. Volodymyr University. It is determined that
Fedir Romer memoirs helped to understand more deeply the significance of the
profound influence of the professors–historians V. Ya. Shulgin and P. V. Pavlovand
the School of Historians of the St. Volodymyr University of the XIX centuryin Kyiv
in general on the formation of professionalism, world outlook, humanity, morals,
active life position, cultural level of many generations of St. Volodymyr’s students
and allow us to trace the continuity of the traditions of the School of Historians of
the St. Volodymyr University at the beginning of the XXI century.
Keywords: Fedir Romer, memoirs, 1855–1860s, Kyiv, Second period of
formation of the School of Historians of the St. Volodymyr University, Vitaliy
Shulgin, Platon Pavlov.
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Репресований вчений–математик,
академік АН УРСР Кравчук Микола Пилипович
(1892–1942 рр.)
Висвітлено життєвий шлях і подробиці арешту вченого–математика
Миколи Пилиповича Кравчука. Детально проаналізовано обставини його
арешту органами НКВС УРСР та засудження в 1938 р. На прикладі долі
відомого вченого–математика показано, як радянськими спецслужбами
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створювались сфальсифіковані кримінальні справи щодо науковців в 1930–х
роках. Доля М. Кравчука виявилась типовою для заарештованих науковців у
1930–х рр. Його було звинувачено в «українському буржуазному націоналізмі»
і засуджено до 25 років ув’язнення.
Завданням цієї статті є проаналізувати причини та обставини арешту
вченого–математика Миколи Пилиповича Кравчука, проведеного в 1938 р.,
прослідкувати долю заарештованого. Одним із завдань сучасної української
історичної науки є повернення із забуття імен невинно репресованих людей,
не зважаючи на їх політичні погляди чи партійну приналежність.
Ключові слова: політичні репресії, арешти, вчені, чекісти, НКВС.

Однією з показових сфальсифікованих справ
НКВС УРСР проти видатних українських вчених
за звинуваченям в «українському буржуазному
націоналізмі» є архівна кримінальна справа, заведена
чекістами на академіка АН УРСР, видатного математика
Миколу Пилиповича Кравчука.
Актуальність цієї теми полягає в тому, що, при тому,
що про вченого–математика М. Кравчука існують наукові
дослідження, його постать є відомою і шанованою в
українській науці, але ситуація із обставинами його
арешту та архівні документи кримінальної справи щодо
нього є маловивченими.
В останні роки дослідники про нього написали
чимало досліджень, зокрема, Є. Букет [1], Н. Вірченко [2;
3; 4; 5], В. Добровольский [7; 8], П. Кравчук [9], О. Пугач
[10], Г. Сита [4; 13], М. Сорока [11; 12], М. Чайковський
[14] та інші. Тому ми не будемо детально зупинятися на
його біографії, а більше зосередимося на аналізі причин
його арешту НКВС УРСР.
Завданням цього дослідження є за допомогою
опублікованих та маловідомих документів НКВС
та Комуністичної партії України детально з’ясувати
обставини арешту викладача історичного факультету
Київського державного університету Кравчука М. П. і
обставини його засудження в 1938 р.
Наукова новизна дослідження полягає у тому,
що про арешт М. П. Кравчука все ще недостатньо
публікацій. Стаття сприятиме введенню до наукового
обігу інформації про все ще недостатньо вивчену
картину сталінських політичних репресій в Київському
університеті.
М. П. Кравчук народився 27 вересня 1892 р. в
с. Човниця в 20 км. від м. Луцька на Волині. Мав
вищу освіту. За національністю – українець. Його
батько був землеміром, помер в 1920 р. Вищу освіту
М. Кравчук отримав в 1914 р. в Київському університеті
св. Володимира. З 1917 р. був приват–доцентом
Київського університету, з 1924 р. – доктором математики,
викладав у різних вищих навчальних закладах Києва,
активно публікував свої наукові праці. Був обраний
академіком ВУАН у 1929 р. Постійно працював в кількох
вищих навчальних закладах Києві. Його родина на
момент арешту складалась з дружини Есфірі Йосипівни
Шварцман, єврейки, 44 років; сина Євгена, 12 років;
доньки Наталії, 8 років; брата – Костянтина Пилиповича,
48 років, який працював в інституті кераміки в м. Києві;
сестри Єви Пилипівни, 42 років, рахівника Київського
сільськогосподарського інституту; сестри Вікторії
Пилипівни, 50 років, друкарки в одній з установ Києва,
яка жила на вул. Боровського 14 або 16. Ці дані взяті з
анкети арештованого вченого а також з вищезгаданих
сучасних публікацій [2–5; 7–14].
М. Кравчук підтримував активні контакти з
багатьма вченими ВУАН, в тому числі з тими, які в кінці
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1920–х – 1930–х років були репресовані радянськими
каральними органами. До того ж він прекрасно читав
лекції українською мовою, брав активну участь впроцесі
українізації. Це і видавалось підозрілим чекістам. В роки
погрому української культури всі, хто викликав підозри
– заарештовувалися.
Спочатку радянські каральні органи збирали
компромат на вченого, а потім розпочали справжню
його травлю. На нашу думку, серйозні підозри щодо
його «політичного обличчя» у чекістів виникли вже
у 1930 рр. Тоді М. Кравчук повинен був виступати від
обвинувачення, як представник вчених міста Києва, на
інспірованому ДПУ УСРР процесі «СВУ», але в останній
момент письмово повідомив Найвищий суд УСРР про
свою хворобу і не поїхав до Харкова. Судилище пройшло
без його участі, і чекісти це запам’ятали.
Період 1936–1937 рр. був позначений масовими
арештами українських вчених за підозрою в «троцькізмі»,
«націоналізмі» інших т.зв. «ухилах». Більше того,
чекісти дійшли до того, що навидумували обвинувачень
у сколочуванні «блоку» між «троцькістами» та
«націоналістами», які буцім–то мали намір повалити
радянську владу. До того часу чекістами вже було
заарештовано чимало знайомих М. Кравчука, які на
слідстві під тиском слідчих НКВС розповіли багато чого
брехливого про нього.
14 вересня 1937 р. в журналі «Комуніст» з’явилась
явно замовна, погромна стаття «Академік Кравчук
рекламує ворогів». Під нею стояли підпис учителя
вченого – академіка–орденоносця Д. Граве, який на
той час був директором інституту математики АН
УРСР та вченого секретаря К. Бреуса. Чи писали вони
подібну погромну статтю – невідомо, та це й не має
значення, адже ясно, що весь процес був інспірований
радянськими каральними органами і тому вони
змушували вчених паплюжити один одного, погрожуючи
арештами і розправою. В статті зазначалося, що у
вересні 1937 р. в третьому номері журналу «Успіхи
математичних наук» академік М. Кравчук опублікував
статтю, де вихвалялись «вороги народу». Далі слідували
звинувачення, що ця стаття «викликала глибокий гнів
у всіх чесних радянських математиків», бо автор «з
уродливістю» рекламував «заклятих ворогів народу»,
які уже давно були викриті органами НКВС. Також
зазначалося, що появу статті М. Кравчука не можна
було вважати випадковістю, адже було достатньо часу
щоб забрати свою статтю з редакції або внести в неї
відповідні правки, а М. Кравчук цього не зробив. Далі
зазначалось, що М. Кравчук підтримував тісні контакти
з «ворогами народу», що він в співавторстві з ними був
автором деяких книг. І, нарешті, останній висновок про
те, що редакція журналу проявила політичну сліпоту і
безтурботність, вмістивши цю стаю у видання [6, т. 1,
арк. 157].
Якщо ж говорити мовою фактів, то у статті «Про
роботи інституту математики Академії наук УРСР»,
опублікованій в журналі «Успіхи математичних
наук», вип.3 за 1937 р. (публікація всесоюзної математичної асоціації; збірник був виданий об’єднаним
науково–технічним
видавництвом
НКТП
СРСР
(Москва–Ленінград) М. Кравчук згадав про наукову
діяльність вчених Смогоржевського, Можара, Кулика,
Тополянського та інших, які на той час вже перебували
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 134

«під ковпаком» НКВС [6, т. 1, арк. 158]. Отож, формальну
причину для нападок на вченого було знайдено.
Звісно що після такої погромної статті питання про
перебування М. Кравчука на керівних посадах в АН
УРСР було фактично вирішене. В інституті математики
АН УРСР, в Київському індустріальному інституті
та в КДУ відбулись інспіровані чекістами зібрання
колективів, які «засудили» поведінку М. Кравчука.
Вчений намагався виправдовуватись, але його слухати
не стали. Зразу ж постало питання про його «політичну
благонадійність», він був звільнений з посади завідувача
відділом в інституті математики АН УРСР, і хоча
продовжував працювати, але розумів, що його можуть
арештувати.
У справі М. Кравчука збереглися документи про
обговорення справи академіка М. Кравчука в АН УРСР,
завірені начальником спецсектору АН УРСР Пустовою,
а саме: витяг з протоколу засідання Президії АН УРСР
№31 від 4 жовтня 1937 р., витяг з протоколу засідання
президії АН УРСР №36 від 10 грудня 1937 р. та висновок
комісії з обслідування справи М. Кравчука [6, т. 2, арк.
137]. Ці документи є прикладом того, як комуністична
система впливала на думки та рішення керівництва АН
УРСР в часи, коли масово репресувались вітчизняні
науковці.
Зокрема, протокол засідання Президії АН УРСР №31
від 4 жовтня 1937 р. підписали в.о. президента АН УРСР
академік Є. Патон та неодмінний секретар академік
Палладін. В ньому зазначено, що в цей день слухалось
питання про наслідки обстеження справи академіка
М. Кравчука у зв’язку з статтею в газеті «Комуніст» від
14 вересня 1937 р. Доповідав голова комісії академік
Гольдман. Заслухавши висновки комісії Президія АН
УРСР ухвалила: 1) засудити дії академіка М. Кравчука,
як антирадянські, буржуазно–націоналістичні; 2) зняти
академіка М. Кравчука з завідування відділом в інститут
математик АН УРСР; доручити комісії додатково
вивчити справу для вирішення після її доповіді на
Президії АН УРСР питання про можливість перебування
М. Кравчука в складі дійсних членів АН УРСР [6, т. 2,
арк. 138].
На підставі всього наведеного вище Комісія
вважала за необхідне: «1. Осудити дії акад. Кравчука,
як антирадянські, буржуазно–націоналістичні; 2) зняти
акад. Кравчука з завідування відділом і інституті
математики; 3) вважати за необхідне додатково вивчити
справу акад. Кравчука, після чого вирішити питання про
його перебування в складі дійсних членів Академії наук
УРСР» [6, т.2, арк. 139–141]. І додаткове вивчення справи
М. Кравчука таки було проведене. Його результати у
1937 р. також були цілком прогнозованими.
У протоколі №36 засідання Президії АН УРСР
від 10 грудня 1937 р. зазначалося, що висновки про
обслідування діяльності академіка Кравчука доповідав
голова комісії академік Гольдман. Вислухавши його
доповідь про обслідування діяльності академіка
М. Кравчука Президія АН УРСР ухвалила такі рішення
(цитуються повністю):
«1. Визнати, що академік Кравчук у своїй роботі, як
керівник відділу в математичному інституті і як автор
підручників, не виявив достатньої пильності щодо
складу своїх співробітників, внаслідок чого серед них
виявились навіть вороги народу, і що він рекомендував
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на посаду помічника директора Чайковського, якого
згодом було викрито, як польського шпигуна.
2. Констатувати, що академік Кравчук не виправдав
тих надій щодо якості наукової роботи в останні роки,
якої можна було чекати на підставі його попередніх
наукових робіт.
3. Констатувати, що академік Кравчук розпорошував
занадто свої сили численним сумісництвом в різних
вишах, де він керував кафедрами математики, і писанням
елементарних підручників недостатньої наукової
цінності.
4. В зв’язку з вищезазначеним звільнити академіка
Кравчука від керівництва відділом в інституті
математики, залишивши його в складі інституту.
5. Запропонувати академіку Кравчуку звернути увагу на вищезазначене зниження якості його наукової
продукції і на кончу потребу піднесення цієї якості
шляхом концентрації своїх сил на науковій академічній
роботі в Інституті математики» [6, т. 2, арк. 142]. Цей
документ підписали президент АН УРСР академік
Богомолець та неодмінний секретар АН УРСР академік
Палладін.
З цього документу можна зробити висновок, що
керівництво АН УРСР, хоча й засудило діяльність
М. Кравчука (цілком ймовірно – через тиск з самого
верху), але все ж не звільнило його з роботи в АН УРСР
взагалі, залишивши працювати в інституті математики
і рекомендувавши йому зосередитись на науковій
роботі. За інших умов це могло б стати порятунком
для М. Кравчука. Але чекісти вирішили не дати йому
працювати, і, що називається, дотиснути його.
До арешту вченого справа дійшла в лютому 1938 р. 20
лютого 1938 р. оперуповноважений 4 відділу УДБ НКВС
УРСР Хромий розглянув наявні в чекістів матеріали на
М. Кравчука, якого обвинувачували за ст. 54–6, 54–8 та
54–11 КК УРСР. На думку слідчих НКВС, його провина
виразилась в тому, що він був учасником «української
контрреволюційної націоналістичної організації» і
підозрювався в «проведенні шпигунської роботи на
користь Польщі». Зважаючи на те, що перебування
М. Кравчука на волі видавалось чекістам небезпечним
і могло відобразитись на ході проведення слідства,
Хромий керуючись ст. 143, 145 та 156 КПК УРСР
постановив обрати мірою запобігання до М. Кравчука
утримання під вартою в спецкорпусі Київської тюрми
(тепер – Лукянівська тюрма). Копія цієї постанови
була представлена військовому прокурору Київського
військового округу. Постанову затвердили начальник
6 відділення 4 відділу УДБ НКВС УРСР Коркунов та
помічник начальника 4 відділу УДБ НКВС УРСР Перцов
[6, т. 1, арк. 1].
Чекісти звинуватили М. Кравчука у тому, що він
був «активним учасником антирадянської української
націоналістичної терористичної організації», яка
«ставила своїм завданням насильницьке повалення
радянської влади в Україні і встановлення фашистського
ладу»; що він «знав та розділяв терористичні та
шпигунські установки організації»; що він «особисто
завербував до організації математиків Кулика та
Сморжевського»; що він «проводив підривну роботу
на ідеологічному та культурному фронті»; що він
«особисто спряв приїзду в УРСР з Польщі українських
культурних діячів, які вважалися радянською владою
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ворогами – Чайковського та Яворського і інших». У
підсумку автори обвинувального висновку – заступник
начальника 4 відділення 4 відділу УДБ НКВС УРСР
молодший лейтенант держбезпеки Прохоренко та
начальник 4 відділу УДБ НКВС УРСР капітан держбезпеки Яралянц (замість нього підписав хтось інший)
пропонували судити М. Кравчука Військовою колегією
Верховного суду СРСР в порядку постанови ЦВК СРСР
від 01.12.1934 р. [6, т. 1, арк. 124–128].
У той же день 21.09.1938 р. відбулось підготовче
засідання виїзної сесії Військової колегії Верховного
суду СРСР. Було вирішено судити М. Кравчука судом
Військової колегії Верховного суду СРСР за ст. 54–7,
54–8 та 54–11 КК УРСР з застосуванням постанови ЦВК
СРСР від 01.12.1934 р. Справу було вирішено слухати
без участі обвинувачення та захисту і без виклику
свідків. Міру запобігання до М. Кравчука залишили ту
ж, що і раніше – утримання під вартою [6, т. 1, арк. 129].
Копію обвинувального висновку М. Кравчуку було
вручено в той же день 21.09.1938 р., про що збереглася
відповідна розписка в справі [6, т. 1, арк. 130].
22 вересня 1938 р. відбулось закрите судове засідання
виїзної сесії Військової колегії Верховного суду СРСР.
Вироком виїзної сесії Військової колегії Верховного
суду СРСР від 22 (23).09.1938 р. академік М. Кравчук
був засуджений до двадцяти років тюрми з поразкою
в правах на 5 років і конфіскацією всього особистого
майна [6, т. 1, арк. 132–133]. Йому ще пощастило, адже
багатьох за такі обвинувачення розстрілювали.
Згодом вирок намагалася оскаржити дружина
вченого. Але перевірка Військовою прокуратурою
Київського військового округу в 1939–1940 рр. ніяких
змін у справу не внесла. Згодом Е. Кравчук було
повідомлено, що М. Кравчук помер в 1942 р. в Магадані,
в інвалідному містечку (8 кілометр).
Відновлення історичної справедливості щодо
М. Кравчука настало лише в період масової реабілітації
після смерті Сталіна, в середині 1950–х років. Зокрема, в
червні 1955 р. Е. Кравчук написала заяву до генерального
прокурора СРСР Р. Руденка. Вона повідомила, що на
побаченні після арешту М. Кравчук їй розповів про те,
як він оговорив себе внаслідок фізичного і морального
тиску з боку слідства. Зокрема, слідчі які його допитували
погрожували, що коли він не підтвердить свої свідчення
на суді Військової колегії, то його родину знищать, а
йому самому відмовав від зізнань не допоможе. Саме
тому М. Кравчук в суді оговорив себе. Е. Кравчук
зазначила, що М. Кравчука вислали в м. Магадан,
і звідти він писав скаргу в Прокуратуру СРСР, де
детально описав всі знущання в київській тюрмі, назвав
прізвища слідчих, які його допитували. Але ця скарга
залишилася без задоволення. Е. Кравчук двічі до
початку війни опротестовувала рішення суду, але влітку
1941 р. розпочалась німецько–радянська війна і справу
переглянуто не було (в той час ніхто б її і не переглядав).
Е. Кравчук у 1941 р. виїхала з Києва в евакуацію з дітьми,
при переїзді частина її документів загубилася, в т.ч. копії
заяв про перегляд справи М. Кравчука.
28 травня 1956 р. заступник головного військового
прокурора полковник юстиції Б. Вікторов затвердив
висновок №9н–51439–38 за справою М. Кравчука та
направив його у Військову колегію Верховного суду
СРСР. Автором висновку був військовий прокурор
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відділу Головної військової прокуратури СРСР
підполковник юстиції Сєріков, з ним погодився помічник
головного військового прокурора полковник юстиції
Зарубін. Розглянувши матеріали архівної кримінальної
справи на М. Кравчука Сєріков встановив, що всі
обвинувачення проти М. Кравчука у приналежності до
«антирадянської організації» було виписано на основі
його ж свідчень, а також учасників «Спілки визволення
України» Дурдуківського, О. Гермайзе, Г. Холодного та
Іванці. В радянський час СВУ вважалась справжньою
організацією, причому майже до розпаду СРСР. Але всі
ці свідчення не викликали довіри, бо вони неконкретні
і не перевірялись в суді, а сам М. Кравчук від свідчень
даних на слідстві відмовився і заявив що дав їх під тиском
слідства через застосування до нього заборонених методів
слідства. Обвинувачення М. Кравчука у проведенні
«антирадянської націоналістичної діяльності» була
обґрунтована лише на свідченнях Крістера, Затонського,
Птухи і інших, але станом на 1956 р. більшість з них
вже була реабілітована, як засуджені безпідставно.
Їх свідчення також були неконкретні та судом у
встановленому законом порядку не перевірялись. Між
тим, інші свідки охарактеризували М. Кравчука, як
порядну людину, знаного математика, наукові праці якого
і в подальшому використовувались науковцями. Все це
дало підстави Сєрікову вважати, що під час додаткового
розслідування 1956 р. було встановлено нові обставини,
які заперечували звинувачення М. Кравчука, які раніше
не були відомі суду. Тому згідно з ст. 378 КК РРСФР він
пропонував вирок військової колегії Верховного суду
СРСР від 23.09.1938 р. щодо М. Кравчука відмінити
а справу на нього припинити у зв’язку з відсутністю
складу злочину [6, т. 1, арк. 186–187].
15 вересня 1956 р. Військова колегія Верховного суду
СРСР у складі головуючого полковника юстиції Копова,
членів майора юстиції Конопльова та полковника юстиції
Александрова винесла ухвалу №1/4н 012635 і вирішила
відмінити свій вирок від 23.09.1938 р. щодо М. Кравчука
за нововиявленими обставинами і припинити справу
на нього у зв’язку з відсутністю складу злочину [6, т.
1, арк. 188–189]. 15 жовтня 1956 р. цей документ було
оголошено під підпис дружині М. Кравчука – Е. Кравчук
[6, т. 1, арк. 191].
Висновки. Трагічна доля відомого вченого, викладача
КІНО та КДУ М. Кравчука засвідчила, що для
радянського режиму наукові досягненя відомих вчених
не значили нічого, якщо вони сприймалися владою, як
«антирадянський елемент». На сьогодні М. Кравчук
посів гідне місце в історії української математики.
Дуже прикро, що його життя обірвалося так швидко і
трагічно, адже він міг ще багато зробити для вітчизняної
математики.
У 1992 р. за рішенням ЮНЕСКО, після довгих років
забуття, наукова громадськість України та світу широко
відзначили 100–річчя від дня народження видатного
науковця. До ювілею в село Човниця проклали асфальтну
дорогу. У 1992 р. в селі Човниця стараннями сім’ї
Степана та Євгенії Лукашуків відкрили кімнату–музей
і встановили погруддя Михайла Кравчука. У Луцьку
встановлено меморіальну дошку Михайлу Кравчуку на
приміщенні колишньої гімназії, де навчався майбутній
учений. У 2002 р. ім’я М. Кравчука внесено ЮНЕСКО
до переліку найвидатніших людей світу. В 2003 р. на
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території Політехнічного інституту в Києві, вперше
в Україні, відкрито пам’ятник всесвітньовідомому
математикові Михайлові Кравчуку. В 2009 році у Києві,
на Харківському житловому масиві, одну з нових вулиць
було названо на честь Михайла Кравчука. Луцька
гімназія №21 також носить ім’я М. Кравчука. У 2012
році під час урочистостей, присвячених 110–річчю
від дня народження, у ній було відкрито кімнату–
музей видатного вченого. 11 січня 2012 року Верховна
Рада України прийняла постанову про відзначення на
державному рівні 120–річчя з дня народження Михайла
Кравчука.
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Repressed scientist, mathematician, academician of the USSR
Academy of Sciences Nikolai Filippovich Kravchuk (1892–1942)
The life and details of the arrest of the scientist and mathematician Mykola
Kravchuk are analyzed in this article. The circumstances of his arrest by the NKVD
and the conviction in 1938 are shown in details. On the example of the famous
scientist and mathematician’s fate it is demonstrated how the Soviet secret police
created falsified criminal cases against scientists in the 1930s. The destiny of
M. Kravchuk was typical for arrested scientists in the 1930s. He was accused of
«Ukrainian bourgeois nationalism» and sentenced of 25 years of imprisonment.
The objective of this article is to analyze the causes and circumstances of the
arrest of the scientist and mathematician Mykola Kravchuk Stepan Mashkevych,
conducted in 1938, and also to follow the fate of this lecturer. One of the purposes
of Ukrainian modern historical science is to return from the oblivion the names of
innocent repressed people, regardless of their political views or party affiliation.
Keywords: political repressions, arrests, scientists, secret service, the NKVD.
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Життєві реалії кінця 20–х років ХХ ст.
та їх інтерпретація у щоденникових записах
В. Винниченка
Проаналізовано проблеми відображення дійсності та їх авторські
інтерпретації у щоденникових записах В. Винниченка кінця 20–х рр. ХХ ст.
Розглянуто ставлення автора щоденника до політичних, ідеологічних,
культурних і повсякденних подій та явищ в тогочасній Україні, українській та
російській еміграції в Парижі, приватному житті.
Ключові слова: В. Винниченко, щоденник, Україна, революція, комунізм,
радянська влада, нація, еміграція, історія, мистецтво, кіно, література, сім’я.

Володимир Винниченко – непересічна особистість
української політичної та культурної історії. Не
зважаючи на неоднозначну оцінку в сучасній українській
історіографії його політичної діяльності в Україні
за доби визвольних змагань, неординарна постать
В. Винниченка продовжує викликати зацікавленість
багатьох дослідників, оскільки є своєрідним феноменом
серед представників тогочасної української політичної
еліти. З огляду на це, вважаємо за доцільне коротко
згадати основні етапи його життя та діяльності.
Народився майбутній голова українського уряду
доби визвольних змагань 16 (28) липня 1880 р. в
м. Єлисаветграді. Зважаючи на невеликі родинні
статки, спершу він навчався в народній школі, а згодом
у Єлисаветградській гімназії, з якої був виключений
за участь у революційній діяльності. Прагнення
отримати повноцінну освіту спонукало юнака екстерном
закінчити Златопільську гімназію. В 1900 р. він вступив
на юридичний факультет Київського університету
Св. Володимира. Згодом вступив до РУПу, в 1902 р. був
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заарештований та ув’язнений до Лук’янівської в’язниці,
з якої утік. Після нового арешту та перебування в
дисциплінарному батальйоні знову втік і нелегально
виїхав за кордон, де активно співпрацював з низкою
українських видань, разом із М. Грушевським видавав
часопис «Промінь», неодноразово переправляв до
України революційну літературу. З моменту утворення
УСДРП у грудні 1905 р. був одним з її лідерів.
Перебуваючи у Парижі одружився з Розалією Ліфшиць.
На початку І світової війни повернувся до Росії й
під чужим ім’ям жив переважно у Москві, займаючись
літературною діяльністю. З початком революційних
подій у березні 1917 р. переїхав до України, а в квітні
того ж року на Українському Національному Конгресі
був обраний до складу Української Центральної Ради та
заступником її Голови – М. Грушевського. В. Винниченко
– перший голова Генерального Секретаріату – уряду
УНР та генеральний секретар внутрішніх справ. Автор
майже всіх декларацій та офіційних актів українського
уряду, перших трьох універсалів УЦР.
Взимку 1918 р. виїхав з дружиною з Києва на південь
й певний час жив у Бердянську, під час Гетьманату – на
хуторі Княжа Гора на Канівщині. Тут був заарештований
гетьманською вартою, але згодом відпущений на
волю. Залишившись у Києві знову почав займатися
політичною діяльністю, згодом очолив створену для
повалення Гетьманату Директорію. 28 січня 1919 р. був
затверджений Трудовим конгресом України головою
держави. Проте невдовзі подав у відставку і виїхав за
кордон.
У Відні В. Винниченко написав тритомну працю
«Відродження нації». За переконаннями він був
соціалістом, прихильником комуністичної ідеології
й водночас виразником прагнень української нації,
що не спряло його порозумінню з російськими та
українськими більшовиками. Він вийшов з УСДРП
і організував у Відні Закордонну групу українських
комуністів та її друкований орган – газету «Нова доба»,
в якій опублікував свій лист–маніфест «До класово–
несвідомої української інтелігенції».
На початку 1920 р. почав заходи щодо повернення
на Батьківщину. В травні спершу приїхав до Москви,
а потім до Харкова. Ознайомившись із становищем в
Україні, відмовився від членства у ЦК КП(б)У та участі
в роботі уряду УСРР. У вересні 1920 р. виїхав з України
назавжди.
Повернувшись до Відня, виступив з гострою критикою
політики комуністів в Україні. V Всеукраїнський з’їзд
рад оголосив В. Винниченка ворогом народу. Водночас
і переважна більшість української політичної еміграції
ставилася до нього вороже. Зрештою, він оселився
у Парижі, але згодом через брак коштів переїхав до
містечка Мужен біля Канн, де зосередився в основному
на літературній та мистецькій роботі. Під час німецької
окупації Франції певний час був ув’язнений у концтаборі
за відмову співпраці з нацистами. Помер письменник
6 березня 1951 р. у м. Мужен у Франції, де й був
похований [1, с. 3–11].
Історія життя та діяльності В. Винниченка
– письменника, художника, політичного діяча –
неодноразово була об’єктом дослідження вітчизняних
учених. Зокрема, вивченню його біографії, політичної
та творчої спадщини В. Винниченка присвятили наукові
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праці такі відомі знавці історії України доби визвольних
змагань, як С. Кульчицький, В. Солдатенко, О. Ясь та
ін. [2].
Цінним джерелом для вивчення громадського і
приватного життя В. Винниченка, характерних рис його
особистості доби еміграції є власноручні щоденники,
які довгий час залишалися неопублікованими. Завдяки
зусиллям української діаспори в Канаді та США їх
друкування за редакцією Г. Костюка розпочалося
на початку 1980–х років. Перший том щоденників
В. Винниченка містив записи 1911–1920 рр. й вийшов
друком у 1980 р. [3]. Невдовзі там же було видано
другий том щоденникових записів В. Винниченка, що
охоплювали період 1921–1925 рр. [4].
Із здобуттям незалежності України з’явилася
можливість об’єднати зусилля українських дослідників
діаспори з вітчизняними науковцями, що дало
змогу видати третій і четвертий томи щоденників
В. Винниченка [5]. У даній розвідці автор використовує
текст щоденника В. Винниченка, який було опубліковано
Г. Сиваченко у четвертому номері «Київської старовини»
за 2000–й рік, оскільки він послідовно охоплює період
1928–1930–го рр. [6].
У своїй рецензії на виданий в Україні в 2010 р. третій
том щоденників В. Винниченка О. Погинайко зазначила:
«Щоденників Винниченка наразі видано… більше ніж
1900 сторінок… Кожен має свою родзинку: чи то яскраві
враження від діяльності в складі українського уряду,
чи поденний опис легендарної німецької гіперінфляції
початку 1920–х років, чи історія довгого, а подекуди й
нудного вибивання гонорарів з радянських видавництв
наприкінці 1920–х» [7].
Мемуаристика В. Винниченка, складовою якої
окрім спогадів є також щоденники і приватні листи,
цікавила вітчизняних дослідників не лише як джерело
з політичної історії України, але й з метою отримання
особистісної інформації, створення психологічного
портрету В. Винниченка. Показовим прикладом цього є
публікації Н. Миронець і В. Панченка [8].
Детально проаналізувати весь зміст щоденників
В. Винниченка, враховуючи їх обсяг, у межах однієї
статті практично неможливо. З огляду на це, а також
враховуючи актуальність інформації, що стосується кінця
1920–х років – доби осмислення результатів української
революції, щоденникові записи цього періоду обрані для
аналізу не випадково, адже з часу революційних подій
в Україні, що були вирішальними у житті Винниченка,
пройшло 10 років. Слід зазначити, що автор щоденника
продовжував пильно стежити за подіями в Україні й
сподіватися на можливість повернення на Батьківщину.
Але при цьому, його надії ставали все примарнішими
з огляду на початок відкритих репресій проти діячів
української культури й згортання процесу українізації.
На той час В. Винниченко жив у Парижі, тому чимало
інформації щоденника стосується й тогочасного
паризького життя.
Цікаво, що сам автор доволі критично ставився
до можливості використання щоденників у якості
надійного джерела відомостей щодо певної особи. Так,
29 травня 1929 р. він записав: «Починають розуміти, що
щоденники не виявляють дійсної правди. Щоденник – це
дзеркало, перед яким автори крутяться і стають у пози.
Або краще, це – авто фільми, що готуються для публіки.
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Чи можуть бути щирі люди, які знають, що на них
дивляться? Вони можуть бути тільки більше або менше
вдалими акторами та й годі. І як добрий актор ніколи не
вийде на сцену без гриму, так ніколи автор щоденника
не сфотографує себе в своїх записках у негарному
вигляді» [6, с. 74]. В цілому, не можна не погодитися
з В. Винниченком, але при цьому, слід уточнити, що,
коли автор щоденника пише про себе, йому дійсно
важко бути цілком об’єктивним. Проте, опис автором
щоденника існуючої дійсності та його ставлення до неї
є тією цінною інформативною складовою, яка дозволяє
отримати достовірні відомості щодо переконань автора
та бачення ним певних історичних реалій.
В цілому інформацію щоденникових записів
Винниченка означеного періоду можна за змістом
поділити на такі основні підгрупи: ставлення автора до
політичних подій, національного питання, літературних
справ, історичних питань, мистецьких подій, художньої
творчості, проблем особистого життя. Значна частина
щоденникової інформації зосереджена навколо України,
але, як згадувалося вище, є також чимало записів, які
стосувалися паризьких подій.
Звичайно, як колишній визначний український
політичний діяч, найбільше уваги Винниченко приділяв
політичним подіям в радянській Україні. При цьому, слід
зауважити, що він був в цілому добре обізнаний щодо
них, як завдяки використанню матеріалів періодичної
преси, так і спілкуванню з поінформованими особами.
Вже один з перших січневих записів 1928 р. присвячено
репресивним діям радянської влади. 11 січня Винниченко
записав: «Опозицію вислано. Вночі забрано, запаковано
до вагонів і без церемоній порозсилало в різні кутки «не
столь отдаленные». Таким чином практика компартії ще
раз блискуче стверджує і ілюструє теорію відносності, –
абсолютних авторитетів немає. Раковському і Камєнєву
після Європи ця теорія повинна представлятися занадто
жорстокою». Продовжуючи цю тему, автор вдався й
до більш широких узагальнень щодо того, як розуміли
комунізм тогочасні радянські комуністи: «… сталінці
все більше й більше звужують учення комунізму до
приватного підприємництва. Комунізм це те, що має
фірму Сталіна і Кó. Коли хтось називає себе просто
комуністом, то хоч це був сам основоположник компартії,
а не згодний зі Сталіним, йому немає місця в фірмі й
треба їхати до Сибіру» [6, с. 62].
Зі змісту значної частини записів щоденника
цього періоду стають цілком зрозумілими тогочасні
ідеологічні переконання В. Винниченка. Безперечно,
вони були комуністичними, соціалістичними, але
кардинально різнилися від тих уявлень про комунізм,
які пропагувалися в тогочасній Росії. У серпні та вересні
1928 р. він записав: «29.08.28 – Большевики стягли
соціалізм із височини майбутності, з осяйної мрійності
на брудну, солом’яну частину землі. Керівну мрію вони
зробили буденною справою»; «18.09.28 – Чи добре
вийшло з того, що Лєнін став іконою? За життя він
був послідовною, твердо згармонізованою людиною і
лупив «дурників» кулаком по головах і голови старалися
звучати в тон йому. Тепер ці голови стукаються лобами
перед іконою, але звучать вони в тон з підлогою, що об
неї стукаються» [6, с. 70].
Більше того, окремі думки Винниченка з приводу
тогочасної влади в Україні певною мірою, на жаль, можна
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екстраполювати й стосовно сьогодення. Наприклад, 17
червня 1928 р. він записав: «Радянська влада тим хороша,
що наявно показує, що не боги горшки ліплять. Але тим
погана, що до ліплення горшків допускає не гончарів, а
своїх родичів. Родичі, звичайно, на всякій роботі й посаді
можуть бути, але з тою відмінністю, що від того виграє
тільки їхня кишеня». 19 червня він продовжив свою
думку: ««Реальна політика» – це та фарба на щоки, якою
фарбуються усі недокрівні, худосочні, безпринципні
політики. Дрібне міщанство, слабосиле, як засмоктане,
забите кошеня, але з апетитом великого хижака, надто
любить «реальну політику», бо вона йому дає можливість
де треба поплазувати, де треба понявчати, а часом і
сердито пошепіти» [6, с. 66]. Говорячи про брехню в
політиці взагалі, він не міг обійти увагою й радянських
політичних діячів: «11.07.28 – Брехня – це досить
складний, важкий засіб і вимагає великої обережності,
тактовності, знання і навіть мудрості в уживанні
його… Бо невміла, нерозумна груба брехня викликає
роздратовання і зневір’я не тільки до невдалих брехунів,
а й до мети. А більшість комуністичних брехунів і є такі
нерозумні брехуни» [6, с. 67].
Не міг автор щоденника обійти увагою й ставлення
до нього політичного керівництва України, яке яскраво
проявилося в реакції на написаний Винниченком
«Одвертий лист дрібного буржуа»: «29.07.28 – Чого
«комуністи» з КП(б)У так холодно й вороже поставилися
до мого «Одвертого листа дрібного буржуа»? Бо я в
ньому казав про комунізм як про ідеал багатьох кращих
людей світу, а не як про привілей ВКП і лєнінців. Бо я
казав про комунізм визволення, любовності творчості,
а «комуністи» з КП(б)У, маленькі чинаші… про такий
комунізм ніколи нічого од начальства не чули» [6, с. 68].
Записи свідчать, що Винниченко постійно слідкував за
публікаціями про нього в радянській пресі. Наприклад,
стосовно цього ж «Листа» він зазначив: «14.04.1928
– Вірші з «Пролетарської правди»… «Одвертий лист
до дрібного буржуя», себто до мене. Я, мовляв, люблю
ковбасу і паюсну ікру (найвищий щабель розкошів і
буржуазних утіх), а вони «труд»» [6, с. 65].
В щоденнику відображено й реакцію Винниченка
на конкретні тогочасні політичні події в Україні.
Наприклад, 16 липня 1928 р. він так прокоментував
призначення Косіора керівником радянської України:
«Замість Кагановича «намісником Лєніна», себто
папою на Україні, призначено Косіора. Це маленький,
опецькуватий україножер з євреїв. Побачимо, який курс
поведе цей папа» [6, с. 67]. Якщо згадати, що невдовзі в
Україні розпочнеться Голодомор, то ці слова звучать як
справжнє передбачення можливих результатів політики
радянської влади в Україні.
У грудні 1929 р. декілька записів пов’язані з
процесом над так званою Спілкою визволення України.
Так, 2 грудня В. Винниченко записав: «Вістка про
арешт організації СВУ. На чолі її стояв С. Єфремов,
а брали участь В. Чехівський, Гермайзе, Ніковський
і Дурдуківський. Всі вони арештовані. Програма їх
була немовби – реставрація капіталізму і поміщицтва,
незалежність України під протекторатом «сусідньої
держави», себто Польщі. Як воно є в дійсності, не знаю,
але знаю, що коли на чолі організації стояв Єфремов, то
це була цілком нікчемна й безпечна організація». Запис
від 11 грудня вже сповнений тривоги: ««Комуніст» майже
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щодня друкує що–небудь з приводу змови Єфремова–
Ніковського і всієї «СВУ». Коли так багато звертають
уваги, коли навіть їхні опудала роблять і палять, то,
значить справа ця має якесь значення в країні. З приводу
неї й голова уряду, і голова ДПУ виголошують промови, з
приводу неї «б’ють шибки» консульствам – радянського
у Львові й польського у Харкові». Імовірно під враження
цих подій вже 17 грудня Винниченко пише: «Нема
нічого тяжче, страшніше, не моральніше й нестерпніше,
як розходження з собою, як самозасудження, як
самозневага, як нечесність з собою. Не можна існувати.
Не можна лишатися на самоті, зневажаючи самого себе»
[6, с. 76].
Щоденникові записи В. Винниченка є цінним
свідченням різкого не сприйняття ним так званої
національної політики більшовиків в Україні: «Сам
«Комуніст» визнає, що українізація завмерла. А серед
пануючої (диктатури) кацапні утворилася приповідка:
«Ты это всерьез, или по–украински?»… І яка прірва
наївного цинізму чи цинічної наївності називати
петлюрівщиною обурення всякого українця на цей глум
кацапні» – записав він 5 травня 1928 р. [6, c. 65]. 18
липня того ж року продовжив: «…руські комуністи, не
розуміючи величезного значіння національної рівності
для єдності, граються національним питанням тільки з
тактичних мотивів. Вони роблять уступки українському
міщанству і ними дратують міщанство руське. Тільки
не роблять того, що прокламоване в теорії» [6, с. 69].
Дуже показовими видаються записані 28 грудня того ж
року його думки з приводу самовідчуття, яке мали би
мати тодішні комуністи–українці: «Цікаво слідкувати
за тим борюканням, що ми його маємо більше 20
років, з–під обіймів нашого старшого брата… Бідні
галицькі «пролетаріяти», «лєнінці», «стопроцентові
большевики», вони готові на все, аби тільки їх не
вважали за дрібнобуржуазних націоналістів. Але свого
національного «я» вони все ж таки не можуть оддати
Молохові московської великодержавності. І через те, хоч
би вони за комунізм оддали і тіло, і душу, і життя, вони
не змиють з себе тавра дрібнобуржуазного націоналізму,
якщо їхня самопожертва буде не «інтернаціональна»,
себто не московська» [6, с. 71].
Звичайно, як творчу людину В. Винниченка цікавили
справи літературні та мистецькі. Водночас, згадуючи
про них, автор так само не міг позбутися ідеологічного
тягаря, про що, зокрема свідчить його запис від
3 березня 1928 р.: ««Хвильовий кається». Так з тріумфом
руські газети переказують заяву Хвильового…, що
він бере назад свої слова про орієнтацію на Європу, а
не на Москву (в культурі). Заробив хлопець. Не схотів
бути «рупором» петлюрівців, став рупором мілюківців.
Різниця?» [6, с. 64].
Промовистими з точки зору характеристики радянського ладу є й згадки про російського письменника
М. Горького, який, як відомо, палко цей лад підтримував.
Окрім іншого, В. Винниченко в цих записах коротко, але
вдало визначив і природу радянських свят. 2 квітня 1928 р.
він записав: «Бідний Горький: телеграфно конфузиться
перед якоюсь газетою… з приводу його ювілею…, щоб
така сила привітань… Тільки, каже октябрська революція
тут винна. Наївний чоловік, сказав би конкретніше:
октябрське начальство. І тоді потік цей був би так само
зрозумілий, як оті моря службовців і обивателів, що
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з червоними прапорами виходять на демонстрацію з
приводу десятиліття смерті Рози Люксембург» [6, с.
64]. Відвідини М. Горьким Харкова так само колоритно
описані Винниченком: «16.07.28 – Горького «українці»
з КП(б)У врочисто зустрічали в Харкові. Лизали йому
ті самі місця, що наказало начальство з Москви. Цей
кацап брутально пацнув ногою і плюнув у незагоєну
болючу рану української нації (назвав українську мову
нарєчієм російської – С. П.), а «українці» стоять на задніх
лапах і кадять цьому «пролетарському» імперіялістові
славословія…» [6, с. 67].
Щоденник містить також промовисті роздуми автора
стосовно становища української творчої еміграції в
Парижі, зокрема, у порівнянні з російською. Так, у записі
від 6 грудня 1928 р. йдеться про спробу його дружини,
яку в щоденнику автор лагідно зве Кохою, замовити
одному з паризьких видавців Бінштоку переклад його
п’єси з російської мови на французьку: «Він відмовився
на тій підставі, що моя п’єса йому не подобається. Коли
взяти до уваги ту завзяту кампанію, яку провадить уся
руська зграя, коли зустрічається зі мною на літературній
вулиці…, яке гарчання здіймає з–під воріт кожного
видавництва, до якого хтось з моїми працями підходить,
то ясно стане, через що навіть прочитати п’єси Біншток
не взявся» [6, с. 76]. І далі 13 липня 1930 р. з гіркотою
зазначив: «Тайна успіху «русского искусства за
рубежом»: всі руські письменники видають переклади
своїх творів на власні кошти. Прибутку ніякого вони не
мають і роблять це, видно, тільки для слави «русского
имени». Розуміється, за радянців платить радвлада, а
за білогвардійців – різні комітети. Тільки за українців
ніхто не платить, і тому слава українського мистецтва не
помічається у Франції» [6, с. 77].
У щоденнику є цікава згадка про демонстрацію у
Парижі фільмів О. Довженка, на якій був присутній і
В. Винниченко. Слід зазначити, що в цілому він невисоко
оцінив твори видатного українського режисера. Так,
2 березня 1928 р. записав: «ВУФКУ (Всеукраїнське
фотокіноуправління – С. П.) розмахнулось і вислало до
Європи свої досягнення: «Тарас Трясило» та «Гора» (забув
назву – якась гора…). Представник ВУФКУ, парубчак
Черняк, з самохвальством безкарної людини написав
статтю про надзвичайний успіх українських фільмів
у Європі. Але мені, українцеві було ніяково й соромно
читати це самохвальство після демонстрації картин у
Торгпредставі (радянське торгівельне представництво –
С. П.). Правда, видно старанність у техніці, фотографії.
Але яка безпорадна й наївна дитячість у мистецькій
кінематографічній творчости, композиції, навіть змісті.
А надто ота (згадав) – «Звенигора». Соромно було
думати, що на перегляді картини є французи» [6, с. 64].
Через постійний брак коштів письменнику довелося
серйозно взятися й за малярство: «5.03 – 1928. – Жоржик
(лікар В. Винниченка – С. П.) і брак грошей – дві сили,
що гальмують виконання задумів літературних і женуть
до малярських. З цього бачу, що мистецтво малярське не
потребує особливої творчості інтелектуальної. Можна…
бути цілковито інтелектуальним дурнем і писати
геніальні картини» [6, с. 64]. Це заняття В. Винниченко
вочевидь не вважав надто серйозним, більше того, доволі
критично ставився до представників творчих професій:
«15.12.28 – Тема: Цікаве явище: чого так багато великих
мистців, а надто акторів, малярів, співців, чого вони в
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звичайному житті такі дріб’язкові, суто меркантильні,
часом скупі, заздрісні, надзвичайно буденні. Неначе
вони надолужують себе цим брудом життя за ту штучну
чистоту та вищість, якими мусять жити в своїй професії»
[6, с. 71].
Промовистими є згадки у щоденнику про тодішні
невдалі спроби письменника зайнятися історичними
студіями, його ставлення до подій Визвольної війни під
проводом Богдана Хмельницького. Так, 31 січня 1928 р.
він записав: «Знову торкнувся Хмельниччини й знову
не можу бути об’єктивним, безчулим істориком. Як
студіюватиму цю добу, як длубатимусь у ранах, болячках,
образах і глупотах наших, коли від одного дотику
так реагую?» [6, с. 63]. Майже через рік 15 листопада
1928 р. знову з’явився подібний запис: «Трудно й тепер
читати Хмельниччину. Скільки разів не візьму, усе те
саме: шпурляю бідною книгою так, наче в руці в мене
був «батько» Богдан. Ох, ці «батьки» з усіх часів вони
однакові, не виключаючи й наших. Чи писатиму про
Хмельниччину, про наші невдалості, недорослість,
хамство, безпорадність при силі?» [6, с. 70].
Звичайно, як і у будь–якому особистому щоденнику,
і тут є записи суто приватного характеру, хоча й у них
часто не обходилося без політики. Стосовно сімейних
стосунків у цей час записів небагато, але й вони інколи
стосуються політики: «18 січня 1928 р. – Кожне собі
шукає пару з грошима. Практичну молодь утворила
революція» [6, с. 62]. Натомість, 11 листопада 1928 р.
В. Винниченко записав: «Після гомону й галасу цілого
дня – тихий вечір з Кохою. Після 17 років шлюбу час у
нас минає з такою швидкістю та приємністю, якою, дай
боже, щоб минав у молодожонів» [6, с. 70].
Підсумовуючи, слід згадати, що деколи й досі
закидають В. Винниченкові його спроби порозумітися з
радянською владою. Але пояснення цьому дуже просте
– безмежна туга за Україною: «05.07.28 – Вчора…
постала думка: поїхати на Україну без ніякого дозволу
дурнів із Політбюро. Здобути чужого паса (паспорта –
С. П.), поїхати до Польщі й там якось перебратись через
кордон. І приїхати так само, як приїжджав до революції,
не питаючись дозволу в жандармів. І хай соціалістична
влада арештовує так само, як арештовувала царська…
Побачити життя рідного краю, подихати духом його,
всмоктати всі болі, надії і прагнення і потім пером
взяти участь у досягненні тих прагнень» [6, с. 66]. Ці
слова – найкращий виразник десятилітньої туги за
батьківщиною й прагнення В. Винниченка прислужитися
рідному народові усіма можливими для нього на той час
засобами.
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The article analyzes the problems of reflection of reality and their author’s
interpretations in the diary entries of V. Vynnychenko of the late 20’s of the
20th century are considered. The author analyzes the diary’s views on political,
ideological, cultural and everyday events and phenomenons in Ukraine at that time,
Ukrainian and Russian emigration, and private life.
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Зроблена спроба реконструювати внесок Л. Д. Проскурякова (1858–
1926 рр.) та його науково–технічної школи у розвиток вітчизняного мостобудування та архітектури.
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транспорту, вітчизняне мостобудування, будівельна механіка, архітектура
мостів, науково–технічна школа, Л. Д. Проскуряков.

Лавр Дмитрович Проскуряков (1858–1926 рр.)
– вчений зі світовим ім’ям, професор, інженер,
новатор у галузі будівельної механіки, мостобудівник,
послідовник Д. І. Журавського і сучасник В. Г. Шухова,
його учнями були вчені зі світовим ім’ям: Є. О. Патон,
І. П. Прокофьєв, М. М. Філоненко–Бородич, П. А. Веліхов, П. Я. Каменцев та ін.У золотій скарбниці інженерної
думки Л. Д. Проскурякова – інноваційні проекти
будівництва залізничних мостів, що вражають своєю
архітектурною естетикою, легкістю конструкцій на
візуальному й практичному рівнях [1–5].
Лавр Дмитрович – педагог, який на власному прикладі
і законах дидактики впроваджував інновації у галузі
будівельної механіки на лекціях студентам, у спілкуванні
з колегами і однодумцями та був непересічною особою
в історії світової науки і техніки. Л. Д. Проскуряков
перший у Європі відмовився від проектування складних
за конструкцією і розрахунками граткових мостових
ферм. Л. Д. Проскуряков спроектував і розробив
параболічні й полігональні статично визначені мостові
ферми з шпренгельною граткою, запропонував консольні
й аркові ферми для залізничних мостів.
Актуальність роботи зумовлена вагомим громадським
і науковим значенням постаті Л. Д. Проскурякова в
залізничній справі кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст.,
відсутністю в історії науки і техніки спеціального
комплексного дослідження його громадського життя,
наукової, організаційної та адміністративної діяльності,
необхідністю створення максимально об’єктивної
біографії вченого, аналізу його творчого доробку, а
також важливістю уведення до широкого наукового
обігу масиву нових джерел.
Розглянута історіографічна література та джерельна
база стосовно життя та діяльності Л. Д. Проскурякова
засвідчує, що з різних причин наукова спадщина вченого
не була предметом системного і цілісного історико–
наукового дослідження, яке синтезувало б внесок
ученого у розвиток світової науки і культури.
Історико–науковий аналіз діяльності Л. Д. Проскурякова як вченого, інженера та організатора науки є актуальним
з огляду на масштабність та різноплановість його наукового
внеску. У галузі розвитку залізничного транспорту він мав
досягнення світового рівня, які прославили вітчизняну
науку. Він розумів масштабність просвітницької діяльності
серед широких верств населення.
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Л. Д. Проскуряков ставив за мету вирішити такі
проблеми: як протистояти деформації мостових
конструкцій, руйнуванню і виходу з ладу цілих мостів,
з якого матеріалу вони повинні споруджуватися, що
нового потрібно, щоб конструкції мостів були надійними
і довговічними?
Так, чи інакше, усі ці питання вирішувалися у
проектах Лавра Дмитровича. І що важливо – він першим
в Європі відмовився від багаторешіткових мостових
ферм, які були на той час складними як за конструкціями,
так і за розрахунками.
Л. Д. Проскуряков спроектував ферму з однією
трикутною потужною решіткою, яка забезпечувала
точний розподіл зусиль в конструкції. Вони припадали
на неї від рухомого навантаження. Л. Д. Проскуряков
використав своє новаторство під час будівництва
залізничного мосту через р. Сула в Україні. Це був
перший на території України залізничний металевий
міст консольної системи на Харківсько–Миколаївській
залізниці за проектом Л. Д. Проскурякова. Фактично,
його перший проект в Україні започаткував новий напрям
у мостобудуванні. Це дозволило Л. Д. Проскурякову
побудувати ще низку залізничних мостів на території
сучасної України.
Лавр Дмитрович – автор більше ста досконалих
проектів мостів, переважна частина яких втілена у
життя. Ці мости будувалися на економічній доцільності,
естетизмі та архітектурній досконалості. Це були мости з
фермами нового типу – через р. Західний Буг, р. Сейм біля
м. Конотопа, через р. Дніпро біля м. Запоріжжя в Україні
та мости через річки Нарву, Волхов, Оку, Амур, Єнісей,
Зею та ін. (Прибалтика та Росія). Інноваційні методи
розрахунку і теорія ліній впливу Лавра Проскурякова
відразу стали підставою перегляду методів розрахунку
мостових ферм.
Науково–практична діяльність Л. Д. Проскурякова
була спрямована на створення ідеальної мостової
споруди. Такими спорудами стали побудовані за
розрахунками потужні багатокілометрові мости через
Єнісей і Амур. Л. Д. Проскуряков при складанні
проектів розробив як прийоми розрахунку, так і деталі
конструкцій. Єнісейський міст за своєю відносно
малою вагою, за своєю жорсткістю і раціональністю
конструкції був визначений одним з найбільш вдалих
рішень у створенні великих прогонів. Він приніс
Л. Д. Проскурякову світове визнання.
Грандіозний за своїми масштабами проект
Сибірської залізниці зумовив розробку і будівництво
унікальних інженерних споруд і безліч архітектурних
об’єктів, які відносилися до обслуговування залізниці.
Мости Л. Д. Проскурякова на цій залізничній магістралі
– унікальні інженерні споруди. До таких відноситься і
Амурський міст, який ще називали «Амурським дивом».
Л. Д. Проскуряков став провідним проектувальником
і конструктором мостів через річки Сибіру. У 1896 р.
проектуючи міст через річку Которосль, професор
Проскуряков розробив таблицю «моментів для поїзда»,
тобто визначив внутрішні зусилля в окремих ділянках
мосту під час його поступового руху.
Професор Л. Д. Проскуряков активно удосконалював
ферми мостів. Вважав, що ферма більш ефективна у
своєму арковому вигляді і споруджує декілька мостів на
Москва–ріці, які виправдали усі розрахунки і сподівання.
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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Л. Д. Проскуряков здійснив серію випробувань
матеріалів для виготовлення ферм і визначив найбільш
надійні.
Лавр Дмитрович проектував мости різних
прогонів від 20 до 145 метрів, що стали називатися
«проскуряковськими». Вони були легкими і раціональними при сприйнятті навантаження. Ними були
перекриті сотні мостових прогонів як на вітчизняних,
так і зарубіжних залізницях.
Понад 30 років своєї діяльності Л. Д. Проскуряков
присвятив педагогічній діяльності. Власне й нині
педагоги не оминають прізвище Проскурякова у своїх
педагогічних словниках, монографіях і, що особливо,
у підготовці наукових праць навчального характеру.
Його творча діяльність пов’язана з Московським
інженерним училищем. З його відкриттям у 1896 р.
Л. Д. Проскурякову запропонували зайняти посаду
помічника директора училища з навчальної роботи,
завідувача кафедрою будівельної механіки, згодом
мостів та Механічної лабораторії.
Професор Л. Д. Проскуряков вдало поєднував
педагогічну, науково–дослідницьку, виробничу і
практичну діяльність, багато уваги приділяв методиці
викладання, підвищенню якості знань студентів.
Його двотомний підручник «Будівельна механіка»
для підготовки інженерів–мостовиків неодноразово
перевидавався і кожне видання автор поновлював.
Внесок Л. Д. Проскурякова та його наукової школи
у розробку другої частини теорії споруд – статично–
невизначену проблему – ознаменувався титанічною
роботою інженерів усіх країн, проблемою, що була
на часі початку ХХ ст. По суті робота, яка виходила із
збереження розрахункової схеми і основних передумов,
мала на меті дати якомога швидке, вірне і просте
рішення проблеми. Лавр Дмитрович взяв за основну
принцип Д’Аламбера роботи системи сил на віртуальних
переміщеннях, поширене на пружні системи. І як її
наслідок, трактував теореми Бетті, Моря, Максвелла.
Теореми Менабреа, Кастільяно надають усій
проблемі енергетичне обґрунтування – для лінійних
систем приватна похідна від потенційної енергії
деформації по узагальненій силі дорівнює відповідному
цій силі узагальненому переміщенню. У результаті усі
методи вирішення статично–невизначених завдань
випливають з вищеназваних теорем і на них ґрунтувалися
праці Л. Д. Проскурякова та ін.
Л. Д. Проскуряков виділив три основні напрями для
вирішення означеної проблеми: застосування методів
аналітичних, методів графічних, або графоаналітичних,
і методів механічних. Останні методи ґрунтувалися
на теоремі Максвелла про взаємність переміщень
і вимагали спеціального і чутливого обладнання,
детальних маніпуляцій з цим обладнанням. Тому вони не
були поставлені у ряд з першими двома групами методів
і чекали подальших удосконалень.
Інженер Л. Д. Проскуряков чудово розумів значення
проектування мостів. І тому вже в перших своїх
наукових працях зазначав, що в будівельній механіці
важливо вивчати принципи і методи розрахунку систем,
що деформуються, які складаються з брусів, стержнів,
«ниток», а також з пластин і оболонок. Він наголошував,
що будівельна механіка є базовою дисципліною для
вивчення спеціальних інженерних дисциплін. Що
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завданням будівельної механіки є створення теоретичної
бази для безпосереднього розрахунку і проектування
споруд, зокрема мостів.
Згідно віднайденим зусиллям конструктори визначають розміри елементів, які вимагаються, і які
забезпечують необхідну міцність споруди за найменшої
затрати матеріалу. Знайдені переміщення окремих точок
споруди дають уяву про його жорсткість, про зміну його
форми, дозволяють здійснити порівняння з граничними
переміщеннями і забезпечити нормальну експлуатацію
споруди.
Науково–технічна школа Л. Д. Проскурякова
зобов’язана своїм створенням та функціонуванням
тим, що колектив, створений професором мав високий
авторитет у галузі мостобудування, а також будівельної
механіки загалом. Зокрема, великий науковий потенціал
і значущість отриманих результатів, висока наукова
кваліфікація дослідників, їх здатність вирішувати
самостійно фундаментальні проблеми, а не повторювати
те, що вже в основному зробив їх вчитель.
Загалом, науково–технічну школу Л. Д. Проскурякова
автор дослідження визначає як неформальну творчу
співдружність дослідників різних поколінь високої
кваліфікації у межах такого науково–технічного напряму
як мостобудування на чолі з науковим лідером, об’єднане
єдністю підходів до вирішення проблеми, стилем роботи
і мислення, оригінальністю ідей і методів їх реалізації,
які отримали вагомі результати і завоювали авторитет та
громадське визнання в галузі мостобудування.
Для науково–технічної школи Л. Д. Проскурякова
була характерна певна творча атмосфера, обстановка
безперервного наукового спілкування і доброзичливості
дружніх дискусій, демократичності і наукової
принциповості, взаємної поваги і вимогливості,
відданості науці, наукового ентузіазму.
Магнетична сила Л. Д. Проскурякова – наукового
лідера пояснюється поєднанням його таланту і
високих моральних якостей. Нам він уявляється таким:
обдарованість, високі особисті наукові результати,
любов до науки і техніки та відданість їм, лекторська і
педагогічна майстерність, цілеспрямованість, наукова
принциповість, різнобічність знань та інтересів, висока
культура, моральний авторитет, доброзичливість, вміння
спрямовувати роботу і підтримувати ініціативу, інтерес
до людей.
Науково–технічна школа Л. Д. Проскурякова була
не тільки хранителем традицій, а вогнищем інтенсивної
концентрації творчої енергії і скоординованих зусиль
вчених у процесі наукового пошуку, зародком нових
точок росту науки та окремих її напрямів.
Наукова школа Л. Д. Проскурякова не тільки
генерувала наукову продукцію, ідеї, відкриття, а й
забезпечувала розширене відтворення наступними
поколіннями дослідників, коли окремі її учасники
самі ставали науковими лідерами, керівниками нових
«дочірніх» шкіл, або груп вчених, нових напрямків.
Школа Л. Д. Проскурякова дала декілька поколінь вчених
і нових напрямів в науці. І в цьому її довговічність і
життєва сила.
Серед плеяди найбільш яскравих представників
науково–технічної школи Л. Д. Проскурякова необхідно
виокремити і назвати І. П. Прокофьєва, М. М. Філоненка–Бородича, П. Я. Каменцева, П. К. Худякова,
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П. А. Веліхова, Є. О. Патона. Колектив науковців,
об’єднаних Л. Д. Проскуряковим за всіма ознаками є
науково–технічною школою. Тематика її досліджень
опиралася на теоретичні і практичні досягнення
попередників.
Таким чином, усі науково–практичні пошуки наукової
школи Л. Д. Проскурякова були спрямовані на створення
ідеальної мостової споруди та мали такі особливості:
поєднання науково–дослідної роботи і навчального
процесу; модернізація існуючих навчальних курсів і
започаткування нових, в основу яких покладені наукові
розробки вчених школи; створення спеціальностей і
спеціалізацій у зв’язку з потребами мостобудування.
Еволюція
мостобудування
здійснювалася
за
індуктивним способом, тобто шляхом переходу від
окремих фактів до часткових законів, а від них до
добре перевірених загальних принципів. Системно
пов’язані технічні рішення попередніх століть,
надали у розпорядження мостобудівників школи
Л. Д. Проскурякова різні теоретичні і практичні підходи
у вирішенні проблем мостобудування.
Лавр Дмитрович вбачав тісний зв’язок мостів з
архітектурою міста, коли цей зв’язок обрамлений
зовнішнім фасадними ознаками, матеріалом, деталями,
або архітектурним стилем. Органічний композиційний
зв’язок з міською забудовою часто відсутній: забудова
міста, площ і набережних проектується без чіткого
уявлення про дороги і транспортні будівлі, а їх ставлять
пізніше, коли вже неможливо змінити забудову.
Л. Д. Проскуряков завжди наголошував, що
будівництво мостів – важкий процес. Адже він
пов’язаний з роботою на воді, плавучими засобами,
береговими
пристанями,
підводними
роботами.
Приклади новаторських проектів мостів показували
Л. Д. Проскурякову, що головною метою будівництва
мостів стали економічність і строки спорудження.
Л. Д. Проскуряков зробив свій вагомий внесок у
розвиток світового мостобудування, у сфері будівельного
мистецтва – і як інженер, і як архітектор.
Л. Д. Проскуряков задавав тон в розвитку вітчизняної
архітектури мостів та був переконаний, що істинна
художня краса робить мостову споруду безсмертним
пам’ятником мистецтва. За допомогою обрання обрисів,
вишуканості і сміливістю пропорцій, оригінальністю,
новизною задуму. Цим він досягав небачених до нього
дивовижних за красою мостових споруд.
Тож, на історичних прикладах, дотримуючись
хронологічного наступництва, показано шлях, який
пройшов Л. Д. Проскуряков у царині проектування та
будівництва різних мостів. Повсюди Лавр Дмитрович
прагнув досягти єдності доцільності і краси будь–якого
мосту. У його мостах металеві конструкції набули такої
досконалості форм, що по праву стали символами нової
архітектури мостів ХХ ст. Візуальна легкість форм
мостів Проскурякова була обумовлена просторовою
роботою мостових споруд (трикутних решіток, поясів,
висотою ферм і міцністю з’єднань). Його мости стали
настільки виразними, що утвердили нову конструктивну
логіку архітектури.
Л. Д. Проскуряков залишив нащадкам не лише вагому
наукову спадщину в галузі залізничного транспорту,
а й моральні та гуманістичні, науково–культурні та
громадянські традиції і цінності.
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Список використаних джерел

1. Салата Г. В. Історія науки і техніки у проблемному полі
біографічної реконструкції біокультурної антропоплогії: професор
Л. Д. Проскуряков (1856–1926 рр.) / ІДЕЯ І ДІЯ: погляд Ф./П./П./С./:
колективна монографія: / За заг. ред. О. А. Івакіна, Д. В. Яковлева
/ Г. В. Салата. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. –
С.129–141.
2. Салата Г. В. Професор Л. Д. Проскуряков (1858–1926 рр.):
хронологічна ретроспектива життя та діяльності / Г. В. Салата //
Історія науки і техніки: Збірн. наук. праць / Гол. ред. О. Я. Пилипчук.
– 2017. – Вип.10. – С.70–77.
3. Салата Г. В. І. П. Прокоф’єв – інженер шляхів сполучення,
вчений у галузі механіки та мостобудування (до 140–річчя від дня
народження) / Г. В. Салата // Емінак: науковий щоквартальник. –
2017. – №2 (18) (квітень–червень). – Т.2. – С.119–124.
4. Салата Г. В. Внесок М. М. Філоненка–Бородича (1885–
1962 рр.) у теорію пружності та теорію міцності / Г. В. Салата //
Питання історії науки і техніки. – 2017. – №2. – С.84–92.
5. Салата Г. В. Академік Євген Оскарович Патон як представник
науково–технічної школи професора Л. Д. Проскурякова /
Г. В. Салата // Історія науки і біографістика: електрон. наук. фахове
вид. 2017. – №3. – URL: http://inb.dnsgb.com.ua/2017–3/14.pdf

References
1. Salata G. V. Istorija nauky i tehniky u problemnomu poli biografichnoi’ rekonstrukcii’ biokul’turnoi’ antropoplogii’: profesor L. D. Proskurjakov (1856–1926 rr.) / IDEJa I DIJa: pogljad F./P./P./S./: kolektyvna
monografija: / Za zag. red. O. A. Ivakina, D. V. Jakovleva / G. V. Salata.
– Herson: Vydavnychyj dim «Gel’vetyka», 2017. – S.129–141.
2. Salata G. V. Profesor L. D. Proskurjakov (1858–1926 rr.):
hronologichna retrospektyva zhyttja ta dijal’nosti / G. V. Salata // Istorija
nauky i tehniky: Zbirn. nauk. prac’ / Gol. red. O. Ja. Pylypchuk. – 2017.
– Vyp.10. – S.70–77.
3. Salata G. V. I. P. Prokof’jev – inzhener shljahiv spoluchennja,
vchenyj u galuzi mehaniky ta mostobuduvannja (do 140–richchja vid
dnja narodzhennja) / G. V. Salata // Eminak: naukovyj shhokvartal’nyk.
– 2017. – №2 (18) (kviten’–cherven’). – T.2. – S.119–124.
4. Salata G. V. Vnesok M. M. Filonenka–Borodycha (1885–1962 rr.)
u teoriju pruzhnosti ta teoriju micnosti / G. V. Salata // Pytannja istorii’
nauky i tehniky. – 2017. – №2. – S.84–92.
5. Salata G. V. Akademik Jevgen Oskarovych Paton jak predstavnyk
naukovo–tehnichnoi’ shkoly profesora L. D. Proskurjakova / G. V. Salata
// Istorija nauky i biografistyka: elektron. nauk. fahove vyd. 2017. – №3.
– URL: http://inb.dnsgb.com.ua/2017–3/14.pdf
Salata H. V., PhD in History, Department of Social Communications
and Information Sciences, Assistant Professor, Kyiv National University
of Culture and Arts (Ukraine, Kyiv), salaty@bigmir.net
Historical and scientific analysis of life and activity
L. D. Proskuryakova (1858–1926) and his scientific
and technical school in the context of the development
of domestic bridge engineering and architecture
The publication attempts to reconstruct the contribution of L. D. Proskuryakov
(1858–1926) and his scientific and technical school to the development of domestic
bridge construction and architecture.
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Становище українського селянства в умовах
окупаційного режиму не знайшло достатнього
висвітлення як у радянській так і сучасній вітчизняній
історіографії. Якщо в початковий період війни селяни,
переважно, сприймали німців як своїх визволителів,
пам’ятаючи геноцид сталінського режиму 1932–1933
рр., то згодом вони розчарувалися в «новому порядку»
окупантів. Варто зазначити, що німецько–радянська
війна не змінила сутність комуністичного тоталітарного
режиму у ставленні до українського народу, особливо
непокірних селян. Згодом селяни чинили опір ворогу
всупереч твердженням сталінських ідеологів про те, що
його організувала комуністична партія. Комуністичний
режим тільки намагався перехопити ініціативу
в керівництві партизанським рухом, саботажем,
підпільною боротьбою, зокрема й селян, які виступили
проти військової, економічної та ідеологічної політики
нацистських окупантів [29, с. 196].
У даному контексті важливо показати роль і місце
сільського населення у врятуванні й наданні допомоги
воїнам Червоної армії, які потрапили до німецького
полону чи переховувалися від ворога у ході війни.
Селяни зі співчуттям, жалем, характерним українцям,
загалом сприйняли їх горе, відчай, виснаження від
голоду, холоду, поранень, смерть, зокрема у німецьких
концтаборах.
Напередодні німецько–радянської війни гітлерівськими фахівцями був розроблений «План голоду»,
згідно якого продовольство із СРСР, особливо з України
мало розподілятися з початку солдатам вермахту і
населенню рейха, залишки мешканцям окупованих міст,
а вже в останню чергу військовополоненим. Поставки
продовольства з Німеччина були майже призупинені,
а Г. Герінг видав розпорядження, згідно якого солдати
вермахту мали харчуватися за рахунок селян. Фактично
офіційно не було передбачено будь–якого забезпечення
продовольством, елементарним житлом, медичною
допомогою військовополонених. Пайок для них був
нижче рівня виживання, але здебільшого його не
видавали. У таборах бранці їли все, що тільки могли
знайти: траву, кору, листя. Є даніпро випадки канібалізму,
що німецькі провідники трактували як нижчий рівень
радянської цивілізації [26, c. 237].
Однак, як показали реалії, обмежена кількість
продовольства, що виділялося на харчування радянських
полонених, не могло задовольни ти навіть частково їх
потреб. Фактично від голодної смерті помирала понад
половина бранців. Заданими В. Короля у гітлерівських
концтаборах в Україні, Німеччині й інших країн Європи
загинуло 4 700 тис. радянських військовополонених із
загальної чисельності 6 300 тис. [16, с. 6, 64, 160–161].
Гітлер та його оточення, порушуючи міжнародні правові норми,ставилися до радянських
військовополонених з небаченою жорстокістю, відхиляючи навіть думку про полон солдатів вермахту
Червоною армією і відповідне ставлення до них.
Варто зазначити, що у Сталіна був подібний погляд
на це питання: бійці Червоної армії не повинні були
ні відступати, ні здаватися у ворожий полон живими.

97

Випуск 134

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Ці настановивипливали із сталінської наступальної
доктрини, що її сповідували збройні сили СРСР.
На страшні муки і страждання залишила влада понад
41,3 млн. українців, із яких 27,3 млн. були селяни [20,
с. 9]. Працівники сільського господарства становили
абсолютну більшість із 3 185 тис. мобілізованих до
діючої армії протягом другої половини 1941 – першої
половини 1942 р. [19, с. 57]. Жорстокість і ненависть
Сталіна до українського народу, й зокрема селянства,
стали основною причиною найбільших його втрат у
війні.
Військова політикадиктатора була малоефективною,
а горя і страждань воїнам, їх сім’ям і загалом громадянам
України завдала багато. Наприкінці 1941 р. німцями
було захоплено в полон 3,3 млн. воїнів, із них у боях за
Україну понад 1 млн. [34, p. 427].
«На початку 1942 р. українська земля була окупована
ворогом. Понад два мільйони нещасних синів України
блукають у прифронтовій смузі, щоб перейти до нас»
– пише О. Довженко в щоденнику 29 травня 1942 р.
[5, с. 167]. Натомість, Державний комітет оборони
замість того, аби зробити все, щоб хутчіш кинути їх у
бій, об’явив їх державними злочинцями і відправив у
спеціальні табори фільтрації для «викриття» зрадників,
шпигунів, диверсантів, дезертирів, панікерів, боягузів та
їх жорстокого покарання. Навіть кореспондент фронтової
газети, поет Є. Долматовський – «… типічний зразок
холодного, самозакоханого абсолютно антинародного
хлюста…, витвір виховання привілейованих артековських комсомольських вундеркіндів…, збирався
після війни розстріляти мільйон українців…» «за зраду».
«Боже мій, – занотовує 26 червня 1942 р. О. Довженко,
– скільки нещастя народу принесли наші тупоголові
воєначальники, і скільки ще принесуть» [5, с. 193, 206].
Відповідні
штаби
головного
командування
вермахта, тилові служби, спеціальні війська неготові
були охороняти, забезпечувати утримання мільйонів
полонених воїнів Червоної армії. Дозрівання урожаю
1941 р. на окупованих територіях змусило керівництво
рейху залучити військовополонених до збору урожаю.
Головнокомандувач групою армій «Південь» 18 липня
1941 р. видав наказ про звільнення солдатів німецької,
латиської, литовської, української національностей,
за умови що вони будуть працювати в сільському
господарстві. Наказом регламентувався порядок
звільнення з таборів:старости сіл мали дати начальству
характеристики полонених і заручитися заявою громади,
що звільнені не будуть займатися антинімецькою
партизанською діяльністю, а працюватимуть на користь
рейху; полонені отримували відпускні документи в
яких вказувався маршрут пересування, термін прибуття
додому; обов’язкова реєстрація в окупаційних органах
влади [24, c. 119].
Командування
сухопутних
військ
вермахту
стурбоване тим, що частина врожаю в Україні не була
зібрана вчасно, 25 грудня 1941 р. наказало штабу
групи армій «Південь» «звільнити військовополонених
української національності» для використання їх на
сільськогосподарських роботах з кількох концтаборів,
що знаходились в зоні контрольованій нею. В наказі
містилися певні обмеження зокрема про те, що
відпускати лише тих, хто вказував конкретне місце
проживання їх родичів і що вони за них ручаються.

98

Гілея

Звільнення окупаційною владою певної кількості
радянських військовополонених із жахливих концтаборів
врятувало їм життя. Вони повернулися до своїх сімей,
працювали в сільському господарстві, на переробних
підприємствах, забезпечуючи себе продовольством,
одягом, взуттям. Поранені й хворі за допомогою селян
ставали на ноги, включалися у виробничі процеси.
Чимало їх під впливом переможних дій Червоної армії
вели підпільну боротьбу, воювали у партизанських
загонах.
Селяни прагнули будь–якою ціною звільнити своїх
рідних, сусідів, односельчан з концтаборів, свідчили за
тих, кого й не знали, шукали допомогив окупаційних
органів влади, у складі яких працювали місцеві люди.
Одним із найважливіших питань, від вирішення
якого залежало виживання військовополонених, було
забезпечення їх продуктами харчування. Варто лише
нагадати що нацисти взяли на озброєння ефективний
засіб знищення радянських бранців голодом,зокрема
для подолання опору, протестів збоку останніх.
Американський журналіст У. Ширрер писав, що
німецька армія не могла приділяти належної уваги
величезній кількості взятих у полон червоноармійців,
натомість командування і не вживало на цей рахунок
жодних зусиль. За його даними, два мільйони
військовополонених загинуло в німецькі в неволі від
голоду, холоду, хвороб. Їх зумисно морили голодом,
залишивши на морозі в люту, сніжну зиму 1941–1942 рр.
[33, c. 342–343].
Після захоплення в полон майже всього особового
складу Південно–Західного фронту разом з госпіталями
і лазаретами, на полях боїв залишилися десятки тисяч
поранених бійців і командирів. У вересні 1941 р. селяни
Кучакового Бориспільського району Київської області
винесли з оборонних боїв під Києвом близько 500 тяжко
поранених бійців і командирів. Зокрема, В. Дворник,
О. Лукаш, Г. Лукаш, І. Гладченко, Г. Литвиненко, О. Літуста
багато інших під керівництвом директора місцевої школи
О. Білика власним і колгоспним гужовим транспортом дві
доби перевозили поранених до сіл ірозподілили їх серед
колгоспників. У своєрідний госпіталь були перетворені
три шкільні будівлі та інші громадські приміщення.
Завідувачка
сільським
медпунктом
фельдшер
Е. Горунович організувала з жінок і дівчат сандружину,
яка допомагала військовим медикам у лікуванні й догляді
поранених. Селяни Кучаковогой навколишніх Артемівки,
Сушівки, Лебедина, Малої Стариці забезпечували їх
продуктами харчування, переховували від окупантів,
а після одужання переправляли за лінію фронту і в
партизанські загони. У 1985 р. село Кучаковеза порятунок
поранених червоноармійців і командирів напередодні 40–
річчя перемоги було нагороджено Почесною грамотою
Президії Верховної Ради УРСР [22, c. 201].
Мешканці с. Борки Остерського (нині Козелецького)
району Чернігівщини після відступу радянських військ
винесли з поля боїв 14 поранених воїнів, розмістили
їх у своїх домівках, лікували, харчували, переправляли
до партизанських загонів. Селяни передали партизанам
за період ворожої окупації 40 коней, 300 ц. хліба, 50 ц.
м’яса, інших продуктів. У партизанських загонах
воювали з ворогом 20 мешканців села [32, c. 218].
Селяни Стовпяг Переяславського району Київщини,
згадує Д. Хмельницький, надавали допомогу полоненим
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гнаних окупантами до Київських концтаборів,
військовим, які пробиралися до лінії фронту. Останніх
приймали на ночівлю, давали цивільний одяг, харчі в
дорогу. Сільські старости й поліцаї не наважувались
видавати селян, хоча знали що за надання допомоги
військовим, німцями встановлене покарання – розстріл.
Восени 1941 р. в селіу будівлі свинарної фермиколгоспу
окупанти влаштували тимчасовий табір для 200
військовополонених, багато з якихбули поранені й хворі.
Селяни всупереч забороні, допомагали їм харчами,
одягом, ліками. Половина бранців померла від тифу,
решту німці переправили до Дарницького концтабору.
Окремі військові, які уникнули полону, осідали в селах,
допомагали селянам в сільськогосподарських роботах та
кустарних промислах [30, c. 43].
Справжня трагедія розігралася в південно–східних
областях України, де війська Південного фронту
чинили опір ворогу. Внаслідок поразок в оточення
потрапило сотні тисяч воїнів. Десятки тисяч їх були
поранені, хворі, голодні, виснажені. Письменник,
військовий кореспондент Є. Долматовський, який теж
потрапив у німецький полон в Новопразькому районі
на Кіровоградщині, залишив свідчення про ті жахливі
події. Селяни Підвисоцького, Кам’янки, Копенкуватого,
Небелівки, Тернівки та інших сіл взяли під свою опіку
і захист від ворога тисячі поранених і хворих воїнів.
Вони готували всілякі відвари для лікування поранених і
хворих дизентерією, приносили продукти харчування. У
сільському клубі Підвисоцького військові облаштували
госпіталь, а селяни навколишніх сіл надавали посильну
допомогу близько 2200 пораненим. 7 серпня 1941 р. до
клубу увірвалися окупанти, які почали знущатися над
пораненими, виявляти комісарів, офіцерів, євреїв. На
їх захист став військовий лікар 3–го рангу Танцюра,
вдаривши одного з німецьких солдатів, його тут же
розстріляли [6, с. 207]. Навіть за такої ситуації, згадує
військовий лікар 44 дивізії Г. Угров, яка потрапила в
оточення, жінки Підвисоцького йшли до госпіталю
з продуктами харчування, водою в глечиках і відрах.
Німецькі охоронці відганяли їх, б’ючи прикладами.
Колону кілька тисяч полонених було доправлено
пішки до сумнозвісного концтабору «Уманська яма»,
якийбув розташований у глиняному кар’єрі цегельного
заводу. Важко поранених вбивали. Впродовж усього
шляху з Кіровоградщини до концтабору селяни
супроводжували полонених, намагалися підтримати
харчами виснажених, знесилених, поранених, голодних,
хворих, роздягнених, босих. Вони ставили на узбіччі
відра, бідони, діжки з водою, сало, м’ясо, масло, варену
картоплю, все що мали. Німецький конвой перешкоджав
брати харчі, перевертав посудини з водою, розкидав,
топтав продукти, безладно стріляв, однак люди не
розходилися. Селяни все прибували з навколишніх
районів, шукали своїх, сподівалися хоч щось дізнатися
про рідних:чоловіків, батьків, синів, братів. В «Уманській
ямі» ворог утримував понад 30 тис. бійців і командирів,
багато було поранено, хворих без медичної допомоги,
усі вони були виснажені довгим переходом, голодні й
холодні [6, с. 159, 161].
Полонених розміщали на птахофабриці й території
цегляного заводу просто неба. Німці не тільки
прогодувати не могли, а й не хотіли і не знали де
розмістити їх, згадував бранець А. Патронніков. І тоді
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їх силоміць заганяли в кар’єр, де раніше брали глину.
На дні кар’єру залишались калюжі після дощу. Нещасні
кидались до води, падали і вмирали в калюжах, не маючи
сил вибратись з них [24, с. 308].
У жахливих умовах перебували полонені концтабору
поряд з парком Софіївка, серед яких чимало було
поранених. Німці не заходили до них, боялися – це був
ад: медикаментів і перев’язувальних матеріалів не було,
на тисячу чоловік один стерильний бинт в день, кров,
гній, на підлозі під ногами тріщали воші. За листопад
і грудень 1941 р. із 2317 чоловік померло 948. Завдяки
допомозі місцевого населення деякій частині полонених
вдалося вижити, – згадував полонений лікар Г. Уваров [6,
с. 211].
Влітку 1941 р. у боях за Донбасчимало бійців і
командирів Червоної армії залишилося в тилу німецьких
військ. Селянка хутора Федорівка Харцизського
району Сталінської області. Ф. Мясищева та її онука
Н. Сопко організували групу жінок, які збирали
продукти харчування, готували і передавали їжу
військовополоненим
Іловайського
концтабору.
Підкуповуючи охорону, що складалася із словаків, вони
допомогли втечі з полону понад 100 воїнам. Мясищева
залучила до підпільної діяльності головного лікаря
Іловайської лікарні Т. Тріля, який обладнав у лікарні
спеціальне тифозне відділення, деполоненимнадавали
медичну допомогу, забезпечували підробленими
документами і переправляли через лінію фронту [4,
с. 129].
Мешканець с. Бойове Волновахського району
Сталінської області М. Марковський переховував
поранених бійців П. Бабича, Д. Охрименка, А. Телегіна.
Він діставав їм медикаменти, з допомогою селян
забезпечував продуктами харчування, одягом, взуттям
тощо. Після одужання червоноармійці перейшли лінію
фронту, у складі регулярних військ брали участь в боях з
німецькими загарбниками [13, с. 227].
У своєрідні підпільні лазарети перетворилися
будинки селян Олександрівки Сталінської області.
Молоді мешканки села А. Івченко, Е. Щербак,
Корольова, Н. Рашевська, М. Мартинова, Є. Ісаєва
винесли з полів боїв, перевезли і розмістили в хатах
комісара полку Ф. Козенюка і 20 поранених бійців й
командирів. Вони ділилися з ними мізерними запасами
продовольства, збирали перев’язувальні матеріали,
доглядали поранених. Після одужання воїни переходили
лінію фронту і все своє життя були вдячні селянам за
спасіння їх життя [11, с. 32].
Опір ворогу чинили мешканці с. Лозоватки
Криворізького району Дніпропетровської області,
де гітлерівці встановили «новий порядок», почали
грабувати й розстрілювати населення. Вони саботували
наказиокупантів,
надавали
допомогу
військовополоненим, годували, лікували, сприяли їх втечі
з концтабору, розташованого в селі. Колгоспниця
А. Смільчак, ризикуючи життям переховувала і вилікувала 20 радянських бійців, за що була нагороджена
орденом Вітчизняної війни 2–го ступеня [12, с. 330].
Трьох поранених радянських офіцерів врятували,
ризикуючи життям, мешканки селища шахти «Никанор»
Перевальського району області Т. Хорольська і медсестра
М. Удоденко. Вони садовою пилкою без наркозу
ампутували руку офіцеру К. Володимирському, коли у
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нього почалася гангрена. Ціною власного життя і життя
своїх дітей М. Бірюкова врятувала 6 воїнів [15, с. 39].
Посильну допомогу воїнам Червоної армії,
які втекли з німецьких таборів і переховувалися у
Голованівському лісі на Одещині, нині Кіровоградська
область, селяни навколишніх сіл. Колгоспник
Красногірки С. Лужанський надав притулок пораненому
офіцеру І. Лісняку, забезпечивши його медикаментами,
продуктами харчування, налагодив зв’язок з партизанами
Ф. Андрусенком і С. Бондаренком та червоноармійцями,
які переховувалися в Голованівському лісі і довколишніх
селах. За його ініціативою був сформований
партизанський загін «Південний», якому місцеві селяни
передавали продовольство, одяг, а такожзнайдену на
полях боїв зброю, боєприпаси. Мешканці сіл Ємилівка,
Розкішне, Свирневе О. Побережець, Ф. Петренко,
М. Гомонько ремонтували в кузнях пошкоджену зброю.
Партизани «Південного» зривали плани нацистів
у пограбуванні сільського господарства. У липні
1943 р. вони підірвали потяг на ділянці Межирічка –
Перегонівка, захопили в с. Краснополля склади із зерном
і роздали його селянам [10, с. 90].
У с. Вереміївка Кременчуцького району на Полтавщині в оточення потрапили тисячі бійців і командирів
Червоної армії. Чимало з них було поранено, бійці
страждали без води, їжі, медичної допомоги. Військовий
юрист Л. Силінспільно з селянами облаштував
своєрідний підпільний госпіталь. Понад 300 полонених
до весни 1942 р. знаходилися під опікою місцевих
жителів, отримували необхідну допомогу. Завдяки
мужності старости хутора Пінчуки Козельщанського
району Полтавської області Д. Пінчука, восени 1941 р.
було врятовано життя 232 в’язнів двох Кременчуцьких
концтаборів [25, с. 309].
Червоноармійці П. Сергеєв і О. Дивенпіркст через
багато років по війні згадували про оточення і полон
на Черкащині, про те як окупанти залишили поранених
помирати, а їм на допомогу прийшли селяни із сіл
Золотоніського району. Вони забрали поранених до своїх
хат, годували, лікували як своїх рідних синів. Староста
села М. Хорощун сприяв бійцям організувати підпільну
патріотичну групу, яка дістала радіоприймач, приймала
повідомлення про події на фронті та розповсюджувала
їх серед населення, організовувала саботаж сільськогосподарських робіт, здачу продовольства, одягу,
взуття для окупаційних військ [9, с. 59]. Мешканець
с. Ладижінка Уманського району З. Власюк у серпні
1941 р. врятував життя тяжко пораненому командиру
ескадрильї І. Горбунову, літак якого був збитий над
окупованою ворогом території. Подібний подвиг
здійснила селянка М. Зайченко з Високих Батраків
Кіровоградського району. Майже всі жителі села знали
про те, що її родина переховувала і лікувала воїна, але
ніхто не видав патріотів окупантам [14, с. 585].
Селяни Ворошиловградської області з початком
бойових дій надавали допомогу пораненим, хворим
червоноармійцям, які залишилися в тилу після
відступу радянських військ. Восени 1941 р. мешканець
с. Кримське Слов’яносербського району Я. Безкровний
разом із медичними працівниками винесли з поля
бою і переховували поранених червоноармійців. Він
забезпечив їх продовольством, одягом, перев’язувальними матеріалами [8, с. 168].
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Тисячі полонених гинули не лише від голоду, хвороб,
виснаження, але й від холоду, знаходячись довгі тижні
і місяці під дощами, снігами, в люті морози. Згідно
наказів вермахту вони не забезпечувалися одягом,
взуттям, постільними речами. Навпаки, з них у першу
чергу німці знімали взуття, теплий одяг, білизну. У штабі
234 піхотного полку 56 дивізії ще до війни 6 червня
1941 р. було видано наказ «Про принципи постачання на
східному просторі»,в ньому йшлося про наступне: «На
забезпечення одягом не розраховувати. Тому особливо
важливо знімати з військовополонених придатне взуття,
негайно використовувати увесь придатний одяг, білизну,
шкарпетки та ін.» [23, с. 115].
Про жахливий стан військовополонених йшлося
у доповіді оберквартирмейстера 17 армії групи армій
«Південь» від 25 листопада 1941 р. Захоплені в
полон десятки тисяч червоноармійців працювали на
обслуговуванні тилу німецьких збройних сил: на ремонті
залізниць, шляхів, будівництві оборонних споруд.
Харчування для них офіційно не було передбачено,
продовольством забезпечувалися за рахунок місцевих
ресурсів. Стан одягу військовополонених незадовільний,
особливо взуття, спідньої білизни майже ні в кого
не було. Внаслідок роботи в холодних умовах сотні
полонених гинули. Померлих і розстріляних ховали
голими, а їх одяг використовувався знову [27, с. 271–
272]. Про масову смертність військовополонених у
полоні свідчить лист інспектора з озброєння в Україні
начальнику озброєння вермахту генералу Г. Томасу від
2 грудня 1941 р., де зазначалося, що житлові умови,
продовольче забезпечення, обмундирування і стан
здоров’я військовополонених незадовільний. Смертність
набрала великих розмірів і можна очікувати, що восени і
взимку 1941–1942 рр. загинуть десятки і сотні полонених
[21, с. 26–26].
У лютому 1943 р. Червона армія розгорнула
наступальну операцію за звільнення Донбасу. На
полях боїв 8–го кавалерійського корпусу залишилося
немало поранених бійців і командирів, яких селяни
Іванівського району доправили на лікування в районну
лікарню. Працівники лікарні В. Полякова, В. Щербакова,
Л. Арекіна за їх допомоги докладали зусиль для
лікування воїнів. Вони збирали серед населення продукти
харчування, одяг, медикаменти, паливо [17, с. 151].
У березні радянські війська визволили окремі
райони Ворошиловградщини. Військове командування
звернулося до населення надати допомогу пораненим
бійцям і командирам госпіталя. Понад 300 жінок і молоді
Лозно–Олександрівського району збирали продукти
харчування, годували й доглядали поранених, яких
розмістили в своїх помешканнях, а також приносили
полотна на перев’язувальні матеріали, теплий одяг,
білизну, шкарпетки тощо. Командування військової
частини в листі до місцевої влади зазначало, що
«поранені ніколи не забудуть тієї турботи, яку виявили
селяни, надавши допомогу й врятувавши життя бійцям і
командирам» [7, с. 3].
У лютому частини Червоної армії в районі
Синельникового на Дніпропетровщині, відступаючи
залишили на полі бою багато поранених бійців і
командирів. Місцеві підпільники й селяни організували
порятунок воїнів, розмістили в приміщенні районної
лікарні й хатах, зібрали для них продукти харчування,
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медикаменти, одяг. Патріотка Л. Єродіна часто
візком перевозила із с. Зайцеве продукти, зібрані
колгоспниками. Після одужання, підпільники за
можливістю забезпечували їх необхідними документами,
допомагали переходити лінію фронту [31, арк. 84].
У боях за визволення Харківщини на початку
березня 1943 р. брали участь воїни чехословацького
військового формування. Разом з місцевими жителями
вони побудували потужні оборонні рубежі. Мешканки
с. Соколове А. Карелова,Тетяна Глухова, Олексія
Маковецком, Михайла Ільченко та ін. із с. Артюхівка
спільно з чеськими санітарами і лікарями врятували
життя багатьом пораненим. Командир батальйону
Л. Свобода тепло згадував про патріотів, які добровільно
влилися в лави батальйону і мужньо билися з ворогом [28,
с. 54]. Чимало подібних патріотичних вчинків здійснили
селяни в період звільнення тимчасово окупованої
території Сумщини. Молоді селянки Тростянецького
району Л. Петренко і М. Кравченко впродовж 5 місяців
переховували чотирьох радянських танкістів –
Н. Роткова, П. Сидорова, П. Міхєєва і В. Борисова,
військова частина яких потрапила в оточення. Не
дивлячись на смертельну небезпеку, дівчата забезпечили
їх продовольством, одягом, надали медичну допомогу.
Після визволення району патріоткам за їх мужність
радянське командування оголосило подяку [15, с. 38].
У серпні 1943 р. над окупованою територією
України в повітряному бою, розстрілявши всі
боєприпаси, радянський пілот Герой Радянського
Союзу В. Д. Лавриненков таранив ворожий літак, а сам
викинувся з парашутом. У несвідомому стані потрапив
до полону, вдалося втекти. Подружжя Т. та І. Шевченки
із с. Комарівка Переяслав–Хмельницького району
Київської області тривалий час лікували його і пілота
В. Корюкіна, переховували від нацистських карателів.
Після одужання їх переправили до партизанського загону
ім. Чапаєва, а згодом В. Д. Лавриненков повернувся в
авіацію. За мужність і хоробрість, проявлені в боях з
ворогом був нагороджений другою золотою зіркою Героя
Радянського Союзу. Після війни служив на командних
посадах у військах ППО [2].
Наприкінці вересня 1943 р. радянські війська
форсували Дніпро і вели бої за звільнення Черкас. У
тилу ворога на території Канівського, Ржищівського,
Миронівського і Черкаського районів десантувалися
3–я і 5–а повітряно–десантні бригади. На допомогу
десантникам прийшли підпільники, партизани, місцеві
жителі, які розшукували по лісах парашутистів і
направляли їх до партизанів, забезпечували продуктами
харчування, переховували та лікували поранених.
Мешканці с. Пісчальники Канівського району Київської
області С. Ганенко та її сини Анатолій і Віктор тривалий
час забезпечували продовольством 8 поранених воїнів,
серед яких був капітан із штабу 3–ої бригади Микола
Сапожников [18].
Селяни, користуючись тим, що в органах місцевої
окупаційної влади були односельці, прагнули
легалізувати не лише свої рідних, які повернулися до
дому, а й бійців, що не вийшли з оточення і не були
місцевими жителями. Тисячі врятованих сільським
населенням військовополонених, оточенців, винесених
з полів боїв поранених, вилікуваних у підпільних і
легальних госпіталях, лазаретах при першій нагоді
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переправляли за лінію фронту. Чимало бійців і
командирів переховувалося в населених пунктах,
ставали організаторами підпільних, саботажних груп і
організацій, партизанських загонів.
Активна участь українського селянства в трагічній
долі радянських військовополонених німецьким
вермахтом була закономірною. Відомо, що особовий
склад діючої армії здебільшого складався із селян,
як у передвоєнні, так і воєнні роки. Завдяки праці
селян, загнаних до колгоспів, збройні сили СРСР були
забезпечені продуктами харчування, а промисловість –
сільськогосподарською сировиною.
Внаслідок злочинних прорахунків і помилок
Сталіна, його найближчого оточення, до полону
потрапили мільйони рядових червоноармійців і
командирів різних рангів і звань. Сотні тисячіз них були
поранені, залишилися на полях боїв, загнані нацистами
до концентраційних таборів, де масово помирали від
ран, голоду, холоду, без медичної допомоги. Населення
України, зокрема селянство, прагнуло надати необхідну
допомогу бранцям першочергово продовольством,
одягом, взуттям тощо. Чимало військових після
визволення із таборів і одужання за сприяння селян
боролися з ворогом у партизанських загонах, перейшли
лінію фронту і поповнили лави Червоної армії.
Вагомий внесок селян у збереженні життя військовим
шляхом влаштування підпільних госпіталів, лазаретів,
забезпечення їх усим необхідним для виживання в
умовах окупаційного режиму. Ця діяльність була виявом
щирого, доброзичливого, співчутливого ставлення їх
до військових, більшість яких належали до сільського
прошарку радянського суспільства. Усі вони пройшли
випробування сталінською тоталітарною системою,
терором голодом, репресіями, масовими ув’язненнями у
таборах ГУЛАГУ. Воїни Червоної армії, потрапивши в
німецькі концтабори, були приречені померти від голоду,
холоду, насильства й важкої праці, відсутності медичної
допомоги. І лише завдяки допомозі населення, зокрема
селян України, частині їх вдалося вижити.
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Caring for the peasants of Ukraine about soldiers of the Red Army
occupied by the German Wehrmacht of the territory (1941–1944)
The issue of granting assistance by Ukrainian peasants to the Red Army
soldiers who have fallen into German captivity and hid from the enemy, food aid,
clothing, care for the wounded and sick is being studied.
Keywords: Ukraine, Ukrainian peasants, prisoners of war, Stalinism,
occupation regime, concentration camps.
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Студентство Західної України під тиском
радянської тоталітарної системи (1944–1953 рр.)
На основі архівних документів та здобутків сучасної історичної науки
висвітлено механізми ідеологічного тиску на навчально–виховний процес
в університетах та інститутах Західної України у післявоєнний період.
Метою цього дослідження є аналіз антирадянської діяльності студентів
та реакції силових структур на такі дії молоді. Для досягнення поставлених
цілей розглянуто участь вихованців західноукраїнських вузів у русі опору
сталінській тоталітарній системі, визначено основні форми їх діяльності.
Доведено, що радянські державні та силові структури переслідували будь–які
прояви інакомислення серед студентів, а їх носіїв піддавали репресіям.
Ключові слова: освіта, студенти, інтелектуальний опір, репресії,
тоталітарний режим, ОУН, західні області УРСР, післявоєнний період.

Політичне
керівництво
Радянського
Союзу
категорично не влаштовував рівень національної
свідомості населення західноукраїнського регіону у
післявоєнний період. Одним із основних завдань влади
була підготовка ідеологічно відданих комуністичній
партії спеціалістів. Під особливо пильним ідейно–
політичним контролем перебували вищі навчальні
заклади, які готували фахівців для різних галузей
господарства, науки та освіти. Їх першочерговим
завданням було ідейне виховання майбутніх працівників,
які мали стати опорою радянської влади на місцях.
Однак, значна частина студентської молоді виступала
проти комуністичної влади та її політики, підтримувала
та пропагувала ідею самостійності України, яку
обстоювала ОУН.
Вивчення студентського руху опору у Західній
Україні періоду «другої радянізації» може бути корисним
у національно–патріотичному вихованні молоді в умовах
сучасної гібридної війни.
Розвиток вищої освіти західноукраїнського регіону,
місце молоді у протистоянні сталінському тоталітаризму
повоєнного часу були предметом наукових зацікавлень
сучасних українських дослідників. Для написання
наукової статі важливими були праці О. Іщука [13; 14],
Т. Марусик [17], Р. Генеги [4], Н. Хоменко [20] та ін.
Джерельну базу наукової статті склали архівні
документи Галузевого державного архіву Служби
безпеки України (ГДА СБУ), м. Рівне [1–3], Державного
архіву Волинської [6; 7], Львівської [8–10], Рівненської
областей [11; 12] та матеріали 3 тому нової серії
«Літопису УПА» [16], що дозволило розкрити
поставлену проблему.
Процеси утвердження тоталітарної держави неминуче
призводили до утворення у всіх сферах суспільного
життя однотипності ідей та поглядів, стандартизації
мислення. Не стали винятком університети та інститути
Західної України у повоєнний період, чия діяльність
була надмірно політизованою. Перед викладачами і
студентами партійне керівництво ставило завдання
пріоритетності ідейно–виховної роботи. За вказівкою
адміністрації вузів та за безпосередньою участю «ідейно
правильних» студентів, проводилися комсомольські,
профспілкові, курсові збори, на яких піддавалися
критиці, громадському осуду, часто з подальшим
виключенням «пасивних» у суспільному житті студентів,
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усіляко насаджувалась система сексотства [17, с. 362]. На
засіданнях партбюро вузів систематично розглядалися
питання про роботу кафедр з комуністичного виховання
молоді, стимулювалося вивчення основ марксизму–
ленінізму, заслуховувалися звіти викладачів–агітаторів
у групах, обговорювався стан ідейно–політичної
роботи серед студентського загалу. В університетах
й інститутах в обов’язковому порядку складались
плани з ідеологічно–виховної роботи, на основі яких
курсові керівники та куратори писали власні плани
виховної роботи в групах. Таким чином застосовувався
широкий спектр засобів для ідеологічного контролю та
перевиховання західноукраїнської студентської молоді.
Безпосередній нагляд за роботою вузів здійснювали
обкоми КП(б)У та їх відділи, які контролювали
навчально–виховний процес, його ідейну направленість.
Центральне місце в їхній роботі займало комуністичне
виховання студентів і викладачів та боротьба проти
впливів української націоналістичної ідеології [8,
арк. 16–17]. Виконуючи вказівки центрального керівництва щодо підвищення ідейності у викладанні, у всіх
ВНЗ були організовані марксистсько–ленінські семінари,
проводилися конференції, читалися лекцій на визначену
тематику. До цих заходів залучали більшість викладачів
та студентів [9, арк. 70].
На засіданні ради Луцького учительського інституту
від 27 грудня 1948 р. дирекція вузу критикувала
викладачів за безідейність та недостатню боротьбу
з проявами ворожої націоналістичної ідеології.
Керівництво закладу наказало у новому навчальному
році посилити ідеологічний рівень процесу викладання,
активізувати боротьбу з «українським буржуазним
націоналізмом» та сприяти вихованню студентства
в дусі радянського патріотизму. Наголошувалось на
необхідності викорінювати пережитки капіталізму в
свідомості людей та пропагувати пріоритет російської і
радянської науки [7, арк. 17–19]. Майбутнім фахівцям,
вчителям та науковцям втовкмачувалась думка, що
«радянська влада врятувала трудящих західних областей
від голоду, безробіття, вимирання, темряви і неуцтва й
забезпечила в небачено короткий строк піднесення всіх
галузей народного господарства, освіти й культури» [5,
с. 63]. За допомогою усіх можливих на той час засобів
агітації і пропаганди радянських студентів позбавлених
зв’язку з іншим світом, переконували, що єдино
правильним шляхом політичного розвитку є соціалізм,
а всі хто виступають проти цього – вороги та зрадники
народу, які заважають становленню справедливого
суспільства. Педагог повинен був відчувати гордість
за свою країну і виховувати в учнів почуття глибокої
пошани та відданості комуністичній партії, під
керівництвом якої відбувалось становлення оспіваного
«радісного і щасливого життя».
Однак, значна частина студентства ставилась до
радянської пропаганди скептично, а іноді й відверто
вороже. Довоєнний і воєнний час, у яких формувався
світогляд студентства, сприяв неприйняттю як
гітлерівського, так і сталінського режимів. Представники
влади, усвідомлюючи негативне налаштування місцевої
молоді, проводили регулярні перевірки студентського
загалу на предмет їхньої лояльності до існуючого
режиму. Так, у звіті про роботу відділу студентської
молоді ЦК ЛКСМУ за 1946–1948 рр. фіксувалося, що
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студент–репатріант педагогічного інституту Львівської
області Зінчук у розмові з друзями «вихваляв культуру та
техніку німців», адже бачив все на власні очі [20, с. 226].
Студент другого курсу Луцького учительського інституту
Бєлєцкий обурювався, що для купівлі літератури повинен
відмовляти собі в одязі та харчуванні, підкреслював:
«хоч голодний, а повинен кричати ура» [6, арк. 8].
Після поглибленої перевірки абітурієнтів вузів
Львівщини, за 1947 рік було «відсіяно 106 осіб
ворожого елементу», з них: уродженців Львівської
області – 72, Станіславської – 24, Тернопільської – 10
[9, арк. 206]. Багато молодих людей були заарештовані
органами МДБ за зв’язки із ОУН чи УПА. Така ситуація
призвела до того, що вступну кампанію 1948 року під
особистий контроль взяв секретар Львівського обкому
І. Грушецький. Чергова перевірка абітурієнтів виявила,
що серед вступників багато дітей куркулів, священиків,
учасників ОУН та УПА, вояків дивізії «Галичина», братів
та сестер учасників націоналістичного підпілля, а також
безпосередніх представників українського визвольного
руху. Наголошувалося, що до Львівського педагогічного
інституту подавав заяву на вступ Г. Хархаліс – «учасник
молодіжної оунівської організації, який підлягає арешту»
[10, арк. 35]. Також результати перевірки виявили,
що серед семи абітурієнтів Львівського університету
– четверо були родичами повстанців, а Є. Масюк
звинуватили у допомозі УПА, збиранні продуктів для
українських підпільників [10, арк. 35]. У доповідній,
складеній секретарем обкому, наголошувалося, що
ефективним методом боротьби проти «ворожих
елементів» серед студентства є їх персональна перевірка
співробітниками МДБ. Чиновник виявляв занепокоєння
тим, що значна частина вступників, які потрапили
під нагляд силових структур, були вихідцями з інших
областей. І. Грушецький резюмував: «прошу дати
вказівки всім обкомам КП(б)У західних областей України
щодо співпраці з нами в проведенні такої попередньої
перевірки» [10, арк. 37].
Невдоволення радянською дійсністю серед студентів
виявлялося і в наступні роки, зокрема у тому ж Львові,
за період із 1 грудня 1949 р. по 22 квітня 1950 р. було
виключено з вузів 237 студентів, як таких, що «не мали
політичної довіри та з інших причин», та арештовано 32
особи [18, с. 331].
Студентів додатково перевіряли перед направленням
на майбутнє місце роботи. У Рівненському
учительському інституті при розподілі 294 студентів, 4
не отримали розподілення з політичних мотивів, зокрема
студента–випускника Р. Орловського виключили з вузу
за те, що він не повідомив про зв’язки свого батька
з ОУН [12, арк. 96]. Згодом типовими стали повні
перевірки всього персонального складу вузу. У довідці,
складеній начальником УМДБ в Рівненській області
полковником В. Шевченко, датованій 3 січня 1950 р.,
відзначалося: «в результаті перевірки особового складу
Рівненського державного учительського інституту
виявлено компрометуючі матеріали на 17 студентів
та 1 викладачку» [19, с. 506–508]. До цієї довідки
додавався детальний список осіб, які не заслуговують
довіри з описом їх проступків, серед чого вказувалося
на родинні зв’язки з підпільниками ОУН, бійцями УПА,
а також фіксувалася будь–яка допомога чи сприяння
українському визвольному руху. Таким чином, більшість
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звинувачених студентів не брали безпосередньої участі
у боротьбі проти радянської влади, але для системи
вони автоматично ставали ворогами, адже могли бути
потенційними носіями націоналістичної ідеології, відтак
підлягали ізоляції.
Поширеним явищем післявоєнного студентського
життя були як одиночні протести, так і поява молодіжних
підпільних організацій націоналістичного характеру.
Часто такі організації виникали стихійно, не мали
зв’язків з ОУН, хоча і поділяли їх погляди, таємно читали
націоналістичну літературу. Студентські організації
виникали в багатьох вищих навчальних закладах
Західної України. Законспіровані групи, активна позиція
та демонстрація їх учасниками несприйняття існуючого
ладу, розцінювалися як серйозна загроза для системи.
Ініціаторами створення таємних гуртків та організацій
були, як правило, студенти ВНЗ, технікумів, школярі
старших класів віком від 16 до 20 років, хоча траплялись
і молодші. Переважно вони об’єднувалися у групи від
3 до 10 осіб, зрідка такі організації налічували більше
учасників. Подекуди ці організації нагадували напівгру,
пов’язану із таємною діяльністю, хоча були й такі, які
виступали проти існуючого режиму та хотіли його
знищення [18, с. 332]. На виявлення та ліквідацію
всіх інакомислячих, діяльність яких розцінювали як
антирадянську і націоналістичну, спрямовувалися значні
ресурси, працювали партійні структури, органи МДБ,
застосовувалися суворі міри покарання.
На історичному факультеті Львівського педінституту
у 1944 р. було виявлено і викрито підпільну молодіжну
націоналістичну групу, яка налічувала 12 однодумців.
Очільник групи Петро Васьків писав патріотичні
вірші, спільно із однокурсником Степаном Роханським
виготовляв листівки антирадянського змісту, які
розповсюджували у Львові. Не маючи прямих
контактів з українським підпіллям та необхідної
літератури, студенти знайшли оригінальний спосіб
вирішення
проблеми
відсутності
агітаційних
матеріалів. У виготовлених власноруч листівках вони
використовували радянські пропагандистські звернення
до молоді. Після певної переробки комуністичні
листівки набували націоналістичного змісту. Студенти
використовували друкарську машинку Володимира
Бідненка, однокурсника П. Васьківа, вихідця із Східної
України. В. Бідненко не виявляв особливого інтересу
до роботи групи, але, як виявилось, завжди переглядав
викинуті до смітника копірки. Саме він і повідомив
міліцію про антирадянську діяльність однокурсників.
За рішенням суду П. Васьківа і С. Роханського було
звинувачено у державній зраді та засуджено на 10 років
виправно–трудових таборів (ВТТ) [4, с. 98–99].
На закритому партійному зібранні Луцького
учительського інституту 16 жовтня 1947 р., завідувач
відділом шкіл Волинського обкому М. Репета заявляв,
що «в умовах західних областей України плазування і
низькопоклонництво перед буржуазною культурою має
ще поширення серед частини нашої інтелігенції» [6,
арк. 5]. Чиновник підкреслював, що вороги радянської
влади та його прибічники з числа студентів та викладачів
намагаються створювати у вузі націоналістичні
організації. Відтак, керівництву інституту ставилося
чітке завдання: «викрити викладачів і студентів, які
заважають посиленню нашої комуністичної ідеології,
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зміцненню соціалістичної держави і побудові комунізму»
[6, арк. 5]. На згаданому засіданні засудили поведінку
групи студентів історичного факультету, очолювану
студентом другого курсу, у минулому фронтовиком
Кириченком, яка, на думку керівництва, надто активно
захищала українську мову. Зверталася увага на те,
що Кириченко критикував русифікацію навчального
процесу, казав, що незважаючи на рішення уряду про
використання української мови у роботі державних
установ, значна їх частина послуговується російською.
«Раз установи працюють російською мовою, то значить
тут є колоніальний вплив» – говорив студент [6, арк. 6].
Незважаючи на бойові заслуги, на Кириченка з різних
сторін посипались звинувачення у антирадянській
діяльності. Студентка фізико–математичного факультету
Бардакова заявила, що на історичному відділенні існує
дві групи: націоналістична, очолювана Кириченком та
іншими «ненадійними елементами» та група студентів,
відданих комуністичній ідеології, яких Кириченко та його
однодумці називали «великодержавними шовіністами»
[6, арк. 6]. Завершила свій виступ студентка словами:
«для чого т. Кириченко б’є себе в груди і стверджує, що
любить свій народ. Кожен із нас любить український
народ, але треба любити і поважати і інші народи, а не
кидати докори, що чому ти говориш російською, а сама
українка» [6, арк. 6].
На жаль, зі стенограми засідання партійного
активу інституту не зрозуміло чим завершилася справа
студента Кириченко та його однодумців. Однак, подібні
звинувачення відносили молодих людей до категорії
«неблагонадійних», «антирадянських елементів», а це
загрожувало виключенням з інституту та відкриттям
кримінальної справи.
Як засвідчують документи, питання мови
часто актуалізувалося на різних рівнях. На пленумі
Дрогобицького обкому КП(б)У 14 червня 1953 р. головний
інженер тресту «Укрнафтозаводи» Середа говорив: «...
треба, щоб товариші з східних областей шанували і нашу
мову, і нашу національну гідність. Розкажу такий факт. В
Облвно секретарем працює місцева дівчина. Приходить
у військовій формі товариш і запитує про щось її, вона
чемно відповідає по–українськи. Тоді він каже: «Ти
бандеровка, ти ще не навчилася говорити російською
мовою!?» [15, с. 689].
Таким чином декларовані радянською владою права
на викладання рідною мовою відверто нехтувались, а
ті, хто виступав на захист української мови, історії чи
культури підпадали під звинувачення в «українському
буржуазному націоналізмі». Мовне питання, як складову
радянської освітньої політики, критикували українські
повстанці: «Про рідну мову нічого не говориться, її
не треба вивчати – швидше забудуть – легше буде з
українського народу робити «совєцкій» по формі і
змісту» [11, арк. 10].
Підпільна
молодіжна
організація
студентів
Рівненського учительського інституту та учнів старших
класів Межиріцької школи Острозького району була
викрита слідчими УМДБ у Рівненській області в грудні
1949 р. За матеріалами трьохтомної справи проходило
дванадцять осіб [1–3]. Керівниками молодіжної
організації слідчі називали В. Бойка, В. Кудрю та
В. Борболя, двоє перших були студентами першого
курсу Рівненського учительського інституту [2, арк. 49].
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Слідчі звинувачували Василя Бойка та Василя
Кудрю у тому, що вони займались підпільною
діяльністю ще коли були учнями Межиріцької школи.
Безпосередньо В. Бойка звинувачували у тому, що
ще зі шкільних років був у «Юнаках», мав контакти з
підпіллям, зокрема А. Дубовцем, на псевдо «Муха»,
провідником Гощанського районного проводу ОУН. За
вказівками останнього поширював листівки, агітував
учнів не вступати до комсомолу, збирав інформацію про
ставлення сільської інтелігенції до ОУН [1, арк. 6]. Після
закінчення навчання в школі, В. Бойко вирішив вступати
до Рівненського учительського інституту та повідомив
про це «Муху», який поставився до цього позитивно,
сказавши: «там є наші люди» [1, арк. 28]. Однак, студент
фізико–математичного факультету не встиг налагодити
необхідних контактів, позаяк 12 грудня 1949 р. був
заарештований. На численних допитах, що тривали
по декілька годин, В. Бойко зізнався лише в тому, що
читав історію України у «націоналістичному світлі» [1,
арк. 28]. Такі покази не влаштовували слідчих, тому у
звинувачувальному вироку навпроти прізвища Бойко
зазначалось: «зрада батьківщині, з 1943 – у молодіжній
націоналістичній організації, мав зв’язок з підпіллям
ОУН, антирадянська діяльність серед учнів, зв’язковий і
інформатор «Мухи», вербував членів ОУН» [3, арк. 894].
Як наслідок був обвинувачений за ст.54–1а, 54–11 КК
УРСР та засуджений 21 жовтня 1950 р. на 25 років ВТТ
і 5 років позбавлення прав з конфіскацією майна. Згодом
термін покарання був знижений до 10 років ВТТ. Однак,
14 жовтня 1955 р., В. Бойко помер, так і не дочекавшись
звільнення та реабілітації, як тисячі інших молодих
людей, чиє життя поламала сталінська тоталітарна
машина.
Інший учасник згаданої організації Василь
Кудря на допитах розповідав, що його знайомство
з націоналістичним підпіллям ОУН відбулося після
випадкової вечірньої зустрічі з бійцями УПА, які дали
йому декілька листівок [2, арк. 90]. Відповідаючи на
запитання про ставлення молоді до боротьби ОУН,
В. Кудря на допиті казав: «учні виражались, що збройну
боротьбу краще припинити, легалізуватись і перейти
до підривної антирадянської роботи. Бо великі жертви
серед УПА. Краще вести агітаційно–пропагандистську
діяльність» [2, арк. 93]. Також першокурсник говорив, що молодь обурювала неправдива радянська
пропаганда, що «газети і радіо висвітлювали лише
прокомуністичну державну політику». Це і спонукало
його поширювати націоналістичні листівки, брошури,
виступати проти комсомолу [2, арк. 92]. Винним «у
підривній антирадянській діяльності» Василь Кудря
себе не визнав, хоча це не завадило слідчим звинуватити
його в участі в озброєній націоналістичній організації,
з 1949 у націоналістичній організації Рівненського
учительського інституту, володінні незаконною зброєю
[3, арк. 894]. На фоні тисяч таких справ В. Кудрі все
ж «пощастило», його ув’язнення було недовгим.
Постановою УМДБ у Рівненській області від 31 жовтня
1952 р. справу було припинено за відсутністю доказів
провини, а підозрюваного звільнено з–під варти.
Таким чином, поширеними були випадки, коли
національний світогляд студентів формувався у них ще
із шкільних років. Значна частина української молоді,
як учнівської так і студентської, негативно ставилась
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до сталінської тоталітарної системи, добре розуміючи
різницю між радянською пропагандою та реальною
картиною комуністичного господарювання. Сприяла
цьому і виховна робота, що проводилася ОУН серед
шкільної та студентської молоді. Лише впродовж 1948 р.
та першої половини 1949 р. МДБ УРСР ліквідовано 575
молодіжних організацій та націоналістичних груп, в тому
числі у західних областях – 561, а у східних – 14. За цей
же час було заарештовано 6 593 учасників організацій
віком до 25 років, з них 6 405 у західних областях та 188
– у східних [14, с. 102]. Можемо стверджувати також те,
що частина молоді, яка на перший погляд прихильно
ставилась до радянської влади, навіть займала керівні
посади, насправді залишалася симпатиками національної
ідеї. Наприклад, за матеріалами МДБ, з 1 січня по 1
червня 1950 р. у навчальних закладах Станіславської
області було виявлено понад 100 націоналістичних
організацій, заарештовано 700 активних учасників ОУН.
До цих організацій входили 84 студенти вузів та шкіл,
53 вчителя, 35 членів ВЛКСМ [13, с. 240]. Звичайно, не
можна виключати й те, що частина звинувачень була
надумана слідчими.
Незважаючи на поступове згортання організованого націоналістичного руху опору та встановлення
ідеологічного контролю у системі освіти західноукраїнського регіону, молодь продовжувала опиратись
сталінському режиму. У довідці МДБ УРСР «Про
викриття націоналістичних молодіжних організацій»
за 23 квітня 1952 р., складеній міністром держбезпеки
Н. Ковальчуком інформувалось, що за період із 1 липня
1951 до 20 квітня 1952 р. у результаті агентурних заходів
було викрито 42 українські молодіжні націоналістичні
групи і організації, загальною кількістю 182 учасника,
з них: у західних областях – 35 організацій і груп із 155
yчaсникaми; у східних областях – 7 організацій і груп із
27 yчaсникaми [16, с. 452].
Отже, значна частина студентства західноукраїнського регіону не сприймала комуністичну
ідеологію та чинила спротив сталінській тоталітарній
системі. Основні методи діяльності національно
свідомої частини студентської молоді у 1944–1953 рр.
варіювались від індивідуальних виступів та виявів
невдоволення радянською владою до створення
законспірованих націоналістичних організацій й груп.
Підпільні структури студентської молоді ставили собі
за мету проведення усної антирадянської агітації,
виготовлення та розповсюдження у стінах вузів та серед
населення націоналістичної літератури, підвищення
рівня знань та національно–патріотичне виховання,
іноді виконували завдання підпілля ОУН щодо збору
потрібної інформації.
Висновки. Студентство Західної України у післявоєнний період зіткнулось із цілеспрямованою державною
політикою тотального ідеологічного контролю над
суспільством. Під особливий нагляд потрапили студенти,
адже саме вони, як майбутні фахівці, мали стати опорою
більшовиків у цьому регіоні. Радянська пропаганда,
помножена на терор та переслідування, викликала
спротив найбільш свідомої та активної частини
західноукраїнської молоді. Однак вияви індивідуальної
непокори чи організованого опору відразу блокувались
радянськими каральними структурами, а носії української
національної ідеї піддавались репресіям.
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Students of Western Ukraine under the pressure of the Soviet
totalitarian system (1944–1953 years)
This article focuses on the mechanisms of ideological pressure on the
educational process at universities and institutes of Western Ukraine in the post war
period on the basis of archival documents and achievements of modern historical
science. The purpose of this study is to analyze the anti–soviet activity of students
and the reaction of power structures to such actions by young people. To achieve
the targets, the participation of students of Western Ukrainian universities in the
movement of resistance to the Stalinist totalitarian system was considered, and the
main forms of their activities were determined. It has been proved that the Soviet
state and security forces were pursuing any form of dissent among the students, and
their carriers were subjected to repression.
Keywords: education, students, intellectual resistance, repressions, totalitarian
regime, the OUN, the Western regions of the Ukrainian SSR, post war period.
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Презентація образу українських націоналістів у
роки Другої світової війни у польських
та білоруських підручниках

Проаналізовано презентацію образу українських націоналістів у
польських та білоруських підручниках. Звернуто увагу на те, як автори цих
підручників інтерпретують діяльність українських підпільних організацій.
Розглянуто зміни у трактуванні подій 1939–1945 років у польських та
білоруських підручниках з історії.
Ключові слова: білоруська історіографія, польська історіографія,
Організація Українських Націоналістів, український націоналізм.

Формування образу України та відображення
діяльності українських організацій у білоруських
підручниках довгий час залежало від усталених
концепцій радянського досвіду. У висвітленні подій
української історії у польських підручниках були
зроблені акценти на пропаганді історії винищення
українцями польського населення на Волині, Холмщині
та Галичині, йшлося про особливо вороже ставлення
до нього ОУН і УПА. У низці праць польських
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істориків простежувалась думка про те, що УПА
проводила терористичну діяльність з метою винищення
мирного польського населення, про те, що українські
націоналісти задля ліквідації польського руху опору
співпрацювали з німецькими окупантами. Аналізуючи
польські та білоруські підручники з історії важливо
також врахувати те, що довгий час ці країни перебували
в спільному з Україною геополітичному просторі. Тому
важливо з’ясувати зміни у висвітленні української історії
та діяльності українських націоналістів на сторінках
сусідніх держав – Польщі та Білорусі.
У перших білоруських підручниках з історії
помітними є характерні риси глорифікації радянського
минулого та нових суспільних ідеалів, основ нової
національної ідентичності [1; 2]. Це, насамперед,
згадки про те, що радянський народ був головною
силою, яка перемогла фашизм; радянські партизани
– героїчні борці з фашизмом; Білорусь – це країна,
яка найбільше постраждала у роки Другої світової
війни [3]. В той же час у білоруському підручнику,
автором якого є Я. К. Новік, зазначено, що приєднання
західнобілоруських і західноукраїнських земель в 1939 р.
було актом історичної справедливості. Самі ж ці землі
а також Східна Польща аж до Варшави, Литва, Латвія,
Естонія та Бессарабія – сфера інтересів СРСР [4, c. 112].
Окрім того автор білоруського підручника Я. К. Новік
вказав на діяльність Червоної армії у вересні 1939 року
під час яких попали в полон польські офіцери (точна
кількість їх невідома) та були розстріляні в Катинському
лісі поблизу Смоленська. Однак, на думку цього автора,
і зараз із–за відсутності необхідних документальних
матеріалів та живих свідків цієї трагедії точно не
встановлено, яка країна є винною в розстрілі польських
офіцерів» [5, c. 151].
Водночас польській науковій літературі негативний
образ УПА створили польські історики Ігнаци Блюм, Ян
Герхард, Веслав Шота, Ян Цапля, Генріх Домінічек [6; 7; 8;
9; 10]. Після ознайомлення з працями цих науковців може
скластися враження, що УПА – це злочинна антипольська
сила. Однак їхні наукові розвідки припадають на період,
коли історичне минуле було трансльоване через призму
комуністичних ідей та поглядів. Як зазначає історик
Р. Грицьків, з огляду на політичний розвиток Польщі,
у вивченні міжнаціонального протистояння в цій країні
можна виділити два періоди – комуністичний і сучасний
[11, c. 152].
Сьогодні ж, коли доступ до архівів є більш вільним,
коли й українські, білоруські та польські історики,
використовуючи численні архівні матеріали, свідчення
очевидців ще раз ґрунтовно й усебічно проаналізували
події Другої світової війни, можемо помітити дещо
інше трактування діяльності націоналістів узагалі
й українських націоналістів зокрема. Для нас
важливо простежити, чи дотримуються принципу
об’єктивності сьогоднішні незаангажовані історики; чи
не викривляють історію нашої держави відповідно до
того, як хоче та чи інша влада. З огляду на це обрана
для дослідження проблема висвітлення діяльності
українських націоналістів у білоруській та польській
науковій літературі є актуальною й потребує розгляду.
Вважаємо, що дуже важливо по–науковому обґрунтовано
утверджувати об’єктивне бачення минулих подій
світовою громадськістю. Щоб прослідкувати, як саме
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подають історію про Україну учням, студентам, зрештою
просто громадянам інших країн, ми обрали об’єктом
дослідження підручники з історії, адже саме вони
призначені для студій у навчальних закладах.
Зазначимо, що сучасні українські історики не є
байдужими до того, як на міжнародному рівні трактують
участь українців у Другій світовій війні. Саме тому
вони неодноразово ретельно опрацьовували іноземну
історіографію. Наприклад, у статті «Відображення в
історичному наративі…», автором якої є В. П. Фуртала
[12], показано внесок української діаспори у вивчення
ідеології і практики руху українських націоналістів.
Ця стаття, в якій детально викладено погляди істориків
діаспори на передумови створення ОУН, значною
мірою пояснює й особливості діяльності українських
націоналістів у роки Другої світової війни. Аналіз
основних
досліджень
українською
зарубіжною
історіографією процесу формування Організації
Українських Націоналістів поданий у праці Н. Надурак
«Становлення ОУН в українських зарубіжних дослідженнях: історіографічний огляд» [13].
Висновки польських колег про діяльність ОУН
викладені в низці наукових доробків відомого
українського історика В. В’ятровича [14]. Польську
історіографію польсько–українського конфлікту часів
Другої світової війни також подав історик Р. Грицьків
[11]. Обидва автори покликаються, в основному, на
окремі наукові статті польських істориків та беруть до
уваги лише польсько–український конфлікт.
Відомі також і дослідження білоруських підручників
з історії. Так, зокрема, С. Батуріна у праці «Україна
і білоруських підручниках з історії» простежила
за трансформацією візії «інших» – представників
іноетнічних груп в середині суспільства, іноземців або
іншої держави в цілому [15].
Сучасна білоруська національна історіографія
знайшла своє відображення у праці К. Івангородського
[16], де окреслено явища, властиві білоруській
національній історичній науці на сучасному етапі та
перспективи розвитку білоруської історичної науки.
Мета нашого дослідження – простежити, як
трактують діяльність націоналістів узагалі та вказати
на особливості подачі інформації про ОУН та УПА
на сторінках сучасних польських та білоруських
підручників. Ця мета передбачає виконання таких
завдань:
– звернути увагу на те, чи автори польських та
білоруських підручників з історії визнають значущість
дій українських націоналістів узагалі;
– простежити, на які саме аспекти діяльності
українських націоналістів звертають увагу;
– з’ясувати, чи відповідає оцінка українського
націоналістичного руху сучасними польськими та
білоруськими істориками тій, яку пропонують (дають)
українські історики.
Про український національно–визвольний рух в роки
Другої світової війни білоруські, та особливо польські
історіографи писали й пишуть багато, розглядаючи дії
ОУН та УПА з різних ракурсів. Формування міжнародних
партнерських взаємовідносин, залагодження конфліктів
із сусідніми державами викликають жваве зацікавлення
не лише в українських, а й у польських та білоруських
науковців. Однак відомості, подані в польській науковій
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літературі, часто сповнені протиріч, подекуди містять
суб’єктивні оцінки конфліктних ситуацій. На це
неодноразово звертали увагу Л. Зашкільняк та М. Крикун
[17], аналізуючи окремі наукові статті польських колег
здебільшого так званого комуністичного періоду.
Ми ж візьмемо для огляду праці польських
істориків сучасного періоду: К. Бжози та А.–Л. Сови
«Історія Польщі 1918–1945», книжку В. Рожковського:
«Історія Польщі 1914–2015»; «Найсучаснішу «Історію
Польщі», автором якої є Р. Торжецький та «Історію
Польщі» Є. Топольського, яка видана теж 2012 року.
Книга Ч. Бжози та А.–Л. Сови є підручником з історії
для студентів гуманітарного профілю й рекомендована
також учнівській та студентській молоді загалом.
Рецензенти цього підручника відзначають, що його
автори намагалися уникнути будь–якої політичної за
ангажованості і навіть «традиційних для польської
історіографії пристрастей» [18, c. 217].
Простежимо, у якому ракурсі подають відомості про
рух українських націоналістів відомі польські історики
К. Бжоза та А.–Л. Сова. У їхній «Історії Польщі 1919–
1945 рр.» відведене місце фактам збройних виступів
УПА в роки Другої світової війни. Зокрема автори
згадують про те, що групи УПА в польських воєводствах
діяли активно [19, c. 602]. Однак при цьому тут йдеться
про співпрацю ОУН з націонал–соціалістичною
партією Німеччини, зокрема на початковому етапі
війни, в 1939–1941 роках. Згідно з тезами, які подає
польський підручник з історії, німці використовували
українців для виявлення польських законспірованих
підпільних діячів, які перетинали кордон. У підручнику
стверджується, що українці були в Генеральному
Губернаторстві (ГГ) привілейованими громадянами
[19, c. 568]. Поясненням цього може бути створення в
травні 1940 року Українського центрального комітету
(УЦК) під керівництвом В. Кубійовича, який займався
громадською та видавничої діяльністю, репрезентуючи
українців перед німецькою владою. Також на підтримку
тези про привілейований стан українців в Генеральному
Губернаторстві, на думку польських істориків, може бути
той факт, що завдяки діяльності УЦК було відновлено
Автокефальну Православну Церкву в ГГ, очолену
митрополитом Діонісієм з двома єпископами – Іларіоном
і Палладієм [19, c. 568]. Однак хочемо нагадати, що
подібні до УЦК комітети мали й поляки та євреї.
Про співпрацю з окупаційними режимами та
колабораціонізм в роки Другої світової війни йдеться
й в білоруських підручниках. Тут є вказівки про те, що
підтримку німецькому нацистському «новому порядку»
надавали окрім самих білорусів литовці, українці,
грузини, вірмени та інші. Зокрема сказано, що «були
створені українські, білоруські, литовські, грузинські,
вірменські, туркестанські, козачі та інші формування.
Окрім того, в Білорусь було направлено декілька
фашистських, так званих «українських» підрозділів
та «литовський» батальйон, які використовувались
для охорони комунікацій, боротьби з партизанами,
знищення євреїв. Зокрема, «литовський» батальйон
лише з 5 жовтня до 7 листопада 1941 року знищив у
Білорусії 43 тис. людей» [20, c. 541]. Таким чином автор
підручника намагається змістити акценти з території
своєї держави та показати, що не лише білоруси були
причетні до колабораціонізму. Такий виклад історичних
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подій змушує читача зробити висновок про єдиний
вид спротиву окупації в роки Другої світової війни
на території Білорусії – за підтримки СРСР проти
нацистської Німеччини. Однак насправді тут існувало
декілька шляхів спротиву окупаційним режимам,
подібно як і на території інших держав, які були охоплені
війною у цей час – Франції, України, Польщі, Литви.
В білоруському підручнику, автором якого є
Г. А. Космач, також описані особливостi партизанської
боротьби на півдні та заході Білорусі. Згадано, що окрім
радянських партизанів, діяли також польські загони
Армії Крайової та ОУН–УПА. Останні на перших
етапах війни боролися з гітлерівцями й більшовиками за
створення самостійної України й зберігали нейтралітет
або навіть співпрацювали з білоруськими партизанами
[21, c. 167].
Вважаємо, що вимушена «співпраця» українців
(зрештою й поляків чи білорусів) з німецькими
окупантами не пояснювалась ідейними мотивами, а була
наслідком пристосування до обставин, які склалися.
Автори польських підручників К. Бжоза та А.–Л. Сова
на цьому не наголошують. Видається, що вони лише
констатують факти, не коментуючи їх. Вважаємо, що
така інформація в підручнику з історії, яку подають без
належної оцінки може сприйматись по–різному. В їхній
«Історії Польщі» зазначено таке: «історики Польщі не
мають сумніву, що характер протистояння польського
й українського народів мав організований характер;
з українського боку вказівки йшли від центрального
керівництва ОУН та УПА, і безпосередньо діями
упівців керував Д. Клячківський (Клим Савур)» [19,
c. 602]. Ці ж автори беруть до уваги й твердження
українських колег істориків про те, що напади
українських націоналістів на польських осадників часто
мали характер спонтанний, іноді сутички виникали
й без участі збройних формувань ОУН чи УПА. Вони
зазначають, що існує думка про те, що сутички поляків
і українців нерідко провокувала радянська влада або
німці, але самі автори не підтверджують цього [19, c.
603]. В аналізованому підручнику зовсім не згадано
про причини дій українських націоналістів. А саме такі
відомості допомогли б польським учням, студентам
об’єктивно оцінити тогочасні події взагалі й пояснити
діяльність УПА зокрема.
Аналіз «Історії Польщі 1918–1945 рр.» К. Бжози
та А.–Л. Сови засвідчив, що автори цього підручника
вказують на значення українських націоналістів у Другій
світовій війні, визначають розмах дій ОУН та УПА,
однак відомості подають неповно, іноді обминають
важливі для розуміння історії факти.
Сміливим дослідженням, на наш погляд, є книжка
еміграційного історика В. Рошковського (А. Альберта)
була представлена нетрадиційна як на польську
історичну науку тих часів концепція історії Польщі
ХХ ст. [22]. Саме тому ця праця перевидавалася вже
десять разів. Останнє видання здійснено 2017 року.
Простежимо, як подає відомості про українських
націоналістів
популярний
у
Польщі
історик
В. Рошковський. У його працях питанню українсько–
польських стосунків відведено дещо більше місця. Так,
у розділі 10 «Втручання в Польщу» («Gwałt na Polsce»)
відзначено розмах діяльності УПА. У підрозділі «Fakty
dokonane» сказано, що війна й окупація загострили
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конфлікт між поляками й українцями в Східній Галичині
й на Волині. На чолі руху українського впевнено стояла
група ОУН, у збройних сутичках активну участь брала
УПА [24, c. 160]. Автор вказує на причини активних дій
з боку поляків та українців: «…коли УПА розпочало
акцію «деполонізації», то поляки почали організовувати
в Східній Галичині й на Волині самооборону або ж
навіть вступати, непідкоряючись наказам АК, до відділів
оборони (т.зв. «шуцманшафтів»), які боролись проти
українців. Ці вбивства толерували німці, також значною
мірою конфлікт між поляками й українцями провокували
радянські партизани, якими керували офіцери НКВС»
[24, c. 128].
В іншому підрозділі праці В. Рошковського «Зміни
територіально–політичні» («Przekształcenia terytorialno–
polityczne») знову ж таки подано оцінку протистояння
поляків та українців. На відміну від своїх колег Ч. Бжози
та А.–Л. Сови він прямо стверджує: «Неодноразово
звірства провокували відділи НКВС. У відповідь групи
УПА чинили вбивства польських громадян» [24, c. 105].
Аналіз «Історії Польщі 1914–1993 рр.» засвідчує, що
автор В. Рошковський намагається об’єктивно подати
історію конфлікту поляків та українців у роки Другої
світової війни. Він і справді прагне враховувати причини
протистояння не лише з боку поляків, а й з боку українців.
Опрацьовані цим істориком відповідні документи й інші
матеріали дали йому змогу зробити сміливі узагальнення
на відміну від Ч. Бжози та А.–Л. Сови, які намагаються
бути обережними й уникати чітких висновків.
Вважаємо, що й на висвітлення історичних
подій усе ж впливає суб’єктивний фактор, тобто
позиція автора дослідження. Український дослідник
українсько–польського конфлікту В. В’ятрович за
допомогою документів, свідчень, конкретних фактів
доводить, що провокації конфлікту все ж таки були [14],
тобто позиція українського історика В. В’ятровича і
польського історика В. Рошковського щодо польсько–
українського протистояння збігаються. І українські, й
польські історики сходяться на думці про те, що українці
Галичини зазнали таких самих репресій і депортацій, як
і поляки, організовували своє підпілля, яке керувалося
власними національними інтересами. Незважаючи на
схожість ситуації, в якій опинилися українці та поляки в
Генеральному губернаторстві (ГГ), внаслідок тривалого
поширення поляками, німцями та радянською стороною
міфу про особливий «український колабораціонізм»
стосунки між двома провідними націями ГГ (поляками
та українцями) в роки війни перебували у вкрай
напруженому становищі.
Наш аналіз зазначених праць засвідчив, що польські
науковці високо оцінюють організаційну активність
українських націоналістів. Так, констатуючи, що ще до
початку Другої світової війни активно діяла політична
організація ОУН, з ініціативи якої 14 жовтня 1942 року
була утворена УПА [25, c. 262], у польських підручниках
сказано: під кінець 1942 року були створені в Східній
Галичині перші відділи Української Повстанської Армії
(УПА), очолювані С. Бандерою, які діяли дуже активно
[24, c. 126–127]. Описуючи події Другої світової війни,
автор зазначає, що в польських воєводствах діяли
збройні групи УПА, які налічували 1,5–2 тисячі осіб,
не рахуючи тих, які боролись із радянською владою
на східному кордоні. Дослідник Є. Топольський також
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стверджує, що українські націоналісти діяли дуже
інтенсивно [25, c. 262]. Така думка простежується і в
підручнику «Історії Польщі 1918–1945», авторами якої
є К. Бжоза та А.–Л. Сова [19, c. 602]. Зрештою, така ж
думка простежується й у аналізованих польських та
білоруських підручниках.
Український історик В. Вятрович стверджує, що
сприяли цьому й дії польської влади, яка вже з перших
днів Другої світової війни змушувала польських
патріотів боротися проти «української загрози»,
українського визвольного руху і проти української
державності [14, c. 26]. У польських підручниках про
це не йдеться. Можливо, їхні автори просто не хочуть
акцентувати на цьому уваги читачів. Однак на сторінках
польських підручників з історії можна натрапити на
твердження про антипольські збройні виступи з боку
українських націоналістів. Вважаємо, що сьогодні,
попри закиди польських істориків про антипольські та
антиєврейські акції ОУН, варто також звернути увагу
на погроми, організовані, поляками проти українського
населення вже в перші місяці війни. Наприклад, відомо,
що у ніч на 17 вересня 1939 р. польська молодь із
«Народної оборони» планувала провести у Товмачі та
інших повітових містечках масові вбивства української
інтелігенції. Все ж цей задум не був реалізований, тому
що деякі поляки повідомили своїх шкільних товаришів
українців, а пізніше стало відомо про вступ у війну
СРСР [26]. Однак в Самбірському повіті групи, утворені
з тих же членів «Народної оборони», Корпусу Охорони
Пограниччя, поліції та інших організацій спалили
село Жукотин і тридцять господарств у селі Недільна,
здійснили вбивства людей у селах Старосамбірського
повіту Верхній Лужок, Розлуч, Бусовиська, Спас,
Тершів, а також у Старому Самборі [27].
Сміливим дослідженням, на нашу думку, є
підручник з історії, виданий 2012 р. професором
Р. Тожецьким. Цей автор в одному зі своїх інтерв’ю
«Газеті виборчій» зазначав: «…на основі знаних мені
польських, українських документів і усних переказів не
можна визнати, що діяльність українських партизанів
була спрямована в спосіб свідомий і цілеспрямований на
винищення польського населення. Справді, керівництво
ОУН хотіло позбутися польського населення з тих
теренів, оскільки його розцінювали як перешкоду для
створення української держави, однак не планувалося
його фізичного винищення. Такого типу акції були
часто стихійним відрухом мас і локальних командирів, у
багатьох випадках акція вийшла з–під контролю УПА, в
інших – не вміли чи не хотіли, на чому варто наголосити,
її опанувати. Це була особливо жорстока війна, але все
ж війна. Якщо говорити про геноцид, то кожне взаємне
вирізання одних людей іншими є геноцидом, але з обох
сторін» [28].
В «Історії Польщі» Р. Тожецький констатує, що в
результаті польсько–українських сутичок було від 80 до
100 тисяч жертв [25, c. 262]. Показуючи розмах польсько–
українського протистояння, використовуючи документи
не тільки польські, а й документи ОУН, історик робить
такий вислід: діяльність українських націоналістів не
була спрямована на винищення польського народу, а
мала на меті створення української незалежної держави.
Вважаємо, що підручник Р. Тожецького «Історія
Польщі» є достойним виданням, в якому врахована не
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лише позиція поляків у роки Другої світової війни, а й
«правда» українських націоналістів.
Сьогодні ж важливим для українсько–польських
стосунків є питання порозуміння і формування
спільної, об’єктивної історії про існування українських
та польських націоналістичних організацій. До і
під час Другої світової війни поляки, як правило, не
висловлювали бажання враховувати національні інтереси
українців. Вочевидь, схожих помилок припускались й
ідеологи української політичної думки того часу. Деякі
спроби налагодити співпрацю у боротьбі з тоталітарним
режимом СРСР можемо спостерегти вже після перемоги
над Німеччиною. Р. Тожецький у своєму підручнику
доводить, що, незважаючи на протистояння українських та
польських націоналістичних сил у певні проміжки історії,
необхідно творити нову історію, яка ґрунтуватиметься
на взаємоповазі й взаєморозумінні сусідніх народів. Не
обминає питання діяльності українських націоналістів
у роки Другої світової війни й автор «Історії Польщі»
Є. Топольський. Він традиційно констатує, що ще до
початку війни активно діяла політична організація ОУН,
з ініціативи якої 14 жовтня 1942 року було утворено
УПА [25, c. 262]. Сучасний історик хоч і не подає нового
фактичного матеріалу, та по–своєму оригінально трактує
вже відомі факти, подає свіжі концептуальні підходи до
висвітлюваних подій, пояснює тактику УПА. Однак у
його праці проблемі висвітлення участі у Другій світовій
війні УПА відведено дуже мало місця.
Проаналізований нами матеріал дає змогу стверджувати, що автори польських підручників з історії не
завжди детально розповідають про діяльність борців за
незалежність окупованих держав. Так, про діяльність
військово–цивільної організації ВіН (Wolność i
Niezawisłość) під керівництвом ген. Фільдорфа («Ніла»)
Чеслав Бжоза і Анджей Сова розповідають небагато [19,
c. 667]. Водночас в підручнику для старших класів В.
Рошковського є згадка навіть про тимчасове порозуміння
між УПА і ВіН, результатом якого була спільна атака
проти радянського гарнізону в Грубешові 26 травня 1946
року [24, c. 106].
У білоруських підручниках з історії залишаються й
досі помітними дискурси Радянського союзу про період
Другої світової війни. Ці прояви, відповідно, сприяють
глорифікації радянського минулого та подвигів
білоруського народу. Разом з тим, така концепція
підтримує ідею «великої перемоги», а тих, хто боровся з
встановленням радянської влади вона маргіналізує.
Загалом же, наші спостереження довели, що автори
сучасних польських та білоруських підручників з історії
відзначають прагнення українських націоналістів
до незалежності, пояснюючи цим характер їхньої
поведінки під час Другої світової війни. Польські
історики вказують на значний розмах бойових дій УПА.
Автори білоруських підручників – на те, що українців
та білорусів єднає спільне «братнє» та історичне
минуле. Однак і такий підхід потребує ідеологічного
переосмислення, що сприяло би відходу від проявів
радянських ідеологем. Очевидним також є те, що
дискусії про пам’ять та репрезентацію образів того
чи іншого народу є невіддільним елементом діалогу,
присвяченого пам’яті минулого. Стосуються вони, в
основному конфліктів про інтерпретацію стосунків між
сусідніми державами.
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Оскільки проаналізовані нами праці є підручниками
з історії й зорієнтовані на учнівську та університетську
аудиторію, приємно вражає те, що автори цих підручників
намагалися уникнути будь–якої заангажованості.
Матеріал про дії українських націоналістів у роки Другої
світової війни із зацікавленням можуть сприймати і
науковці, і неспеціалісти в галузі історії. Знайомство
ж з питаннями, що пов’язані з українсько–польськими
відносинами, які складалися в роки війни, будуть
корисними й для українського читача.
Відзначаючи здебільшого об’єктивний підхід
білоруських та польських істориків до висвітлення
діяльності УПА, мусимо також вказати, що для того,
щоб повніше осягнути історичну місію українських
націоналістів в роки Другої світової війни, недостатньо
почерпнути інформацію лише з підручників. Цьому
повинні сприяти й інші розвідки науковців, які
допоможуть і полякам, і білорусам, і українцям дослідити
більш детально діяльність українських націоналістів.
Список використаних джерел
1. Гисторыя Беларуси: Дапаможник для паступаючых у ВНУ
/ пад рэд. А. Г. Каханоускага i iнш. – Мн.: Экаперспектыва, 1998.
– 496 с.
2. Сидарцоу У. Н., Фамин В. М., Паноу С. В. Гисторыя Беларуси
1917–1996: Вучэб. дапам. для 9–га кл. / Пад рэд. М. С. Станкевича.
– Мн.: Нар. асвета, 1997. – 192 с.
3. История Беларуси, XIX – начало XXI в.: учеб. пособие для
11–го кл. общеобразоват. учреждений [Текст] / под ред. Е. К. Новика;
пер. с белорус, яз. Н. С. Макаревич. – Минск: Изд. центр БГУ, 2009.
4. Новик Я. К. Гісторыя Беларусі,1917–1945 гг.: вучэбнік
дапаможнік для 10 кл. устаноу агульнаадукацых з беларускай мовай
навучання. – Мінск: Народная асвета, 2012.
5. История Беларуси, XIX – начало XXI в.: учеб. пособие
для 11–го кл. общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения /
Е. К. Новик [и др.]; авт. Метод. Аппарата В. В. Гинчук; под ред.
Е. К. Новика; пер. с белорус яз. Н. С. Макаревич. – Минск: Изд.
Центр БГУ, 2009. – 239 с.
6. Blum I. Udział wojska Polskiego w walce o utrwalenie władzy
ludowej. Walki z bandamy UPA / Ignacy Blum // Wojskowy Przegląd
Historyczny. – 1959. – Nr.1. – S.3–29.
7. Gerhard J. Dalsze szczegół walk z bandamy UPA i WiN na
południowo+wschodnim obszarze Polski / Jan Gerhard // WPH. – Nr.4.
– S.304–335.
8. Szota W. Z. Zarys rozwoju OUN i UPA / Wieslaw Szota // WPH.
– 1963. – Nr.1. – S.163–218.
9. Czapla J. Walka z OUN–UPA w latach 1944–1947 (Kureń
«Źelezniaka») / Jan Czapla // Z walk przeciwko zbrojnemu podziemiu
1944–1947 / Pod. red. M. Turlejskej. – Warszawa, 1966. – S.359–424.
10. Dominiczak H. Wojska Ochrony Pogranicza w latach 1945–
1948 / Henryk Dominiczak. – Warszawa, 1971. – 382 s.
11. Грицьків Р. Польська історіографія українсько–польського
конфлікту часів Другої світової війни / Роман Грицьків // Український
визвольний рух. Збірник 2: Українсько–польський конфлікт під час
Другої світової війни. – Львів, 2003. – С.148–170.
12. Футала В. П. Відображення в історичному наративі
української діаспори УВО та ОУН у 1920–1930–х рр. / Василь
Футала // Держава та армія. Вісник національного університету
«Львівська політехніка». – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2012.
– №724. – С.190–197.
13. Надурак Н. Становлення ОУН в українських зарубіжних
дослідженнях: історіографічний огляд / Наталія Надурак // Вісник
Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ ім. Івана
Франка, 2011. – Вип.46. – С.273–290.
14. В’ятрович В. М. Друга польсько–українська війна. 1942–
1947 / Володимир В’ятрович. – К.: Вид. дім «Києво–Могилянська
академія». – 288 с.
15. Сучасна білоруська національна історіографія у сприйнятті
істориків з Білорусі / К. Івангородський // Історіографічні
дослідження в Україні: Зб. наук. пр. – 2016. – Вип.26. – С.83–110.
16. Батуріна С. Українська історія в сучасних російських
підручниках з історії (2009–2015 рр.) / Світлана Бaтуріна // Історіографічні дослідження в Україні. – 2015. – Вип.25. – С.425–435.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

17. Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. Історія Польщі: Від
найдавніших часів до наших днів. – Львів: Львівський національний
університет імені Івана Франка, Інститут історичних досліджень,
Центр історичної полоністики, 2002. – 752 с.
18. Ільюшин І. І., Бжоза Ч., Сова А.–Л. Історія Польщі 1918–
1945. Historia Polski 1918–1945 / І. І. Ільюшин // Укр. іст. журн. –
2008. – №1. – С.216–219.
19. Brzoza Cz., Sowa A.–L. Historia Polski 1918–1945 / Czesław
Brzoza, Andrzej L. Sowa. – Kraków: Wyd–wo literackie, 2006. – 754 s.
20. История Беларуси с древности до наших дней: Учеб.
пособие / П. Г. Чигринов. – Мн.: Книжный дом, 2004. – 672 с.
21. Космач Г. А. Сусветная гістоыя Навейшага часу, 1918–
1945 гг.: вучеб. Дапам. Для 10–га кл. устаноу агул. Серед. Адукацыі
з беларус. Мовай навучання / Г. А. Космач, У. С. Кошалеу,
М. А. Краснова; пад. ред. Г. А. Космача; пер. з рус. мовы
Г. А. Космача, У. С. Кошалева, М. А. Красновай. – Мынск: Нар.
Аскета, 2012. – 214 с.
22. Roszkowski W. (Andrzej Albert). Historia Polski 1914–1990 /
Wojciech Roszkowski. – Warsawa, 1991. – 440 s.
23. Roszkowski W. Historia Polski 1914–1993 / Wojciech
Roszkowski. – Warszawa: Wzdawnictwo Naukowe PWN Sp. z o.o.,
1994. – 454 s.
24. Roszkowski W. Historia Polski 1914–2015. – Wydawnictwo
Naukowe PWN Sp. z o.o. – Warszawa, 2017. – 658 s.
25. Topolski J. Historia Polski / Jerzy Topolski. – Poznań:
Wydawnictwo Poznańskie, 2012. – 344 s.
26. Макух І. На народній службі: Спогади / Іван Макух. – К.:
Основні цінності, 2001. – 572 с.
27. Кривавий вересень у Старосамбірщині // Краківські вісті. –
Ч.40. – 1940. – 19 травня.
28. Коріння трагедії. З проф. Ришардом Тожецьким розмовляє
Іза Хруслінська // Волинь: дві пам’яті. Збірка статей, опублікованих
у «Ґазеті виборчій» / Пер. з пол.; упоряд. М. Войцеховський. – К. –
Варшава: Дух і літера, Об’єднання українців у Польщі, 2009. – 304 с.

References
1. Gistoryja Belarusi: Dapamozhnik dlja pastupajuchyh u VNU / pad
rjed. A. G. Kahanouskaga i insh. – Mn.: Jekaperspektyva, 1998. – 496 s.
2. Sidarcou U. N., Famin V. M., Panou S. V. Gistoryja Belarusi
1917–1996: Vuchjeb. dapam. dlja 9–ga kl. / Pad rjed. M. S. Stankevicha.
– Mn.: Nar. asveta, 1997. – 192 s.
3. Istorija Belarusi, XIX – nachalo XXI v.: ucheb. posobie dlja 11–
go kl. obshheobrazovat. uchrezhdenij [Tekst] / pod red. E. K. Novika;
per. s belorus, jaz. N. S. Makarevich. – Minsk: Izd. centr BGU, 2009.
4. Novik Ja. K. Gіstoryja Belarusі,1917–1945 gg.: vuchjebnіk
dapamozhnіk dlja 10 kl. ustanou agul’naadukacyh z belaruskaj movaj
navuchannja. – Mіnsk: Narodnaja asveta, 2012.
5. Istorija Belarusi, XIX – nachalo XXI v.: ucheb. posobie dlja 11–
go kl. obshheobrazovat. uchrezhdenij s rus. jaz. obuchenija / E. K. Novik
[i dr.]; avt. Metod. Apparata V. V. Ginchuk; pod red. E. K. Novika; per. s
belorus jaz. N. S. Makarevich. – Minsk: Izd. Centr BGU, 2009. – 239 s.
6. Blum I. Udział wojska Polskiego w walce o utrwalenie władzy
ludowej. Walki z bandamy UPA / Ignacy Blum // Wojskowy Przegląd
Historyczny. – 1959. – Nr.1. – S.3–29.
7. Gerhard J. Dalsze szczegół walk z bandamy UPA i WiN na
południowo+wschodnim obszarze Polski / Jan Gerhard // WPH. – Nr.4.
– S.304–335.
8. Szota W. Z. Zarys rozwoju OUN i UPA / Wieslaw Szota // WPH.
– 1963. – Nr.1. – S.163–218.
9. Czapla J. Walka z OUN–UPA w latach 1944–1947 (Kureń
«Źelezniaka») / Jan Czapla // Z walk przeciwko zbrojnemu podziemiu
1944–1947 / Pod. red. M. Turlejskej. – Warszawa, 1966. – S.359–424.
10. Dominiczak H. Wojska Ochrony Pogranicza w latach 1945–
1948 / Henryk Dominiczak. – Warszawa, 1971. – 382 s.
11. Gryc’kiv R. Pol’s’ka istoriografija ukrai’ns’ko–pol’s’kogo
konfliktu chasiv Drugoi’ svitovoi’ vijny / Roman Gryc’kiv // Ukrai’ns’kyj
vyzvol’nyj ruh. Zbirnyk 2: Ukrai’ns’ko–pol’s’kyj konflikt pid chas
Drugoi’ svitovoi’ vijny. – L’viv, 2003. – S.148–170.
12. Futala V. P. Vidobrazhennja v istorychnomu naratyvi
ukrai’ns’koi’ diaspory UVO ta OUN u 1920–1930–h rr. / Vasyl’ Futala
// Derzhava ta armija. Visnyk nacional’nogo universytetu «L’vivs’ka
politehnika». – L’viv: NU «L’vivs’ka politehnika», 2012. – №724. –
S.190–197.
13. Nadurak N. Stanovlennja OUN v ukrai’ns’kyh zarubizhnyh
doslidzhennjah: istoriografichnyj ogljad / Natalija Nadurak // Visnyk
L’vivs’kogo universytetu. Serija istorychna. – L’viv: LNU im. Ivana
Franka, 2011. – Vyp.46. – S.273–290.

111

Випуск 134

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

14. V’jatrovych V. M. Druga pol’s’ko–ukrai’ns’ka vijna. 1942–
1947 / Volodymyr V’jatrovych. – K.: Vyd. dim «Kyjevo–Mogyljans’ka
akademija». – 288 s.
15. Suchasna bilorus’ka nacional’na istoriografija u spryjnjatti
istorykiv z Bilorusi / K. Ivangorods’kyj // Istoriografichni doslidzhennja
v Ukrai’ni: Zb. nauk. pr. – 2016. – Vyp.26. – S.83–110.
16. Baturina S. Ukrai’ns’ka istorija v suchasnyh rosijs’kyh
pidruchnykah z istorii’ (2009–2015 rr.) / Svitlana Baturina // Istoriografichni doslidzhennja v Ukrai’ni. – 2015. – Vyp.25. – S.425–435.
17. Zashkil’njak L. O., Krykun M. G. Istorija Pol’shhi: Vid
najdavnishyh chasiv do nashyh dniv. – L’viv: L’vivs’kyj nacional’nyj
universytet imeni Ivana Franka, Instytut istorychnyh doslidzhen’, Centr
istorychnoi’ polonistyky, 2002. – 752 s.
18. Il’jushyn I. I., Bzhoza Ch., Sova A.–L. Istorija Pol’shhi 1918–
1945. Historia Polski 1918–1945 / I. I. Il’jushyn // Ukr. ist. zhurn. – 2008.
– №1. – S.216–219.
19. Brzoza Cz., Sowa A.–L. Historia Polski 1918–1945 / Czesław
Brzoza, Andrzej L. Sowa. – Kraków: Wyd–wo literackie, 2006. – 754 s.
20. Istorija Belarusi s drevnosti do nashih dnej: Ucheb. posobie /
P. G. Chigrinov. – Mn.: Knizhnyj dom, 2004. – 672 s.
21. Kosmach G. A. Susvetnaja gіstoyja Navejshaga chasu, 1918–
1945 gg.: vucheb. Dapam. Dlja 10–ga kl. ustanou agul. Sered. Adukacyі
z belarus. Movaj navuchannja / G. A. Kosmach, U. S. Koshaleu,
M. A. Krasnova; pad. red. G. A. Kosmacha; per. z rus. movy
G. A. Kosmacha, U. S. Koshaleva, M. A. Krasnovaj. – Mynsk: Nar.
Asketa, 2012. – 214 s.
22. Roszkowski W. (Andrzej Albert). Historia Polski 1914–1990 /
Wojciech Roszkowski. – Warsawa, 1991. – 440 s.
23. Roszkowski W. Historia Polski 1914–1993 / Wojciech
Roszkowski. – Warszawa: Wzdawnictwo Naukowe PWN Sp. z o.o.,
1994. – 454 s.
24. Roszkowski W. Historia Polski 1914–2015. – Wydawnictwo
Naukowe PWN Sp. z o.o. – Warszawa, 2017. – 658 s.
25. Topolski J. Historia Polski / Jerzy Topolski. – Poznań:
Wydawnictwo Poznańskie, 2012. – 344 s.
26. Makuh I. Na narodnij sluzhbi: Spogady / Ivan Makuh. – K.:
Osnovni cinnosti, 2001. – 572 s.
27. Kryvavyj veresen’ u Starosambirshhyni // Krakivs’ki visti. –
Ch.40. – 1940. – 19 travnja.
28. Korinnja tragedii’. Z prof. Ryshardom Tozhec’kym rozmovljaje
Iza Hruslins’ka // Volyn’: dvi pam’jati. Zbirka statej, opublikovanyh
u «G’azeti vyborchij» / Per. z pol.; uporjad. M. Vojcehovs’kyj. – K. –
Varshava: Duh i litera, Ob’jednannja ukrai’nciv u Pol’shhi, 2009. – 304 s.
Konyukhov S. V., Ph.D., Assistant Professor, Department of History,
Museology and Cultural Heritage, Lviv Polytechnic National University
(Ukraine, Lviv), koniykhovs@ukr.net
Presentation of the image of Ukrainian nationalists during
the Second World War in the Polish and Byelorussian textbooks
The article analyzes the presentation of the image of Ukrainian nationalists
in the Polish and Byelorussian textbooks. The attention is paid to the activities of
Ukrainian underground organizations and it’s interpretations by the Polish and
Byelorussian authors. Changes in the treatment of the events of 1939–1945 in the
Polish and Byelorussian textbooks on history are considered.
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Політика радянської влади
щодо жінок–матерів у перші повоєнні роки
(на прикладі Західноукраїнського регіону)
На основі аналізу низки історичних праць та матеріалів Державних архівів
Івано–Франківської, Львівської та Тернопільської областей охарактеризовано
напрями політики радянської влади щодо жінок–матерів на території
західних областей УРСР всередині 1940–х – на початку 1950–х рр. Висвітлено
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законодавчу базу того часу, яка регулювала сімейно–шлюбні відносини, а
також надавала певні соціальні гарантії жінкам–матерям. Проведено
аналіз типових проблем щодо функціонування інституту материнства
в перші повоєнні роки. Простежено процес насадження в регіоні образу
«жінки–матері», яка згідно державної пропаганди уособлювала зразкову
радянську жінку та була не лише носієм соціальної функції відтворення, а в
поєднанні залучалася й до публічної сфери діяльності. Проаналізовано основні
заходи в сфері охорони материнства та дитинства, які спрямовувались на
культивування ролі жінки–матері у західноукраїнському соціумі та шляхи їх
втілення у повсякденній практиці.
Ключові слова: жінки, материнство, дитячі заклади, радянська влада,
західноукраїнський регіон.

Значної уваги в науковій царині останніх десятиліть
набуває жіноча історія, відлуння якої починає проявлятися
у працях багатьох дослідників. Разом з тим, незважаючи
на різноманіття висвітлених проблем, перед науковцями
постає ще безліч питань, які на перший погляд здаються
буденними та нецікавими, однак виділивши їх в окрему
наукову проблематику, набувають нового актуального
змісту. Враховуючи історичний досвід попередніх
десятиліть, не залишилось поза увагою і становище
жіноцтва західних областей УРСР всередині 1940–х – на
початку 1950–х рр. Прагнучи покращити демографічну
ситуацію перших повоєнних років, радянська влада
вдалася до жорсткого контролю та цілої низки заходів
спрямованих на пропагування вигідного для держави
шаблону материнства, яке вважалося того часу одним із
першочергових обов’язків жінок.
Незважаючи на зростаючий інтерес до проблем
материнства в перше десятиліття повоєнної відбудови,
окремого дослідження, яке відображало б політику
радянської влади стосовно жінок–матерів на території
західноукраїнських областей немає. Загальні аспекти
досліджуваної проблеми набули висвітлення у працях
вітчизняних та радянських науковців. Зокрема, відомості
про роль жінки–матері в радянському соціумі 40–50–
х рр. ХХ ст. дізнаємося із напрацювань дослідниць
С. Айвазової [1], Е. Здравомислової та А. Тьомкіної [3].
Окремі напрямки державної політики щодо регулювання
сімейно–шлюбних відносин та заходів із охорони
материнства та дитинства в УРСР висвітлено у працях
М. Турчіної [5], І. Перехреста [13], І. Фатхутдінової [14].
Особливої уваги потребує публікація М. Смольніцької
[17], яка характеризує напрямки роботи офіційної
влади спрямованої на жінок–матерів та їх становище у
радянській Україні. Краєзнавчого відтінку досліджуваній
проблемі надають публікації Р. Попп [6] та Т. Шуста [7].
Характерною особливістю перших повоєнних
років була кількісна нерівномірність чоловічого та
жіночого населення у західноукраїнському регіоні
спричинена наслідками Другої світової війни.
Намагання компенсувати жахливі демографічні втрати
відобразилися у системі державного контролю за
сферою охорони материнства та дитинства, а також
акцентуванні уваги на статусі «жінки–матері». Аналіз
багатьох пропагандистських публікацій дає можливість
стверджувати, що політика радянської системи щодо
жінок лише підкреслювала їх істинне призначення
– народжувати та виховувати дітей, берегти сімейне
вогнище, бути вірними дружинами, виконувати усі
домашні справи та водночас активно залучатися до
суспільного виробництва.
Розподіл праці між чоловіком на жінкою, який
диктувався офіційною ідеологією, характеризував жінку
не лише як «виробничу одиницю», яка працювала на
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благо суспільства, а, в першу чергу, як матір, котра була
носієм соціальної функції відтворення. Іншими словами,
жінка у радянському соціумі позиціонувалась як
«одиниця» двічі корисна державі [1]. Цілком очевидно,
що крім усталених репродуктивної та виховної функцій,
відбувалося масове залучення жіночих трудових ресурсів
до виробничого та суспільно–політичного життя, яке
закріплювалось юридично принципом рівноправності.
Радянська влада у післявоєнний період розглядала
жінок у якості суб’єктів дітонародження, які мали
покращити демографічну ситуацію, що склалася
за наслідками війни. На державному рівні щоразу
пропагувався патріотичний обов’язок жінки – бути
багатодітною матір’ю. Відтворююча функція жінок
прирівнювалася до обов’язку чоловіка захищати
державу. Яскравим прикладом цього слугує твердження
А. Бебеля: «Жінка, яка народжує дітей, служить
загальним інтересам так само, як і чоловік, який,
ризикуючи своїм життям, захищає країну…» [2, с. 361].
Деякі науковці наголошують про негласне існування
у радянському соціумі так званого гендерного
контракту «працюючої матері», коли жінці в системі
загальноприйнятих соціальних установок відводилися
дві ключових ролі – трудівниці та матері, які у
реальному житті мали балансувати між собою [3, с. 21].
Влучний аргумент з цього приводу навела дослідниця
М. Смольніцька: «жінка формально має з чоловіком
рівні права, отримує будь–яку освіту, може працювати
на будь–якій посаді – але при цьому сім’я не перестає
бути основою її діяльності» [4, с. 164]. Таке твердження
об’єктивно висвітлює відношення тодішньої влади до
традиційного особистого життя жінки. З одного боку
держава нібито залишалась осторонь приватної сфери
діяльності жінок, залучаючи їх до нової суспільної
програми, проте з іншого – як публічне, так і особисте
життя громадянок залишалося у центрі уваги владних
органів.
Репродуктивні права жінок перебували під постійним
контролем з боку держави. На законодавчому рівні
вони регулювалися значною кількістю нормативних
документів, однак фактичного захисту жінки так і не
отримували. Ще у 1936 р. радянським урядом прийнято
рішення «Про заборону абортів, збільшення матеріальної
допомоги породіллям, встановлення державної допомоги
багатодітним сім’ям, розширення мережі пологових
будинків, дитячих ясел і дитячих садків, посилення
кримінальної відповідальності за несплату аліментів
і деякі зміни в законодавстві про аборти» [1]. Цією
постановою партійно–радянське керівництво в обмін на
рівноправне становище в суспільстві вимагало від жінки
значного покращення демографічної ситуації. Поза
тим, сім’я почала займати місце важливого елемента
соціальної стабільності, мала базуватись на надійній
опорі та соціальних зв’язках.
Політика радянської влади щодо формування
образу «жінки–матері», а також інші стратегічні
напрямки діяльності, які мали забезпечити швидке
залучення населення до єдиної соціалістичної системи
координат, поширювалась по всій без винятку території
Радянського Союзу, в тому числі й західноукраїнських
земель. Особлива увага приділялася заходам з охорони
материнства й дитинства, які були під постійним
контролем регіональних та вищих партійно–радянських
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органів влади, в тому числі сектору з роботи серед жінок
західних, Ізмаїльської та Закарпатської областей, який
функціонував при Центральному комітеті партії.
У зв’язку із демографічною кризою 10 листопада
1944 р. Рада Міністрів УРСР видала постанову «Про
заходи щодо розширення мережі дитячих установ і
поліпшення медичного та побутового обслуговування
жінок і дітей» [5, с. 141–142]. Згідно цієї постанови
у медичних закладах вводилась посада педіатра,
створювались відділення для недоношених дітей,
проводився постійний облік багатодітних та одиноких
матерів тощо.
Результати війни призвели до проблеми відбудови
медичних закладів та забезпечення їх професійними
фахівцями та спеціалізованим персоналом. На початку
1945 р. у медичних закладах Дрогобицької області
бракувало 25 педіатрів та 30 гінекологів [6, с. 332].
На Станіславщині в 1941 р. функціонувало 120
фельдшерсько–акушерських пунктів, однак станом на
липень 1944 р. не працював жоден [7, с. 255]. У зв’язку
з цим значна частина жінок народжувала в домашніх
умовах. Подекуди такі пологи завершувалися смертю
породіль та немовлят.
Після звільнення західних областей УРСР від
окупантів відбудова медичних закладів першочергово
відбувалася здебільшого в містах. У сільській місцевості
через відсутність відповідних установ та відповідних
кадрів впродовж 1944–1946 рр. спостерігалася
смертність дітей віком від одного року. Зокрема, в
Дрогобицькій області у 1945 р. її показник становив 11%
від загальної кількості новонароджених [8, арк. 13].
Ситуація щодо відбудови спеціалізованих жіночих
та дитячих медичних закладів була катастрофічною.
На середину липня 1944 р. у Станіславській області не
функціонував жоден із 8 дитячих довоєнних лікарняних
закладів, 24 жіночих консультацій та 12 молочних
кухонь. Повністю зазнали руйнування 3 дитячих та
5 пологових будинків. Війна нанесла шкоди дитячим
лікувальним закладам приблизно на 40 млн. крб. [7, с.
256]. Схожою була картина й в інших областях Західної
України.
Кошти, які виділялися урядом УРСР на відбудову
жіночих та дитячих медичних закладів у перші
повоєнні роки були незначними. Так, у відсотковому
відношенні на відбудову фельдшерсько–акушерських
пунктів Станіславської області в першому півріччі
1945 р. припадало лише 10% від загальної суми, а
на спеціалізовані лікарняні заклади – 8% [7, с. 254].
Ситуація змінилася на початку 1950–х рр. На державне
асигнування галузі охорони здоров’я Станіславщини
в 1950 р. виділено 67856 тис. руб., що в 4 рази
перевищувало суму витрат у порівнянні з 1940 р. [9, арк.
97]. Відповідно зросла й сума витрат на забезпечення
пологових
будинків,
фельдшерсько–акушерських
пунктів, дитячих лікувальних закладів тощо.
Незважаючи на державне фінансування, відбудова мережі жіночих та дитячих медичних закладів
відбувалася вкрай повільно. Так, в 1946 р. у західноукраїнських областях працювало лише 59 пологових
будинків, 222 дитячих та 218 жіночих консультацій
[10, с. 2]. Враховуючи той факт, що у перші повоєнні
роки радянська пропагандистська машина вправно
акцентувала увагу громадськості на престижності
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материнства, в дійсності реальна допомога з боку
держави практично не відчувалася.
Наступні повоєнні роки відзначилися деяким
збільшенням лікувально–профілактичних закладів
для жінок та дітей. В 1950 р. лише у Станіславській
області працювало 80 лікарень, з них 43 – у селах; 14
пологових будинків та 2 дитячих лікарні [9, арк. 97]. На
Тернопільщині в 1953 р. практично повністю виконане
розпорядження Міністерства охорони здоров’я УРСР
про розповсюдження мережі пологових будинків,
жіночих консультацій та фельдшерсько–акушерських
пунктів. Згідно плану до кінця року в області працювало
342 колгоспних пологових будинки із 350 планових, а
також 58 лікарів–гінекологів, 840 акушерок [11, арк. 29].
Державна пропаганда постійно наголошувала
на піклуванні про вагітних жінок та матерів з
немовлятами. Їм передбачалося додаткове харчування,
видавали необхідні речі для новонароджених, а на
підприємствах, де працювало більше 300 жінок мали
функціонувати кімнати гігієни [6, с. 332]. Окрім того,
поширення на території західних областей наказу
про допомогу багатодітним та одиноким матерям
передбачало утворення для дітей «молочних кухонь». На
Станіславщині впродовж серпня–грудня 1944 р. утворено
45 «молочних кухонь», де харчувалося понад 10 тис.
дітей. Вже до травня 1945 р. в області функціонувало
95% таких закладів харчування [7, с. 259].
Згідно законодавства у сфері охорони материнства
та дитинства на певних етапах вагітності жінки
звільнялися від виконання понаднормових та нічних
робіт, позачергово отримували продукти харчування
на виробництві, могли переводитись на легшу роботу
із збереженням середньої заробітної плати. Жінки, які
народжували вже третю дитину мали право отримувати
допомогу в більшому розмірі. Окрім того, тривалість
декретної відпустки зросла від 62 до 77 днів [12, с.
456]. На перший погляд держава ніби робила все
можливе задля соціального захисту жінок–матерів,
однак в дійсності така допомога проявлялася лише у
змісті юридично закріплених документів. У суспільстві
сформувалася свого роду ілюзорна практика одвічного
піклування про матерів та їх нащадків з боку радянської
влади, що увійшла до загальної системи людських
переконань.
Державна політика у сфері охорони материнства та
дитинства керувалася виконанням наказу Президіуму
Верховної Ради СРСР від 8 липня 1944 р. «Про збільшення
державної допомоги вагітним жінкам, багатодітним та
одиноким матерям, підсилення охорони материнства й
дитинства, про встановлення почесного звання «Мати–
героїня» і заснування ордену «Материнська слава»
[13, с. 37]. Фактично, цим документом радянська влада
закріпила на законодавчому рівні процес «примусової
стабілізації сім’ї» [14, с. 112]. Згідно цього наказу,
матерям відповідних категорій надавалися пільги
та матеріальна допомога. У Тернопільській області
впродовж 1944–1951 рр. багатодітним та одиноким
матерям виплачено 101 973 000 крб. матеріальної
допомоги [21, арк. 8], а на Станіславщині лише за 1953 р.
– 21 403 700 крб. [15, арк. 159].
Статус «жінки–матері» на державному рівні
вшановувався публічними нагородами та моральним
стимулюванням. Орден «Мати–героїня» присвоювався
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жінкам, котрі народили та виховали більше десяти
дітей, за умови досягнення наймолодшою дитиною
однорічного віку та фактичної кількості живих дітей
не менше десяти. Орденом «Материнська слава»
нагороджували жінок за наявності семи–дев’яти
дітей, а «Медаллю материнства» – шести [6, с. 332].
Наприклад, протягом липня 1944–1951 рр. на Львівщині
нагороджено 10551 багатодітну матір, зокрема почесні
звання «Матір–героїня» отримала 101 жінка, «Медаль
материнства» – 8452 особи, а орденом «Материнська
слава» третього ступеню нагороджено 2298 жінок [16,
арк. 69].
Тоталітарна машина прагнула виховати на новій
підвладній території «жінку–матір» радянського зразка,
яка б не лише покращила демографічну ситуацію краю,
а й була здатна виховати власних дітей у якості покірних,
дисциплінованих, справедливих та чесних громадян, які
своєю відданістю служили б на благо цій системі. Проте,
отримання пільг за «привілейований» статус «жінки–
матері» відбувався лише за умови, коли жінка була
активним учасником суспільного виробництва.
В деяких архівних документах зустрічаються
випадки, коли нагородження багатодітних та одиноких
матерів взагалі не відбувалося, або ж проводилося
формально. Місцеві керівники часто легковажили
своїми посадовими обов’язками, належний облік цих
категорій населення не проводився. Як виявилось, із
1263 багатодітних матерів Львівської області у 1951 р. до
нагород представлено лише 724 жінки. У Брюховецькому
районі станом на 1 січня 1952 р. п’ятеро багатодітних
матерів не отримали матеріальної допомоги ще за 1945–
1947 рр. [16, арк. 69].
Матеріальна скрута, безчинство з боку партійно–
радянського керівництва, наявність сім’ї та малолітніх
дітей, яких потрібно прогодувати не дивлячись ні на
що, робили становище жіноцтва ще складнішим. До
того ж, держава не втручалася у вирішення чи навіть
полегшення домашніх клопотів жінок, вважаючи це їх
особистою справою.
Друга половина 1940–х рр. характеризувалася низкою
законодавчих актів, що конкретизували та доповнювали
деякі положення про надання певних соціальних гарантій
жінкам–матерям. Згідно наказу Президії Верховної Ради
СРСР від 25 листопада 1947 р. «Про розмір допомоги
багатодітним та одиноким матерям», який значно
розширив коло жінок, що отримували матеріальну
допомогу. Однак, разом з цим держава зменшила її
обсяг майже вдвічі [17, с. 101–102]. Іншим наказом від
19 травня 1949 р. «Про покращення справи державної
допомоги багатодітним і одиноким матерям і покращення
умов праці і побуту жінок» [12, с. 458] передбачалося
зберігання за жінкою права на безперервний трудовий
стаж за умови досягнення дитиною півторарічного віку
в разі розривання трудового договору.
У перші повоєнні роки, аби направити жіночу
мобільність в русло активної виробничої та громадської
діяльності партійно–радянське керівництво вдалося
до розширення мережі дитячих ясел, садочків та
дошкільних майданчиків, які на початкових етапах
радянізації західноукраїнського регіону розвивались
доволі повільно. Політика радянської влади була
спрямована на витіснення жінок–матерів із приватної
сфери, за якими в першу чергу залишалося збереження
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їх відтворюючої та соціальної функцій. Перед жінками,
перш за все матерями, стояв нелегкий вибір: реалізувати
себе виключно у приватній сфері, при цьому бути
суб’єктом постійного тиску та контролю з боку
ідеологічної системи, або ж спрямувати всі свої сили
на виконання завдань та вказівок партійно–радянського
керівництва, залишивши своїх малюків, фактично, без
материнського піклування.
Колективізація сільського господарства змушувала
жінок працювати «від зорі до зорі» на колгоспних
полях. На сім’ю, дітей, а тим паче ведення домашнього
господарства практично не вистачало сил та часу. Як
спосіб виживання перед жінкою поставала потреба у
поєднанні виробничо–громадської та приватної сфер
діяльності. Появилася нагальна потреба в сезонних
дит’яслах та садочках, які у певній мірі мали полегшити
становище працюючих жінок у сільській місцевості.
У містах ситуація була схожою. Практично
вся відповідальність за працюючих жінок–матерів
перекладалася на керівників промислових підприємств
та установ. Вони зобов’язувались створити необхідні
умови для жінок даної категорії, зокрема облаштувати
кімнати гігієни, душові, кімнати для годування грудних
дітей тощо. Проте, доволі часто зважаючи на брак
фінансування, а також банальну зневагу керівництва
до своїх працівників, в багатьох установах санітарно–
побутових приміщень для жінок не було взагалі.
Державна політика у сфері охорони материнства
та дитинства регулювалась чималою кількістю
законодавчих документів місцевого та республіканського
значення. Щороку радянським урядом видавалась
постанова «Про організацію в колгоспах, радгоспах
та при сільських радах УРСР сезонних дит’ясел та
дошкільних майданчиків» [18, арк. 2], у якій зазначалася
інформація про наявну кількість дитячих закладів та їх
планове виконання впродовж року.
Загалом у 1946 р. на Львівщині було відкрито лише
4 постійних дит’ясел та 4 садочка. Особливо гостро
ця проблема проявила себе з утворенням колгоспів.
Наприклад, у Краснянському районі організовано 4
колгоспи, там же налічувалося 160 дітей дошкільного
та ясельного віку. Колгоспи не мали своїх фондів на
відкриття ясел, тому жіночі ради досить часто піднімали
клопотання про утворення змішаних дитячих ясел, де
мали бути і дошкільнята. У свою чергу, дитячі садочки не
були укомплектовані належним чином. Часто ці будівлі
не відповідали своєму призначенню. Вони складалися
із однієї кімнати, були надзвичайно тісними, не мали
підсобних приміщень. В них не було ліжок, столів, лавок
та іншого обладнання для дітей [19, арк. 1].
Ситуація з організацією дит’ясел та садочків набула
змін лише на початку 1950–х рр. Так, у 1949 р. кількість
постійних дитячих ясел у західних областях УРСР
збільшилася в 2,5, а кількість місць у 3 рази [20, с. 194].
Частково змінилося і співвідношення стосовно сезонних
дит’ясел. Згідно плану 1953 р. на Тернопільщині у
колгоспних дит’яслах мало перебувати 20 тис. дітей.
Однак станом на 1 червня кількість дітей становила
лише 8170, причому в Кременецькому, Залозецькому,
Золото–Потоцькому та Козівському районах сезонних
дитячих ясел не було взагалі [11, арк. 5].
Окремі посадовці не надавали створенню мережі
сезонних дитячих закладів ніякого значення та заради
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економії коштів затягували термін їх відкриття аж до
збирання врожаю. Під час жнив перейматися такою
справою було ніколи. Жінки, фактично, «один на один»
залишалися із цією проблемою.
Вагому роль у розширенні мережі дитячих
закладів відіграли жіночі ради. За ініціативи жінрад
Станіславської області в 1949 р. організовано 46
дит’ясел, у складі яких перебувало 967 дітей, 45 дитячих
садочків (1589 дітей), 15 дитячих будинків, 2 школи–
патронати, в яких виховувалось 2113 дітей–сиріт. Окрім
цього, протягом літньої оздоровчої кампанії в дитячих
садочках, піонерських таборах, колгоспних яслах та
інших установах області цього ж року оздоровлено
15196 дітей [21, арк. 130]. Одна із жіночих рад м. Козова,
що на Тернопільщині власними силами відремонтувала
районний дитячий садочок [22, арк. 14]. Здебільшого,
жінради залучалися не лише до організації дитячих
закладів, а й забезпечували їх усім необхідним.
Наприклад, жіноча рада Калушського калійного
комбінату (Станіславщина) взяла шефство над місцевим
дитячим садочком. Активістки регулярно організовували
серед робітників збір одягу, взуття, канцелярського
приладдя, допомагали коштами [23, арк. 88].
Таким чином, політика радянської влади щодо
жінок–матерів у перші повоєнні роки характеризувалася
низкою заходів, які знайшли своє відображення
у численних законодавчих документах. Держава
гарантувала соціальний захист жінкам, здебільшого
увага акцентувалась на багатодітних та одиноких
матерях, а також шляхом матеріального та морального
стимулювання заохочувала покращувати демографічну
ситуацію у регіоні, видаючи такий «піар–хід» за
державний обов’язок кожної жінки. Крім того,
ідеологічна практика перших повоєнних років прагнула
закріпити у свідомості західноукраїнського населення
образ «жінки–матері», яка не лише виконує соціальну
функцію материнства, а й водночас являється активною
учасницею виробничої та громадсько–політичної
діяльності. В дійсності, через недосконалість механізму
соціального захисту материнства, байдужість та
зверхність окремих чиновників доволі часто жінки
залишалися наодинці із своїми проблемами. Яскравим
прикладом цього є розвиток мережі дитячих ясел та
садочків, який відбувався у західноукраїнських областях
вкрай повільними темпами.
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Politics of the soviet government in regards to women–mothers in
the first post–war years (on the example of Western
Ukrainian region)
In the article, on the basis of analysis, of a number of historical works and
materials of Ivano–Frankivsk, Lviv and Ternopil regions state archives, the
directions of Soviet government policy regarding women–mothers on the territory of
Western regions of the USSR during middle 1940–s – early 1950–s, were described.
The article reveals the legislative basis of that time period, which regulated family–
marital relations and provided women–mothers with certain social warranties. The
article provides the analysis of typical problems of functioning of the institution
of maternity in the first post–war years. In the article was traced the process of
«mother–woman» image formation in the region, which according to state
propaganda represented the exemplary Soviet woman, who was not only a bearer
of the social reproduction function, but also was combined with the public sphere of
activity and actively worked for country’s benefit. The main measures in the sphere
of maternity protection, aimed at honoring the role of women–mother in Western
Ukrainian society and ways of their implementation in everyday life, were analyzed.
Keywords: women, motherhood, children’s institutions, Soviet power, Western
Ukrainian region.
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Зрошення і лісомеліорація в степовій зоні України.
Уроки минулого в умовах зміни клімату
Знання історії агрономічної науки дозволяє більш фундаментально
оцінювати суть певних проблем, більш критично підходити до аналізу проблем
землеробства сьогодення. Тривалий час, до ХІХ ст., землеробство на території
сучасної Південної України не було пріоритетною діяльністю. Головним
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чином безкрайні нерозорані степи слугували пасовищами для численних стад
поміщицької худоби. Навіть висувалася думка, ніби «земля в Херсонській губернії
малородюча, а кліматичні умови згубні для землеробської діяльності» [1, с.
5]. Дійсно, екстремально високі температури та відсутність опадів у період
вегетації мінімізують зусилля аграріїв південного регіону України в отриманні
гарних урожаїв. Проте досвід використання систематичного зрошення як
одного з найефективніших способів подолання дефіциту вологи у ґрунтах
свідчить про те, що за умов комплексного науково обґрунтованого підходу
до вирішення цієї проблеми, забезпечується стале та високе виробництво
сільськогосподарської продукції [2, с. 10–11]. Крім того, на мікроклімат посівів
сільськогосподарських культур впливає розміщення лісосмуг уздовж полів, їх
залісненість. Ці фактори понижують температуру поверхневих шарів ґрунту,
створюючи сприятливі умови для росту і розвитку рослин.
Ключові слова: зрошення, лісомеліорація, зміни клімату.

Останніми десятиліттями площі зрошуваних земель,
як і захисних лісосмуг в Україні суттєво скоротилися, що
призводить до проявів опустелювання у Степовій і навіть
Лісостеповій зонах України. За цих обставин,у боротьбі
з негативними кліматичними явищами, неможливо не
враховувати досвідминулих поколінь учених.
Виноградарство і садівництво, неможливі без
використання зрошення, були добре відомі населенню
Криму ще з ХІІІ ст. [3]. Перші спроби лісорозведення
в степах України припадають на кінець ХVІІ ст. [4]. З
початку ХІХ ст. висувалася гіпотеза, що річки можуть
міліти внаслідок відсутності або вирубки лісів, тому
заліснення степових річок вважалося одним з шляхів
попередження частих посух (А. І. Чеботарьов, 1975).
З часом дізналися, що не всі деревні породи сприяють
збереженню вологи у степовій зоні. У 1846 р. відомий
вчений–ботанік К. Стевен запропонував Міністерству
держмайна Російської імперії обводнення степів
дніпровськими водами [5, с. 91]. Однак той проект
не був реалізований. Серед іншого через нестабільне
військово–політичне становище території. Спроби
зробити південні райони придатними для ефективного
землеробства чи лісорозведення не припинялися. У
віддаленні від річок воду намагалися знайти бурінням
свердловин, але за своїм хімічним складом така вода не
завжди була придатною для поливу. У 1866 р. Таврійське
губернське земство створило комісію по розподілу
питань обводнення і заліснення Таврії. Ці питання не
втрачали своєї актуальності.
Починаючи з 1880–х років, у Російській імперії
отримано ряд позитивних результатів у дослідженні
можливості
застосування
штучного
зрошення
при сільськогосподарському виробництві. Після
організованої Міністерством державних маєтностей та
землеробства експедиції Й. І. Жилінського (1834–1916)
з вивчення можливості зрошення в басейні р. Дніпро в
1880–1886 рр. були побудовані перші водогосподарські
споруди на території сучасної Дніпропетровської області
України [6, с. 315]. Дослідження Полтавського (1884),
Херсонського (1889) й Одеського (1894) дослідних
полів свідчили про те, що несвоєчасне випадіння
опадів і недосконалість заходів збереження вологи у
ґрунті перешкоджають отриманню високих урожаїв
сільськогосподарських культур [7, с. 18–20].
Велика посуха і голод 1891–1892 рр. на території
практично всіх південних губерній Російської імперії
призвели до жорсткого перегляду усталених прийомів
управління сільським господарством [8; 9, с. 3]. У 1894 р.
при Міністерстві землеробства і державного майна
Російської імперії було створено спеціальний відділ
– Відділ земельних покращень, на який покладалося
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вирішення питань меліорації [10, с. 10]. У класичному
творі В. В. Докучаєва (1846–1903) «Наши степи прежде и
теперь» (1892) відзначено, що у степовій, напіваридній і
аридній зонах землеробство неможливе без «гідратації»,
як визначав вчений сучасне поняття «іригація».
Степова зона – територія, на якій землеробство треба
спрямовувати на збереження корисних властивостей
чорноземів і покращення їх водного режиму за
допомогою агрономічних та агромеліоративних заходів,
гідромеліорацій та фітомеліорацій [6, с. 320]. За
свідченням відомого вченого–агронома, ґрунтознавця
О. О. Ізмаїльського (1851–1914), учня В. В. Докучаєва,
вода артезіанських свердловин, що надавалася
для поливу по борознах на чорноземних ґрунтах,
забезпечувала «прекрасные результаты». Так, урожаї
жита і ячменю – до 30,5–37,0 ц/га, збір сіна – по 30,5 ц/
га і більше [6, с. 379].
Попри це дієвим крокам по впровадженню
меліорацій перешкоджала специфічна вайлуватість
чиновників на місцях, дефіцит знань, досвіду і спеціалістів меліораційної справи. Гіпертрофоване поняття
дворянської честі і гідності кінця ХІХ ст. багато в чому
заважало в організації робіт по створенню каналів чи
інших гідротехнічних споруд на дворянських землях.
Лише в 1896 році було затверджено «Тимчасові правила
про позики на сільськогосподарські покращання»,
покликані стимулювати і фінансово забезпечувати
меліораційні роботи. Ще пізніше видані державні
нормативні акти: 1) «Правила про облаштування канав
на чужих землях для осушувальних, зрошувальних
і обводнювальних цілей» (від 20 травня 1902 р.);
2) «Про зміну порядку ведення гідротехнічних робіт у
Європейській Росії» (3 червня 1902 р.); 3) Височайший
Указ від 5 травня 1903 р. «Положення для здійснення
земельно–меліоративних робіт загального користування» [11, с. 11]. У 1913 р. площа зрошуваних земель
в Україні становила 6 тис. га, у 1917 р. вона зросла до
17 тис. га [12, с. 160]. У 1914 р. Головним управлінням
землеустрою і землеробства в Державну Думу
Російської імперії подано законопроект «Про розвиток,
в ознаменування 300–річного ювілею царювання Дому
Романових, робіт із земельного покращення державного
і загальнокорисного значення». Фінансування робіт
із земельного покращення передбачалося за рахунок
«Романівського меліоративного фонду» (загальний фонд
становив 150 млн. крб.) [13, с. 41].
Наукові дослідження у зрошуваному землеробстві
здійснювалися за координації: з 1905 р. – Головного управління землеустрою і землеробства, 1915 р.
– Міністерства землеробства, 1918 р. – Сільськогосподарського вченого (з 1920 р. наукового) комітет
України. У цей час наука про зрошуване землеробство
формується як об’єкт державного регулювання. В
організаційній структурі СГВКУ при Наркомземі
УСРР упродовж 1919–1927 рр. діяла «Меліораційна
секція», яка до 1927 р. координувала роботу з питань
сільськогосподарської меліорації на українських землях
до моменту утворення Науково–дослідного інституту
водного господарства України з підпорядкуванням НКО
УСРР [14, с. 5; 15, с. 139–141]. З 1931 року головним
науково–методичним та координаційним центром
розвитку досліджень у зрошуваному землеробстві
була Всеукраїнська академія сільськогосподарських
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наук. Координацію наукових основ зрошуваного
землеробства виконував сектор землеробства, агротехніки і сівозмін [16, с. 160]. Упродовж 1945–1956 рр.
іригаційна наука розвивалася в підпорядкуванні Відділу
сільськогосподарських наук АН УРСР у напрямі
розроблення комплексу агротехнічних і фітосанітарних
заходів на зрошуваних та ерозійно небезпечних землях.
1956–1990 р. – планування та координацію науково–
дослідної роботи у зрошуваному землеробстві здійснювала
Координаційно–методична рада з підпорядкуванням
Українській академії сільськогосподарських наук,
Південному Відділенню ВАСГНІЛ, а тепер – Відділенню
землеробства, меліорації та механізації Національної
академії аграрних наук України.
Сьогодні використання зрошення є надійним
заходом одержання сталих високих урожаїв сільськогосподарських культур. Про це свідчать результати
наукових досліджень і практика сільськогосподарського
виробництва упродовж всієї історії зрошуваного
землеробства.За даними Інституту зрошуваного
землеробства НААН приріст урожайності від зрошення
на посівах пшениці озимої у різні за погодними
умовами роки складає 29,9–33,0 ц/га, кукурудзи на
зерно – 64,7–70,2, сої – 18,6–21,3, люцерни 2–го року
життя – 426–497 ц/га, буряків кормових – 865–1298 ц/
га. При цьому врожайність на зрошуваних ділянках
залежно від культури у 2,3–5,3 рази більша, ніж на
неполивних [17, с. 44]. Звичайно, цього можна досягти
лише за науковообґрунтованого ведення зрошуваного
землеробства.
Інакше
нерегульоване
зрошення
може загрожувати засоленням, осолонцюванням і
заболочуванням ґрунту, що є одними з найбільших
агроекологічних проблем.
У системі меліорації окреме місце відводиться лісовій
меліорації. У 1892 р. під керівництвом В. В. Докучаєва
було організовано Особливу експедицію лісового
департаменту з метою поліпшення природних умов
землеробства з упорядкуванням водного господарства
в степовій зоні Росії. За результатами експедиції були
розроблені проекти заліснення та обводнення. Однак
впроваджувалися вони досить повільно, особливо
після подій 1917 року. На території Степової зони
України діяла Олешківська дослідна меліораційна
станція. Тут вивчалися проблеми заліснення пісків,
проводили підбір схем посадки і найбільш доцільні
породи дерев і чагарників для захисних лісосмуг. У 1930
році було створено Український науково–дослідний
інститут лісового господарства [18, с. 9–16]. І все–таки
сприятливі умови для реалізації ідей В. В. Докучаєва
склалися лише наприкінці 40–х років ХХ ст. Протягом
1947–1948 р. розроблялася комплексна програма по
запобіганню посух, піщаних і пилових бур в південних
районах СРСР, серед яких була і Українська РСР, шляхом
побудови водоймищ, посадки лісозахисних смуг і
впровадження травопільних сівозмін. 20 жовтня 1948 р.
вийшла Постанова Ради Міністрів СРСР і ЦК ВКП(б)
«О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения
травопольных севооборотов, строительства прудов и
водоёмов для обеспечения высоких устойчивых урожаев
в степных и лесостепных районах Европейской части
СССР» [19; 20]. Планом до 1966 р. в Україні було
заплановано створити 1,9 млн. га захисних насаджень.
До 1953 р. річні планові завдання перевиконувалися,
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далі «десталінізація», як і огріхи пришвидшеної висадки
ліквідували майже 50% створених насаджень. За даними
кафедри лісової меліорації і оптимізації лісоаграрних
ландшафтів Національного університету біоресурсів
і природокористування до 1950 р. в Україні створено
920 тис. га захисних лісових насаджень, у т.ч. придорожні
лісосмуги – 334; у 1966 р. відповідно – 803 і 477; у
1992 р. – 907 і 449; у 2000 р. – 931 і 437 [18, с. 13–21].
На початку ХХІ ст. після розпаювання землі лісосмуги
залишилися нічийними, тепер вони практично зникають
з полів. Наслідками цього може стати опустелювання
територій Степової зони України. У той час, як за даними
Присивашської агролісомеліоративної дослідної станції,
на полях, захищених лісосмугами, врожай зернових
на 17% вищий, ніж на відкритих, кормових – на 22,
технічних – на 40%. Збільшення заліснення ріллі при
цьому підвищує якісні та кількісні показники врожаю
[21]. Про це піклувалися у радянські часи, меліорація
мала стратегічне значення. Лише за 1971–1984 рр. на
меліорацію в УРСР виділено 8,5 млрд. крб. За цей період
зі зрошуваних земель отримано сільськогосподарської
продукції на суму 16,3 млрд. крб. [22, с. 17].
Не зважаючи на успішні приклади впровадження
зрошуваних агроландшафтів, сьогодні вітчизняна
агрономічна наука і виробництво усе частіше
стикаються з проблемою, про яку ще понад 130
років тому О. О. Ізмаїльський писав: «Если мы будем
продолжать также беззаботно смотреть… на
прогрессирующее иссушение почвы, то едва ли можно
сомневаться, что в сравнительно недалеком будущем
наши степи превратятся в бесплодную пустыню» [6, с.
379]. За даними академіка НААН М. І. Ромащенка, нині
південь України, маючи великий аграрний потенціал,
все–таки ризикує перетворитися на пустелю і стати
депресивним регіоном [23]. Жодним чином не слід
зволікати з системними проблемами в управлінні водним
і земельним господарствами.
У 2013 р. площа фактичного поливу в Україні
становила 604,2 тис. га зрошуваних земель, це в 3,8
рази менше, ніж у 1990 році. За останні п’ять років
зменшення цих площ дещо призупинено. Постановою
Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 р. утворено
Координаційну раду з питань відновлення роботи та
розвитку зрошувальних систем [24]. До основних завдань
Координаційної ради входитьсприяння забезпеченню
координації центральних та місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ, організацій, громадських об’єднань агропромислового комплексу з питань підготовки пропозицій
щодо відновлення роботи та розвитку зрошувальних
систем із залученням представників Світового банку
та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Упродовж 2016–2017 рр. за участі Міністерства аграрної
політики і продовольства України, вчених Національної
академії аграрних наук України розроблено і подано на
розгляд Кабінету Міністрів проект Стратегії відновлення
та розвитку зрошувальних систем, який передбачає
відновлення зрошення на загальній площі 1,0 млн. га.
У той же час відповідальним органам необхідно
терміново відновити і посилити увагу до лісомеліоративних і гідротехнічних заходів для ефективної
оптимізації сільськогосподарського виробництва в
умовах змін клімату.
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Висновок.
Стрімкий
розвиток
зрошуваного
землеробства і агролісомеліорації спостерігався
у другій половині ХХ ст. Державне регулювання,
технологічні можливості, фінансування і науково–
організаційна координація цих процесів після 1990 року
зменшувалися. На разі, маючи успішний багаторічний
досвід використання іригації в комплексі з агролісовими
меліораціями, вагомі теоретичні і практичні здобутки
в цих галузях, а також ще не цілком розтрачений
кадровий потенціал Україна знову потерпає від тих
проблем, з якими боролися першовідкривачі другої
половини ХІХ ст. Щороку в Степу зростає прояв
процесів опустелювання. Сучасне сільськогосподарське
виробництво на степових землях України, які найбільше
потерпають від посух, потребує відновлення уваги до
призабутих напрацювань минулих поколінь. Інакше,
без фундаментального переосмислення і врахування
історичного досвіду, без ефективної взаємодії владних
структур, науки і виробництва в напрямі швидких
рішучих дій з протидії стихійним кліматичним явищам,
ми ризикуємо отримати в Україні чи не найбільшу
пустелю на території Європи.
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Irrigation and forest–melioration in the steppe zone of Ukraine.
Lessons from the past in climate change
Knowledge of the history of agronomic science makes it possible to more
fundamentally assess the essence of certain problems, to be more critical of
analyzing the problems of today’s agriculture. For a long time, till the nineteenth
century, agriculture in the territory of modern Southern Ukraine was not a priority
activity. Mainly unbroken, unprotected steppes served as pasture for numerous herds
of landed livestock. Even the idea was suggested that «the land in Kherson province
is malorous, and climatic conditions are detrimental to agricultural activity» [1, p.
5]. Indeed, extreme high temperatures and the absence of precipitation during the
growing season minimize the efforts of agrarians in the southern region of Ukraine
in obtaining good crops. However, the experience of using systematic irrigation as
one of the most effective ways to overcome the moisture deficit in soils suggests that
in the conditions of a comprehensive scientifically grounded approach to solving
this problem, a stable and high production of agricultural products is provided
[2, p. 10-11]. In addition, the microclimate of agricultural crops is affected by the
location of forest bands along the fields, their fermentation. These factors lower the
temperature of the surface layers of the soil, creating favorable conditions for the
growth and development of plants.
Keywords: irrigation, forest melioration, climate change.
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Шляхи формування учительського світогляду
«доби застою» в Українській РСР
Стаття написана на основі вивчення джерел Центральних державних
архівів України та Збірника наказів Міністерства освіти УРСР за
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1964–1984 рр. Метою нашого дослідження є вивчення шляхів формування
учительського світогляду Української РСР зазначеної доби на основі
загальнонаукових, конкретно історичних та джерелознавчих методів
дослідження. Серед розповсюджених була виставкова діяльність. Педагогів
долучали й до діяльності педагогічних та інших товариств, де вони вивчали
твори ідеологічного спрямування, слухали лекції громадянознавчого характеру.
Власна педагогічна діяльність була спрямована на удосконалення вивченого,
почутого й адресувалась своїм колегам, учням, задля їх ідеолого–політичного
«загартовування». Учителі долучались і до роботи періодичних видань.
Обов’язковим елементом стала і взаємодія із батьками – через зустрічі з
ними, листування, інші заходи. Не дивлячись на це, педагоги долучались і до
опозиційної діяльності.
Ключові слова: УРСР, учительство, педагогічна діяльність, політика,
ідеологія, школа, бібліотека, журнал, твір, опозиція.

Педагогічна громадськість є однією із найосвіченіших категорій населення. Вона постійно підтримує
власний фаховий рівень, слідкуючи та виконуючи
виклики суспільства. Не виключенням стало й
учительство УРСР періоду 1964–1984 рр., коли поряд із
виконанням професійних функцій, воно стало й об’єктом
діяльності правлячої партії. Які були шляхи формування
учительського світогляду зазначеної доби спробуємо
з’ясувати у нашому дослідженні. Це допоможе глибше
вивчити соціальну історію, а практичне застосування
можливе під час вирішення питань будення учительства
сучасної України.
Щодо історіографії питання, то воно не є однозначним.
Деяких аспектів торкалися дослідники. Так, Н. О. Лаас
та В. О. Крупина з’ясували проблематику вітчизняної
історії на палітрах часопису «УІЖ», зазначаючи про
вивчення соціально–економічних проблем цього періоду,
що було нерівномірним протягом другої половини
ХХ ст. – початку ХХІ ст. Вони також торкнулися питань
методології досліджень [1, c. 142–166]. Дослідники
розглянули й питання теорії педагогічного менеджменту
та діяльності державних органів з керівництва
професійного життя учителів у зазначений період,
особливості навчання та виховання педагогічних кадрів
в УРСР та інші аспекти [2, c. 1–14; 3; 4, c. 204–208; 5,
c. 92–96]. Проте деякі питання залишились осторонь.
Тому, метою нашого дослідження є вивчення шляхів
формування учительського світогляду Української РСР
зазначеної доби. Реалізувати це допоможуть виконання
наступних завдань:
– вивчення історіографічної та джерельної бази
дослідження, виділення раніше не з’ясованих питань;
– з’ясування заходів, які здійснював радянський уряд
задля формування відповідної ідеології;
– характеристика інакомислення, що виявлялося в
учительському та учнівському соціумі;
– окреслення перспектив дослідження.
Джерелами до написання статті стали матеріали
фондів Центрального державного архіву вищих органів
влади України, Центрального державного архіву громадських об’єднань України та Збірників наказів
Міністерства освіти УРСР за вказаний період, які
дозволили вивчити нормативне підґрунтя проблеми,
показати діяльність учителів у різних куточках колишньої
республіки та ставлення деяких інституцій до цього.
В областях Української РСР функціонували відділення педагогічного товариства, які були покликані
здійснювати політико–просвітню роботу серед педагогічної громадськості. Зокрема, Ровенське обласне
відділення педагогічного товариства у 1965 р. провело
засідання президії обласної ради товариства, пленум,
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наради, науково–практичні конференції з теми: «Шляхи
піднесення якості навчання і виховання учнів», з питань
комуністичного виховання, батьківську конференцію
– «Моральне виховання дітей в сім’ї». При всіх
128 середніх і 8–річних школах діяли батьківські
університети; педагогічні читання з оглядом художньої
самодіяльності, виставок; висвітлювали питання на
сторінках преси. Педагоги підготували й листівки,
плакати, методичні розробки, дослідження, до друку –
збірники «Творчість юних», «Літературне краєзнавство
в школі», присвячені 50–чю Жовтня [6, арк. 11–12зв].
Задля формування та розвитку правового світогляду
педагогів існував «Каталог лекцій з питань держави і
права», який слугував своєрідним дороговказом. Серед
них були такі теми: «В. І. Ленін – організатор радянської
держави, організатор багатонаціональної держави»,
«Держава – це ми», «Програма КПРС про державу, право,
законність», «Основні права і обов’язки радянських
громадян», «Кримінальні злочини. Охорона особи в
СРСР», «Трудові права і обов’язки радянських громадян»,
«Майнові обов’язки радянських громадян», «Житлові
обов’язки радянських громадян», «Пенсійні обов’язки
радянських громадян», «Сімейні обов’язки радянських
громадян»,
«Охорона
соціалістичної
власності»,
«Охорона соціального правопорядку і попередження
злочинів», «Про ідеологічні диверсії», «Соціалістичне
правознавство», «Право і мораль», «Питання державного
устрою країн соціалістичного табору», «Питання
міжнародного права». У роботі були вміщені адреси і
номера телефонів лекторів [7, арк. 11–15зв].
Підводячи підсумки республіканського огляду
роботи шкільних бібліотек зазначалось, що заклади
освіти покликані були надавати відповідну ідеологічну
«підтримку» педагогам. Тому, у них створювалися
куточки, надавалась пропагандистська література. Саме
бібліотеки мали сприяти вивченню документів КПРС
і радянського уряду, сприяти вихованню педагогів та
учнів до читання і правильних читацьких смаків.
На сторінках педагогічних видань обговорювались
перетворення в освітній галузі. Так, газета «Правда
України» друкувала «Педагогічні бесіди». Враховуючи
Постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про
заходи подальшого покращення роботи середніх
загальноосвітніх шкіл», газета відкривала новий розділ
на власних сторінках з питань виховання дітей у сім’ї та
школі. Члени редакції закликали до надсилання статей,
нарисів та листів у видавництво; задавати запитання,
вирішувати педагогічні задачі, сподіваючись, що такі
розмови «будуть усім нам на користь». Протягом
декількох років у газеті надрукували 30 бесід, серед
яких такої тематики: «Дитина і колектив», «У світі
ігор та іграшок», «Із абетки навчання» (допомога
першокласникам), «Здібності. Як їх розвинути», «Чому і
як навчити» (про нові програми для учнів), «Чи потрібно
наказувати дітей?», «Навіщо допомагати дітям». Значний
пласт робіт був присвячений професійній орієнтації дітей.
Підтвердженням чого стали теми: «Вибір професій»,
«Ранні уміння з трудового виховання», «Лист молодому
батькові» (В. О. Сухомлинський), «У сім’ї росте піонер»,
що спонукало до спільної діяльності школи та родин
вихованців. Обов’язковою була пропаганда випускників
із залучення до лав радянської армії, що й знайшло
відображення у відповідній тематиці: «Підуть хлопці до
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лав армії служити». Важливим напрямком залишалось
моральне–етичне виховання та розвиток мовлення при
цьому – тема – «Слово про слово»; охорона довкілля та
еколого–доцільна діяльність дітей – «Живі навколо».
Важливим залишалось спілкування із учнями, що
відображалось у темі «Учительський такт»; розв’язання
різних конфліктів – «Конфлікти у сім’ї» та вміння
зберігати власний потенціал здоров’я – «Якщо хочеш
бути здоровим». Окрім цього були створені педагогічні
університети для батьків – у м. Горохові Волинської
області, які присвячені читанню та обговоренню бесід,
що вважались джерелами педагогічних знань. «Із
пошти» газети публікувалась педагогічна спадщина
К. Ушинського, Н. Крупської, А. Макаренка. Також –
питання про загальну освіту, питання перед з’їздами
учителів, нариси про педагогів – Героїв Соціалістичної
Праці; естетичного та військово–патріотичного виховання [8, арк. 4–6зв].
На сторінках газети педагоги писали на різні теми.
«Меня как преподавателя украинской литературы
(говорит Герой Социалистического труда Е. Касьяненко
из Сумской области) привлекла тема «С чего начинается
Родина». В канун 50–летия Октября я писала историю
своего села Слобода (в помощь учащимся 8 – 10 классов),
установив связи со старыми большевиками, первыми
организациями комбедов участниками революции 1905,
1917 годов. Это был хороший материал для внеклассной
работы, необходимый материал». Досвід педагогічної
пропаганди, який здійснювала «Правда України» був
представлений на ВДНГ ще у 1968 р. У конкурсах на
кращий матеріал, які проводила газета виділялись автори
бесід – Л. Островська, Ю. Львов, В. Сухомлинський.
В. Сухомлинський отримав першу премію за 1969 р. [8,
арк. 7–8зв].
Задля ознайомлення педагогів із рішеннями правлячої
партії та демонстрації «демократичних принципів» в
управлінні освітою періодично проводились учительські
з’їзди, до чого готувались досить ретельно [9, арк. 9зв].
Постанова Ради Міністрів СРСР від 22 січня 1968 г. №40
«О созыве Всесоюзного Съезда учителей» зазначала
про підтримку пропозиції Міністерства освіти СРСР
і ЦК профспілки працівників освіти, вищої школи і
наукових установ про скликання в червні – липні 1968 р.
у Кремлівському палаці З’їздів Всесоюзного з’їзду
учителів за участю 4000 осіб. Радянські республіки,
слухняно теж проводили такі заходи [9, арк. 144зв].
Так, на ІІІ з’їзді учителів УРСР, який відбувся
у червні 1968 р. ставили чергові завдання перед
педагогами, на що ті відповідали: «Ми, делегати з’їзду
глибоко переконані в тому, що працівники народної
освіти УРСР разом з батьками і всією громадськістю
під керівництвом Комуністичної Партії виконають
поставлені перед ними великої державної ваги завдання
з виховання високоідейного, трудолюбивого покоління,
активних будівників комунізму, безмежно відданого
Комуністичній партії і Батьківщині… КПРС – слава!
– Вигуки – Слава! – Оплески. Учителям Радянської
України – слава! – Оплески. – Великому радянському
народу – будівнику комуністичного суспільства – слава!
– Оплески. Всі встають, тривалі оплески» [9, арк. 147зв].
З метою контролю діяльності учителів й учнів Рада
Міністрів та Міністерство УРСР надсилали на місця
відповідні вказівки. Вони були типічними для усіх
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закладів [10, арк. 2зв]. План Міністерства освіти СРСР,
затверджений Державним комітетом Ради Міністрів СРСР
з науки, погодженим із Радою Міністрів УРСР, передбачав
проведення в м. Києві ІV Всесоюзних педагогічних
читань у березні 1976 р. на тему: «Співдружність школи,
сім’ї і громадськості у комуністичному вихованню
дітей та молоді». Передбачалось із кожної республіки
делегувати партійних, профспілкових та комсомольських
працівників, учителів, учених, представників відомств,
міністерств, колгоспів і радгоспів – всього 800 осіб, із
них – 600 – котрі мешкали в інших населених пунктах.
«Від нашої УРСР хотіли запросити завідувачів відділів
науки і учбових закладів обкомів партії, секретарів
обкомів комсомолу, завідувачів облвно, директорів
обласних
інститутів
удосконалення
учителів,
представників профспілкових організацій, працівників
шкіл, профтехучилищ, та інших – всього 200 осіб, у тому
числі 170 – іногородніх. Пленарне засідання планувалось
провести 23 та 26 березня 1976 р. у Жовтневому палаці
культури, а роботу секцій – 24 – 26 березня у приміщенні
Київського будинку культури, КПІ ім. О. М. Горького,
Київського будинку науково–технічної пропаганди
та лекційному залі Жовтневого палацу культури».
Обов’язковим було привітання учасників та покладання
квітів до пам’ятника В. Леніну. У Жовтневому палаці
експонувалась виставка із відповідної теми, де
представлений досвід роботи шкіл, рад сприяння сім’ї і
шкіл, окремих установ м. Києва. Окрім цього – екскурсії до
Канева, Корсунь–Шевченківського та виступи провідних
радянських учених». Перебіг подій висвітлювали у пресі,
радіо та телебаченні [11, арк. 9–10зв].
Періодичні видання залишалися «рупором» радянської пропаганди. Матеріали підлягали жорсткій цензурі.
Так, КДБ при Раді Міністрів УРСР від 22 квітня 1971 р.
повідомляв, що у №4 журналу ЦК ЛКСМУ «Дніпро» за
1971 р. вміщена стаття І. Дзюби «Уважність до життя»
та збірка оповідань А. Дімарова «Зінське щеня», видане
видавництвом «Молодь» у 1969 р. Головний редактор
– Ю. М. Мушкетик зазначав, що її треба скоротити
за рахунок переказу змісту, вилучити з неї «окремі
сумнівні твердження, невірні висновки», проте роботу
надрукували. І. Дзюба писав: «Війна розворушила й
відживила інстинкти, санкціонувала найтваринніше у
людей… У повоєнні роки треба було долати не тільки
віджилі чи неспроможні способи господарювання і
форми громадського співжиття (це суперечило офіційній
думці – авт.), а й віджилу зашкарублу психіку, втому,
інертність, людський егоїзм, різні види переродженства,
шкурництва, бюрократизму, самоправства, хижацького
індивідуалізму, що призвело до протиставляння тій
оцінці трудового подвигу фронтовиків, героїзму після
війни, які були дані на ХХІV з’їзді КПРС» [12, арк. 5зв].
«Сім’ї зрадників поневірялись через те, що їх батьки
з глупоти чи шкурництва пішли на прислужництво до
фашистських окупантів… У статті автор неправильно
писав про «якусь надвисоку роль сільського життя
у суспільстві, стверджував, що «сільське життя
залишається однією із найважливіших ділянок процесу
духовного і морального новотворення, хоч сфера
господарської дії села відсотково звужується, сфера його
морального впливу залишається сталою». Рецензенти
писали, що начебто це твердження неправильне.
Але село залишалось носієм традицій, духовності
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та спадковості. Тому, відділи пропаганди і агітації та
культури ЦК КП України з ЦК ЛКСМУ поставили
питання про неможливість випуску журналу «Дніпро»
з такою статтею. Питання обговорювалось у секретаря
ЦК КП України Овчаренка Ф. Д. Її вирішили вилучити.
Здійснення цього покладалось на ЦК і редакцію
часопису. Вилучені аркуші були знищені. Це не перший
випадок, коли ЦК ЛКСМУ розглядало питання про
«персональну відповідальність Мушкетика Ю. М. та
вжиття ним відповідних заходів» [12, арк. 6зв].
Не дивлячись на ідеологічну проробку населення,
інакомислення у суспільстві поширювалось [13, арк.
76зв]. Діяльність шкіл перевірялась державними
органами. Так, відділ науки і культури ЦК КПУ
разом з Волинським обкомом КП УРСР надіслали
Першому секретарю ЦК КПУ Шелесту П. Ю.
аналіз стану навчально–виховної роботи в школах
області – Любомльській середній школі №1. Комісія
констатувала, що у ній у 1965 р. була створена група
«щирих українців» під назвою «СВУ». «Її члени надто
захопились проведенням загальношкільних заходів,
не дбали про індивідуальну роботу, дирекція школи
некритично ставилась до порушників дисципліни, не
вживала заходів до профілактики правопорушень (4 учні
були притягненні до кримінальної відповідальності).
Теж стосувалось батьків і громадськості». Ці питання
обговорювались на засіданні Любомльського райкому
партії УРСР, який наголосив на незадовільному контролю
з боку адміністрації. Тому, директору школи «…товаришу
Олексюку винесли сувору догану із занесенням до
облікової картки, секретарю партійної організації
товаришу Шабатурі – догану». Пропонувалось провести
збори батьків на підприємствах з питання «Про роль
школи, сім’ї та громадськості у вихованні дітей». Відділ
науки і культури ЦК КПУ запропонував Міністерству
освіти УРСР у січні 1967 р. ретельно перевірити і
розглянути на колегії стан навчально–виховної роботи у
Волинській області [14, арк. 113–114зв].
До редакцій часописів та газет надсилали листи
із памфлетами, статтями, створюючи таким чином
видимість взаємозв’язку з громадськістю. До друку
допускали перевірені матеріали, «вичищаючи їх
від небажаного й проводячи індивідуальні бесіди
з авторами». Прикладом такого є лист до ЦК КП
УРСР з відміткою «Секретно» «О результатах
рассмотрения письма т. Левады А. С. №Л–17719» від
16 травня 1984 р. Тут зазначалось: «В письме в ЦК КП
Украины Александр Левада (український радянський
письменник–кіносценарист, секретар правління Спілки
письменників України, член Спілки кінематографістів
України – авт.) жалуется на работника Главлита УССР,
что тот, по его мнению, безосновательно не разрешил
публикацию в газету «Радянська Украина» – памфлета
«Чи всі вдома у Білому Домі?». Заместитель начальника
Главлита УССР тов. Хорунженко Ю. А. ознакомленный
с памфлетом и подтвердил, что он не мог его печатать
в таком виде. Здесь – прямые против глав государств и
правительств материалы. Материалы такого характера
могут быть напечатаны по согласию с Министерством
иностранных дел СССР». Після цього відбулася зустріч
з автором памфлету, який погодився із зауваженнями,
про що й написав завідувач відділу пропаганди і агітації
ЦК КП України Л. Кравчук [15, арк. 10зв].
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Головне управління з охорони державних
таємниць у пресі при Раді Міністрів Української
РСР (Хорунженко Ю. А.) надіслало лист секретарю
ЦК КП УРСР Капто А. С. «О замечаниях политико–
идеологического характера по материалам, поступившим
на цензорский контроль» від 26 липня 1983 р. №400
із відповідною позначкою. У ньому зазначалося, що
у першому півріччі 1983 р. Головне управління з
охорони державних таємниць у пресі при Раді Міністрів
Української РСР зробило ряд зауважень політико–
ідеологічного змісту на матеріали, які поставлені на
цензорський контроль. «Ці зауваження стосувались
в основному випадків викривлення нашої дійсності,
суб’єктивного, неправильного сприймання деяких явищ
суспільно–політичного життя, відступу від історичної
правди, тому 34 матеріали не були допущені до друку»
[15, арк. 11зв].
Ось характеристика деяких із них. «Повесть
Пархомова «Залізна гра», сверстанная в журнале
«Киев» №2. Это произведение в неприглядных
красках изображает мир большого советского спорта.
Спортсмены были выведены людьми примитивными
и ограниченными. Высокие спортивные достижения
интересовало их постольку, поскольку за это хорошо
платили, а участие в международных соревнования
дает возможность покупать и вести домой заграничные
тряпки. Спортсмены нашей команды не заботились
о собственном достоинстве: не зная немецкого языка
(соревнования проходили в ГДР) «один по–баранячому
мекав у магазині, коли питав про вовняні кофточки,
інший – на мигах показував». В нашей сборной
процветает зависть, нездоровое соперничество, когда
«при нагоді» готовы «відтіснити тебе плечем». Под
стать членам сборной и спортивные руководители
«сильні світу цього чомусь були особливо прихильні
до Шмаринова (вороватый делец из спорта). Ні, він не
підлабузнювався, але без нього оте начальство було як
без рук. Одному потрібна була югославська «стінка»,
другий мріяв про «Грюндіг» останньої моделі».
Стихотворение «Роботи» из издательства «Дніпро»
сборника В. Лагоды «Гумор. Сатира. Лірика». Здесь
автор, отвечая на им же самим поставленный вопрос, кем
являются наши сограждане – рабами или властелителями,
утверждал, что они обыкновенные роботы: «робот–
лектор розповсюджує програмову нудьгу», «піднімає
свою залізну руку робот–делегат», «ось людину судять
роботи за злочинства доброти». Перше – асоціювалось із
пропагандистськими кадрами, друге – із беззаперечним
виконанням чужих рішень; третє – із бюрократичною
системою та прагненнями окремих осіб зробити цей світ
кращим. Далі у листі йшлося про байку – «Кит і кілька» із
книги сатири та гумору Ю. Кругляка «Зевсове кресало»,
де «…в аллегорической форме прослеживается главная
мысль: в нашем обществе простому человеку невозможно
добиться справедливости». Підтвердженням цього стали
рядки із зазначеного твору: «Кит справедливий, кажуть є…
Та тільки
Хіба ж дістатись кільці до Кита?»
У вірші «День і ніч кружляємо по колу» із книги
П. Щегельского «Озерики» утверждувалось, що «у нас
«напівправда правді в око цілить» і, що «півбрехня з
брехнею знов пішла». Тобто, творам, які висміювали
вади радянської дійсності, фактично перекривали
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шлях в життя. У роботах були й такі, котрі стосувалися
історичного минулого нашого народу. Зокрема, «Очерк
Федорива «Леви і брук» – толкующий воссоединение
Левобережной Украины с Россией в несколько
насмешливом тоне как акт купли–продажи, а не
результат борьбы украинского народа…». «За «Вічним
миром» Лівобережна Україна з Києвом возз’єдналась з
Росією, що було позитивним актом у нашій історії. До
речі, за Київ Польща дістала компенсацію 146 тис. крб.
Як бачимо, не так уже й багато коштувала мати городов
руських», котру викупили у Львові на Ринку. Тут цензура
подавала офіційне тлумачення подій 1654 р., «Вічний
мир» – це возз’єднання, що суперечило фактам. Україна
ні Річчю Посполитою, ні Московією не розглядалась
монолітною державою. На її теренах кожна із країн
проводила власну політику [15, арк. 14–15зв].
Стихотворение неизвестного автора «Виродкові»
содержит ненависть к людям, которые искажают или
забыли свой родной язык и «кривляются на московский
лад». Твір засуджує перехід на російську мову, намагання
бути схожим на «старшого брата». Але цензори любов
до Батьківщини та рідної мови трактували як вияви
націоналізму, пишучи: «Стихотворение пропитано
национализмом». У спецповідомленні управління
КДБ при Раді Міністрів УССР у Херсонській області
першому секретарю Херсонського обкому КП
УРСР Кочубею А. С. писали, що багато алегорій у
творчості «ГУК», національних суджень, у неї виявили
анекдоти під час обшуку, які носили «клеветнический,
антисоветский характер» [16, арк. 27зв].
Ідеологічна робота у школі також носила антирелігійний характер, підтвердженням чого стало рішення
колегії Міністерства освіти УРСР від 29 грудня 1971 р.
Воно відмітило про «серйозні недоліки в науково–
атеїстичному вихованні учнів шкіл Волинської області».
Педагогічні колективи мало залучали дітей та підлітків
з родин віруючих до гурткових занять, участі в масових
заходах, суспільно корисній праці. Окремі учителі слабо
вивчали індивідуальні особливості учнів, особливо тих,
котрі виховувались у родинах віруючих. Індивідуальній
роботі з учнями бракувало педагогічного такту, знань
з дитячої психології і умов та засобів впливу сектантів
на дітей. У школах були відсутні плани індивідуальної
роботи з батьками–віруючими. У частині шкіл бібліотеки
не були забезпечені науково–атеїстичною літературою.
Окремі учителі мали поверхневі знання та уявлення про
різні секти, суть їх віровчень, шляхи і методи впливу
на віруючих. Ці недоліки призвели до того, що діти
перебували під впливом релігії, відвідували церкви,
молитовні будинки, брали участь у релігійних святах і
обрядах, стояли осторонь масових позашкільних заходів та
суспільно корисної праці». Колегія вважала це недоліком
роботи обласного та районних відділів народної освіти,
керівників установ. Інститут удосконалення учителів,
методичні кабінети не надавали необхідної підтримки,
мало уваги цьому приділяли газета «Радянська освіта»,
республіканські методичні журнали «Українська мова і
література в школі», «Початкова школа» та «Радянська
школа» [17, c. 6–11].
Рішення колегії Міністерства освіти СРСР від 17
жовтня 1975 р. «Про наслідки ІІІ Всесоюзної науково–
практичної конференції «Вивчення в середній школі
життя, діяльності, творів В. І. Леніна, документів
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КПРС» зазначало, що у навчальних закладах мали
створювати умови, які б сприяли творчому оволодінню
ленінської ідейної спадщини, ідеями і положеннями
документів КПРС і ВЛКСМ та удосконаленню взаємодій
шкільних комсомольських організацій з педагогічними
колективами [18, c. 4–15].
Про роботу Сахнівської середньої школи Корсунь–Шевченківського району Черкаської області
зазначалось: «Досягнення школи в навчанні та ідейному
загартуванні учнів стали можливими завдяки створенню
в педколективі ділової морально–політичної обстановки.
Вона стверджується особистим прикладом педагогічної
творчості директора школи О. А. Захаренка, його
опорою на шкільну партійну організацію, активним
зверненням до колективного розуму, громадської
ініціативи, різним діловим тоном взаємин. Планування
роботи школи складене з урахуванням особливостей
шкільного колективу і чітко спрямоване на організацію
виконання партійних і урядових постанов в галузі
народної освіти… Педколектив, партійна і громадські
організації школи розгорнули підготовку до 110–річниці
від дня народження В. І. Леніна, цілеспрямовано
працювали над виконанням постанови ЦК КПРС «Про
дальше поліпшення ідеологічної, політико–виховної
роботи». Зусилля спрямовували на пропаганду,
політичну інформацію учнів, зміцнення їх зв’язку з
життям та розв’язання конкретних завдань шкільної
роботи. На комсомольських зборах, засіданнях клубів
старшокласників, під час диспутів і політінформацій
тощо вчителі прагнули предметно і переконливо
відповідати на запитання, що хвилювали молодь,
запобігали у виховній роботі будь–якого формалізму.
Таким чином… досвід школи заслуговує на схвалення і
творче застосування в школах республіки» [19, c. 12–18].
Разом з тим, здійснюючи постанову ЦК КП України
«Про стан книговидавничої справи в республіці та
заходи щодо її поліпшення», видавництво «Карпати»
збільшило план випуску літератури 1971 р. У ній
наголошувалось на реалізації рішень ХХІV з’їзду КПРС,
що полягали у «…передачі досвіду в промисловості,
сільського господарства; партійного і радянського
будівництва, ленінської дружби народів; пролетарського
інтернаціоналізму». Очільники обкомів партії навіть
випустили книги «Ленін з нами». Їх авторами стали
секретарі
Закарпатського,
Івано–Франківського,
Чернівецького обкомів партії та «споріднених областей
Чехословаччини, Угорщини, Румунії» [12, арк. 7зв]. Так,
радянський уряд звертав особливу увагу на «важливі
дати», з метою акцентування до певних подій, персоналій
та явищ [20, арк. 80зв].
Питання реформування освіти першої половини
1980–х рр. знайшли відображення в обговоренні на
місцях, зокрема Проекта ЦК «Основные направления
реформы общеобразовательной и профессиональной
школы» обговорювався у Вінницькій області. Згідно із
інформацією від 20 січня 1984 р. документ обговорили
у 26 сільських і 3 міських районах області на січневих
учительських нарадах. Провели 1.378 зборів у трудових
колективах у тому числі в 1003 навчальних закладах,
на промислових підприємствах – 86, в колгоспах і
радгоспах – 158, в інших колективах – 137. На них
виступило 9.851 осіб: учителів і викладачів – 6.221,
технічних працівників навчальних закладів – 512,
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робочих – 779, колгоспників – 940, фахівців народного
господарства – 859, пенсіонерів – 550. Вони внесли
3.801 пропозицій і зауважень, 164 матеріали, пов’язані
з обговоренням проекту, були опубліковані на сторінках
обласних і районних газет, 106 – передані місцевому
радіо. Учасники рекомендували переробити навчальні
програми, збільшити кількість гуртків, залучивши
більшу кількість дітей сюди; зменшити наповнюваність
дітей у ГПД. Пропонували й ввести у старших класах
викладання російської мови, уроків етики та естетики (у
7 – 10 класах). Акцентували на організації у сільських
районах більшої кількості станцій юних натуралістів,
техніків, збільшенні часу на трудове навчання та
виховання учнів; активнішому долученні батьків до
навчально–виховного процесу; конкретизації обов’язків
класного керівника; укріпленні матеріально–технічної
бази шкіл» [20, арк. 141зв]. Схожий досвід був і в
інших регіонах [21, арк. 6–10зв]. Необхідно відмітити,
що майже всі документи, які були опрацьовані в архіві,
за цей період були написані російською мовою. Тобто,
мовою діловодства була саме вона. Причому, не лише
документи центральних органів, але й республіканських,
в тому числі – для внутрішнього листування.
Отже, протягом 1964–1984 рр. учительство долучали
до різних напрямків діяльності. Задля формування у них
«правильного світогляду» державні органи влади його
контролювали. У культурно–освітніх закладах діяли
різні виставки, куточки літератури. Педагогів долучали
й до діяльності педагогічних та інших товариств, де вони
вивчали твори ідеологічного спрямування – біографії
та твори, виступи державних діячів, слухали лекції
громадянознавчого характеру. Іншим шляхом стала
безпосередня власна педагогічна діяльність, яка була
спрямована на удосконалення вивченого, почутого й
адресувалась своїм колегам, учням задля їх ідеолого–
політичного «загартовування». Учителі долучались і до
роботи періодичних видань: вони не лише знайомились
із їх матеріалами, але й обговорювали, писали до різних
рубрик, які охоплювали питання навчальної діяльності,
напрямків виховання та розвитку дітей. Обов’язковим
елементом стала і взаємодія із батьками – через зустрічі
з ними, листування, інші заходи. Не дивлячись на
це, педагоги долучались і до опозиційної діяльності:
опосередкованої (знайомились із літературними творами) та безпосередньої. Перспективою нашого дослідження є вивчення життя учительства зазначеного періоду.
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for 1964–1984. The purpose of our study is to study the ways of forming the teacher
worldview of the Ukrainian SSR of this age on the basis of general scientific,
specifically historical and source study methods. Among the widespread was the
exhibition activity. The teachers also joined the activities of pedagogical and other
societies, where they studied works of ideological direction, listened to lectures
of a civic nature. Own pedagogical activity was aimed at improving the learned,
heard and addressed to colleagues, students, for their ideological and political
«hardening». Teachers also joined the work of periodicals. An obligatory element
was the interaction with parents – through meetings with them, correspondence, and
other events. In spite of this, the teachers also joined the opposition.
Keywords: Ukrainian SSR, teaching, pedagogical activity, politics, ideology,
school, library, magazine, essay, opposition.
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Організація товариських судів Української РСР
на початку 1960–х рр.
Здійснена спроба оцінити особливості становлення товариських судів
в Українській РСР на початку 60–х років ХХ століття. Акцентується увага
на відмінності товариського суду від громадської організації. Окремим
блоком подається інформація про головне у діяльності товариських судів
згідно діючих тогочасних нормативно–правових актів. На підставі аналізу
вітчизняної історіографії радянського та сучасного періоду підкреслено,
що порушена автором проблема є малодослідженою та суспільно і науково
значимою і тому потребує переосмислення й сучасної наукової інтерпретації.
Доводиться, що звичайні товариські суди були закономірно пов’язані із
загальними тенденціями розвитку радянського соціуму другої половини
ХХ століття, проте фактично вони стали різновидом альтернативного
правосуддя, широко відомого у зарубіжній юстиції.
Ключові слова: громадськість, закон, порядок, положення, правопорушення, товариські суди.

Ефективне системне реформування сучасного
українського правосуддя неможливе без вивчення
наявного вітчизняного досвіду організації судової
влади. В цьому контексті доцільно звернутися до
діяльності специфічного явища радянської правової
системи – товариських судів. Їх існування, як і судової
влади загалом, було обумовлене інтересом суспільства
в підтримці правового та соціального порядку.
Звичайно товариські суди були закономірно пов’язані із
загальними тенденціями розвитку радянського соціуму
другої половини ХХ століття, проте фактично вони
стали різновидом альтернативного правосуддя, широко
відомого у зарубіжній юстиції. Незважаючи на те, що
сьогодні ці технології не мають широкого застосування
в Україні, альтернативні юридичні процедури мають
багато переваг та є перспективними для подальшого
удосконалення судової системи.
Діяльність товариських судів широко представлено
у розвідках початку–середини 1960–х років (М. Чередніченко [1], О. Лапай [2], Г. Ліненбург та Н. Леонова
[3]). В сучасній українській історіографії ця тема є
малодослідженою, товариські суди лише побіжно
згадуються у підручниках з історії держави і права.
Винятком є публікації О. Махині, які розкривають деякі
основні засади формування товариських судів [4].
Мета даної статті. Аналіз особливостей та
необхідності організації товариських судів в Українській
РСР на початку 1960–х років.
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Завдання дослідження. Відповідно до мети
поставленні наступні завдання, зокрема, виявити та
охарактеризувати головне у діяльності товариських
судів згідно діючих тогочасних нормативно–правових
актів, показати відмінності суті товариського суду від
громадської організації.
Усвідомлення негативного впливу прізонізації
населення в період після завершення Другої світової
війни зумовило пошук альтернативних засобів державного та громадського впливу. Наприкінці 1950–х
років відбувалося активне обговорення необхідності
певного обмеження призначення покарання у вигляді
позбавлення волі за дрібні злочини та можливих
альтернатив такому покаранню. Його результатом
стало формування у 1959 р. товариських судів. Варто
відразу ж зазначити, що товариські суди як форма
«участі громадян у самоуправлінні» практикувалися
у радянському соціумі ще з 1919 р. Проте у період
хрущовської «відлиги» товариські суди набули якісно
нових форм, тому можна вести мову про їх формування.
В Українській РСР «Положення про товариські суди»
набуло чинності 15 серпня 1961 р.
Однією із найбільш вагомих теоретичних проблем
розгляду теми діяльності товариських судів, яка
безпосередньо визначає й практичну змістову – є
з’ясування їх сутності.
У «Положенні про товариські суди Української
РСР» 1961 р. [5] товариські суди названо громадськими
органами, в той час як у ІІІ Програмі КПРС вони
іменуються громадськими організаціями [6].
Як громадська організація товариський суд –
добровільне, на засадах виборності створене об’єднання
представників колективу для охорони норм і права
правил співжиття. Одночасно це – громадський орган,
бо формується колективом шляхом виборів, являє собою
частину колективу, яка наділена його довір’ям і виражає
його волю та має певну компетенцію і необхідні засоби
для здійснення завдань, які стоять перед колективом у
справі зміцнення громадського порядку.
Громадська організація в широкому розумінні слова,
створюючи зі свого середовища підпорядкований їй
орган, виступає добровільним об’єднанням громадян
на підставі членства, а вказаний орган – організаційним
об’єднанням членів організації. Товариський суд
же вважатися таким організаційним об’єднанням
не може, оскільки члени виробничого колективу, де
створено суд, не складають якоїсь більш широкої і
особливої громадської організації товариського суду.
Робітники об’єднуються в них не на підставі членства,
а у зв’язку з виконанням завдань щодо боротьби з
антигромадянськими проявами [1, с. 31].
Говорячи про відмінність товариського суду від
громадської організації слід звернути увагу й на
деякі організаційні аспекти. Організація та діяльність
громадських організацій регулюється положеннями чи
статутами, що самі розробляють. Товариський суд же
керується документами розробленими і затвердженими
державою.
На думку М. Чередніченка, названа особливість не
впливала на природу товариських судів як добровільних
громадських об’єднань. Затвердження положень
державою не сковувало їх діяльності, а, навпаки,
підносило її на вищий рівень. Автор наводить наступне
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обґрунтування: по–перше, держава підвищує авторитет
товариських судів у населення і сприяє активізації їх
роботи. З цією метою їм дозволено розглядати велике
коло найрізноманітніших справ, зокрема про малозначні
злочини, розгляд яких раніше складав компетенцію
державних органів. По–друге, держава забезпечує
ефективність рішень товариських судів, більше того, в
окремих випадках допомагає їм у проведенні виховної
роботи. По–третє, товариські суди після затвердження
положень про них отримали можливість правильно
будувати свою роботу, оскільки положення на основі
широкого узагальнення багаторічного досвіду судів
визначили головне в їх роботі і, виходячи з нього, в
законодавчому порядку найдоцільніше врегулювали
основні сторони в діяльності [1, с. 34–35].
Варто порівняти і головне у діяльності товариських
судів згідно діючих нормативно–правових актів. Так,
у програмі Комуністичної партії Радянського Союзу
1961 р. зазначалося, що «партія ставить завдання
забезпечити суворе дотримання соціалістичної законності, викоренення всяких порушень правопорядку,
ліквідацію злочинності, усунення всіх причин, що її
породжують» [6, с. 92].
А у статті 1 «Положення про товариські суди
Української РСР» зазначалося, що «вони покликані
активно сприяти вихованню громадян у дусі
комуністичного ставлення до праці, соціалістичної
власності,
додержання
правил
соціалістичного
співжиття, розвитку у радянських людей почуття
колективізму і товариської взаємодопомоги, поважання
гідності і честі громадян» [5].
Аналіз діяльності товариських судів у 1960–х
роках дозволяє дійти висновку, що законодавець
націлював їх не лише на боротьбу із конкретно скоєними
антигромадськими вчинками, а й на ліквідацію причин
та умов, що їх породжують.
Наступним питанням, що регулювалося у Положенні є порядок організації товариських судів. Вони
створювалися безпосередньо на підприємствах, в
установах, організаціях, вищих і середніх спеціальних
учбових закладах, у колгоспах, сільських населених
пунктах, селищах, за місцем проживання в будинках,
що об’єднуються домоуправліннями або вуличними
(квартальними) комітетами – за місцем роботи
і проживання населення [5, с. 5]. Підставою для
створення громадського суду було рішення загальних
зборів трудящих, а в колгоспах, сільських населених
пунктах, селищах, у будинках що об’єднуються
домоуправліннями або вуличними чи квартальними
комітетами, цієї підстави було недостатньо. Тут
необхідна була ще й згода виконавчого комітету місцевої
Ради депутатів трудящих (стаття 2 Положення).
І хоча у Положенні не вказано на необхідність
згоди радянських і профспілкових органів, проте вона
була очевидною для створення судів і ґрунтувалася на
доцільності їх існування на певному колективі.
Стаття 2 Положення про товариські суди Української
РСР дозволяла створювати суди в колективах
чисельністю не менше 50 чоловік [5]. В ній відсутня
вказівка на обов’язковість їх діяльності в усіх без
винятку колективах з названою чисельністю.
В окремому випадку, за згодою вищих профспілкових
органів або виконкомів відповідної районної чи міської
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Рад депутатів трудящих, суди могли бути створені і
в менших колективах, ніж 50 чоловік. Потреба в них
могла виникнути у зв’язку з віддаленістю малочислених
колективів від своїх керівних організацій тощо. Іншим
виходом із ситуації був розгляд справ малочислених
колективів у судах, що діяли при вищих виробничих
ланках певного відомства. Але тут обов’язковою умовою
була присутність представників від малочислених колективів задля забезпечення належного виховного впливу.
В разі потреби і можливості (близького розташування) товариський суд міг бути створений для
колективів кількох однорідних підприємств чи установ,
для декількох будинків.
Траплялись випадки, коли у великих колективах
товариські суди організовувалися по окремих цехах,
виробничих підприємств, бригадах колгоспів тощо. Іноді
поряд з цеховими існували загальні для підприємства
товариські суди.
В літературі висловлюються різні думки про
структурні форми судів. Одні автори висували пропозицію про обов’язкове створення у великих колективах
кількох судів у цехах підприємств, бригадах колгоспів
тощо, оскільки наявність у них лише одного суду
нерідко приводила до того, що судді, які розглядали
справу, зовсім не знали порушника: людям присутнім
в залі засідань, він теж не завжди був відомий. На
думку І. Михайловської такий стан різко знижував
виховне значення засідань товариського суду, серйозно
утруднював винесення обґрунтованого рішення,
викликав значні організаційні труднощі при виборі
місця і часу засідання суду, оповіщення колективу про
наступне засідання тощо [7, с. 7–8].
М. Чередніченко з такими висновками не
погоджується. Адже для уникнення цих незручностей
достатньо обирати до судів представників цехів,
виробництв, ділянок, бригад. Тоді завжди знайдуться
люди, які добре знатимуть порушника. Що ж стосується
організаційних труднощів, які можуть виникнути перед
загальним для всього колективу товариським судом, то і
їх при допомозі адміністрації та громадськості неважко
позбутися [1, с. 40].
Г. Ліненбург та Н. Леонова виправдовують створення
товариських судів у цехах, відділках, виробничих
ділянках існуванням «специфіки» в низці галузей
народного господарства: це – самостійні або на довгий
час ізольовані від основного складу працівників
малочислені колективи, окремі члени яких потребують
впливу на них товариських судів [3, с. 30].
Передбачалося, що структурні форми товариських
судів, перебуваючи в залежності від рівня виховної
роботи в колективі, разом з ним зазнають певних
змін. З підвищенням свідомості людей, а, значить, і з
зменшенням обсягу роботи для судів, може відпасти
необхідність їх існування, наприклад, в складових
частинах колективу. Замість них буде створено один
загальний для всього колективу суд.
Процес організації товариських судів мав три стадії:
1. підготовку до виборів і скликання виборних зборів;
2. безпосередньо самі вибори;
3. вибори голови товариського суду, його заступників
і секретаря.
Питаннями організації виборів судів займалися
відповідні фабричні, заводські, місцеві комітети профЗбірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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спілок, правління колгоспів, виконавчі комітети місцевих
Рад депутатів трудящих [5].
Радянські і профспілкові органи наглядали
за доцільністю організації судів в тих чи інших
колективах, допомагали їм правильно будувати їх
структуру. Якщо в колективі товариського суду не було
і він створювався вперше, названі органи проводили
перед виборами роз’яснювальну роботу про значення
і завдання громадських судів. Коли ж відбувалися
перевибори, профкоми і виконавчі комітети місцевих
Рад організовували звіти судів, що діяли досі.
Їх вибори провадилися звичайно на загальних
зборах. Вони визначали кількісний склад суду.
У практиці зустрічалися суди з найрізноманітнішим
кількісним складом – від 4 до 20 чоловік. Все залежало
від конкретних місцевих умов.
До товариських судів повинні були входити
авторитетні люди, що мали моральне право судити
інших і могли розв’язувати складні питання виховання
людини. Вони, як правило, не мали інших громадських
доручень, оскільки безпосередня участь у товариському
суді вважалася важливим і почесним дорученням, що
потребувало багато часу і енергії. В більшості судів
застосовувався принцип поєднання молодих і старих
кадрів.
Висувати кандидатів у члени товариського суду
могли як представники державних чи громадських
організацій, так і всі учасники виборів. Запропоновані
кандидатури обговорювалися загальними зборами,
після чого проводилося відкрите голосування по кожній
кандидатурі окремо. Обраними вважалися тільки
ті кандидати, які дістали більшість голосів і більше
половини від числа присутніх на зборах [5].
Збори обиралися товариським судом в цілому.
Розподіл обов’язків між його членами відбувався після
виборів. При цьому, як правило, присутній представник
місцевої влади Ради депутатів трудящих або
профспілкової організації. На організаційному засіданні
члени суду відкритим голосуванням обирали з свого
складу голову та його заступника – одного чи декількох
– і секретаря суду [1, с. 45–46].
Свої повноваження товариські суди виконували
протягом двох років. Такий порівняно невеликий строк
повноважень товариського суду встановлювався для
того, щоб шляхом частішого оновлення його складу
залучати широкі маси трудящих до участі в цих виборах.
Колективи трудящих, державні і громадські
організації повинні були слідкувати за тим, щоб
товариські суди під час перевиборів систематично
оновлювалися. Це забезпечувало: 1. постійне залучення
до їх роботи широкого кола здібних людей; 2. зростання
свідомості робітників, обраних до товариських судів,
підвищення їх вимогливості до себе, бо перебування в
товариському суді, одержання морального права судити
інших зобов’язує людину постійно дисциплінувати себе;
3. сприяння засвоєнню все більшим числом громадян
діючих норм радянського права, вихованню масової
правосвідомості.
За Положенням про товариські суди 1961 р. вони
повинні були розглядати не лише питання виробничого,
але й питання побутового, морального характеру, факти
неправильної поведінки членів колективу, що допустили
відхилення від норм громадянського порядку.
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Підсудність громадських судів Української РСР
визначалася статтею 5 Положення про них, яка
передбачала розгляд таких справ:
1. про порушення трудової дисципліни, зокрема
– прогул без поважних причин; запізнення на роботу
або передчасне залишення роботи; про недоброякісне
виконання робіт або простій внаслідок несумлінного
ставлення працівника до своїх обов’язків; про
недодержання правил по техніці безпеки та інших
правил охорони праці, крім випадків, за які передбачено
кримінальну відповідальність; про знищення, втрату,
пошкодження інвентарю, інструментів, матеріалів та
іншого державного або громадського майна, внаслідок
несумлінного ставлення особи до своїх обов’язків, що
не заподіяли значної шкоди;
2. про самовільне використання в особистих інтересах належних державному підприємству, установі,
організації, колгоспу, іншій кооперативній і громадській
організації транспортних засобів, сільськогосподарської
техніки, верстатів, інструментів, сировини та іншого
майна, якщо ці дії не заподіяли істотної шкоди;
3. про перше вчинені дрібне хуліганство, дрібну
спекуляцію, дрібну крадіжку державного або
громадського майна, а також про вчинену вперше
крадіжку малоцінних предметів споживання і побуту,
що є в особистій власності громадян, коли винний
і потерпілий члени одного колективу. Ці справи
передаються до товариських судів органами міліції,
прокуратури і судом;
4. про появу в п’яному стані та негідну поведінку
в громадських місцях або на роботі; про виготовлення
самогону та інших міцних спиртних напоїв, вчинених
вперше, без мети збуту і в невеликій кількості;
5. про недостойне ставлення до жінки, негідну
поведінку в сім’ї, невиконання обов’язків по вихованню
дітей, недостойне ставлення до батьків;
6. про нанесення образи, лихослов’я, поширення
в колективі неправдивих вигадок, що ганьблять члена
колективу, побої, легкі тілесні ушкодження, ще не
спричинили розладу здоров’я, якщо ці діяння вчинені
вперше;
7. про дрібне браконьєрство, дрібні лісо порушення,
потрави посівів, псування дерев та інших зелених
насаджень;
8. про псування жилих і нежилих приміщень і
комунального устаткування, що не заподіяло значної
шкоди; про недодержання правил протипожежної
безпеки;
9. про порушення правил внутрішнього розпорядку в
квартирах і гуртожитках; про спори мешканців по оплаті
комунальних послуг; про оплату витрат по поточному
ремонту місць загального користування; використання
підсобних приміщень, домових служб; встановлення
порядку користування земельною ділянкою між
співвласниками домоволодіння;
10. про майнові спори між громадянами на суму до
50 крб. при згоді учасників спору на розгляд справи в
товариському суді;
11. про порядок користування будівлями, що становлять спільну власність двох або декількох громадян, про
поділ майна колгоспного двору і виділ з нього, про поділ
майна між подружжям – при згоді сторін, між якими
виник спір, на розгляд справи в товариському суді;
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12. про адміністративні або інші малозначні
правопорушення, якщо органи і службові особи, які
вправі накладати штраф в адміністративному порядку,
визнають за необхідне передавати таку справу на розгляд
товариському суду;
13. про самоуправство, неподання допомоги хворому,
незаконне лікування, придбання майна, завідомо
здобутого злочинним шляхом, та про інші злочинні
діяння, якщо вони не являють великої суспільної
небезпеки і органи міліції, прокуратури або суд
визнають за необхідне передати таку справу на розгляд
товариському суду;
14. про інші антигромадські вчинки, що не тягнуть
кримінальної відповідальності [5, с. 732–734].
Такий перелік справ звичайно був умовним. Це
давало змогу судам широко проявляти ініціативу, вести
активну боротьбу з різного роду антигромадськими
проявами. Така підсудність справ товариського суду –
результат перерозподілу компетенції між державними та
громадськими організаціями.
Ініціаторами розгляду справ в громадських судах,
крім їх самих, виступали фабричні, заводські, місцеві
комітети профспілок, добровільні народні дружини
по охороні громадського порядку, вуличні, квартальні
комітети та інші громадські організації, збори громадян,
виконавчі комітети місцевих Рад депутатів трудящих і
постійні комісії Рад, державні органи, окремі громадяни
та інші. Ця ініціатива оформлювалася поданнями,
повідомленнями, заявами тощо.
Ініціатори розгляду справ, перш за все, з’ясовували
характер порушення і особу, що на їх думку, вчинила
його, вимагали від цієї особи пояснень, розмовляли з
нею, сусідами, товаришами по роботі. Це давало змогу
уникнути безпідставного «сіпання» підозрюваної особи
і завантаження суду зайвою роботою [1, с. 66].
Товариський суд у складі не менше трьох чоловік
не пізніше як через п’ятнадцять, а в справах про дрібне
хуліганство і дрібну спекуляцію через сім днів з моменту
надходження справи провадив в неробочий час її
публічний розгляд.
Відповідальність перед товариським судом, як і
кожний вид відповідальності, мав своєю передумовою
наявність певних підстав. «У випадку відсутності
підстав…, – говориться у статті 16 «Положення про
товариські суди Української РСР», – товариський
суд виправдовував притягнуту до відповідальності
особу». В Положенні є й інші вказівки на з’ясування
підстав відповідальності перед громадським судом.
Так, в статті 10 зазначається, що голова суду або його
заступник знайомить притягнутого до товариського
суду з результатами перевірки, і при наявності підстав
для розгляду справи в товариському суді, встановлює,
кого треба викликати на засідання як свідків, вимагає
необхідні по справі документи. В статті 13 вказується
на зміст порушення і характер цивільно–правової
суперечки. В статті 15 чотири рази вживається термін
«винний», а також термін «неправомірні дії» [5].
Розгляд справ в товариських судах проходив за
активної участі членів колективу, в якому проживала
або працювала притягнута до суду особа. Присутні
з дозволу головуючого могли ставити запитання,
висловлюватись по суті справи, яка розглядалася.
Зібрані під час попередньої підготовки дані прилюдно
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перевірялися і доповнювалися: поясненнями притягнутого до суду, свідків і потерпілого; відомостями і
документами, що надійшли від підприємств, установ,
організацій та громадян; виступами присутніх тощо. В
результаті виносилося рішення. Притягнутий до суду
або визнавався винним у вчиненні певного діянні до
нього застосовується захід громадського впливу, або ж
виправдовувався.
Висновки. Отже, побіжний розгляд організації
товариських судів в Українській РСР на початку 60–х
років XX ст. свідчить про те, що їх діяльність була
спрямована на залучення якомога ширшого кола людей
до участі у засіданнях, а також заміни юридичної
відповідальності соціальною. Це, у свою чергу, мало на
меті вирішити наступні завдання: формування правової
культури населення, профілактика злочинів, корекція
поведінки порушника, зниження рівня покарань у вигляді
позбавлення волі тощо. Звичайно, реальні результати
діяльності товариських судів потрібно розглядати в
окремих подальших дослідженнях.
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Organizing comrades’ courts of Ukrainian SSR in the early 1960s
An attempt is made to estimate features of forming comrades’ courts in
Ukrainian SSR in the early 60’s of the XX century. Attention is focused on the
differences between a comrades’ court and a public organization. A separate
unit provides information on the main thing in activities of comrades’ courts in
accordance with normative legal acts of that time. Based on the analysis of national
historiography of the Soviet and modern period, it is emphasized that the problem

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

raised by the author is little studied and socially and scientifically significant and,
therefore, needs reconsideration and modern scientific interpretation. It is shown
that ordinary comrades’ courts were naturally connected with general tendencies of
the Soviet society development in the second half of the XX century, but in fact they
became a kind of alternative justice, widely known in foreign justice.
Keywords: society, law, order, regulations, violation of law, comrades’s courts.
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Інститут військових капеланів в Україні
(ХХ–ХХІ ст.): етапи розвитку та роль
у формуванні української нації

Досліджується історичні традиції становлення інституту військових
капеланів у збройних формуваннях на території України у ХХ – на початку
ХХІ ст. З’ясовано, що систематичне формування інституту військових
капеланів в Україні почалося у період Першої світової війни та національно–
демократичної революції 1917–1920 рр. Встановлено приблизну чисельність
та основні функції капеланів, вказано найбільш відомих капеланів у кожній
армії. Запропоновано власну періодизацію становлення інституту
капеланства у Збройних силах незалежної України. Окреслено роль капеланів
у формуванні національної самосвідомості українських військовослужбовців,
зокрема в умовах гібридної війни Росії проти України.
Ключові слова: інститут військового духівництва, польові духівники,
капелани, армія УНР, Українська Галицька армія, Українська повстанська
армія, Збройні сили України.

Актуальність теми обумовлюється сучасним
станом і перспективами розвитку капеланської
служби в збройних силах України на сучасному етапі,
потребою вивчення та врахування історичного досвіду.
Упродовж всього періоду незалежності України (з
1991 р.) питання запровадження капеланської служби
поступово розроблялося та ініціювалося передусім
традиційним християнськими церквами та державними
органами, важливим результатом їх співпраці стало
офіційне заснування у 2017 р. інституту капеланської
служби в Збройних Силах України [14]. Водночас,
слід зауважити, що у практиці соціальної діяльності
традиційних християнських Церков капеланство
охоплює не тільки військову сферу, але й інші ділянки
– душпастирство студентської молоді, у медичних
закладах, в’язницях тощо [1; 6]. Оскільки саме військове
капеланство опосередковано сприяє забезпеченню
національної безпеки держави, то саме формування
національної свідомості військовослужбовців є одним із
найважливіших завдань капеланів.
Проблеми капеланства вже були предметом досліджень істориків та релігієзнавців. Так, Д. Забзалюк
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вивчав інститут капеланства в українських військових
формаціях першої половини ХХ ст. [4], діаспорний
дослідник і учасник подій о. І. Лебедович – капеланство
в Українській Галицькій армії [9]. На сучасному етапі
теоретичні та прикладні дослідження з питань капеланства
в Україні розробляють, зокрема Л. Владиченко [2],
В. Єленський [3], С. Здіорук [5], Л. Непіпенко [10],
С. Сьомін [17] та інші.
Метою статті є окреслення історичних традицій
формування капеланства у збройних формаціях на
терені України з часів Першої світової війни (1914–
1918 рр.) до часу досягнення незалежності (1991 р.),
тенденцій становлення капеланської служби в
Збройних силах незалежної України, роль капеланів у
формуванні національної самосвідомості українських
військовослужбовців, зокрема в умовах гібридної війни
Росії проти України й антитерористичної операції (АТО)
(з 1 травня 2018 р. – операції об’єднаних сил по обороні
(ООС)) в окупованих районах Донецької та Луганської
областей.
Історичні корені та традиції капеланства в Україні,
на думку істориків, сягають часів Київської Русі й,
особливо, Запорізької Січі та Гетьманщини [16, с. 614].
Так, за підрахунками О. Апанович, до кінця існування
Січі в межах Вольностей Війська Запорізького було 44
постійні церкви і 13 каплиць, а також кожна паланка
мали похідні церкви [цит. за: 4, с. 213]. Згодом,
упродовж ХІХ ст., інститут військового капеланства
запроваджений у військах Австрійської та Російської
імперій, до складу яких увійшли землі України [4, с. 35].
Однак систематичне формування капеланської служби
в Україні у новітню епоху, очевидно, слід віднести
до періоду Першої світової війни та національно–
демократичної революції 1917–1920 рр.
Інститут військового духівництва в армії Російської
імперії, що почав формуватися ще з указу Петра І 1719 р.
про ієромонахів військового флоту, поступово до початку
ХХ ст. набув централізованої організаційної структури.
У 1890 р. на основі управління головного священика
штабу, армії та флоту створено Відомство головних
священиків сухопутних і військово–морських сил при
військовому міністерстві, яких призначали Синод РПЦ
й імператор; протопресвітеру збройних сил імперії
підпорядковано все військове духовенство армії та флоту,
відповідно прирівняне до чинів офіцерів армії, а його
чисельність зросла лише за 1885–1914 рр. з 500 до 5000
священиків. До їх обов’язків визначено: здійснювати
богослужіння у звичайні та святкові дні; організовувати
урочисті молитви перед початком бойових дій і панахиди
по вбитих у бою; під час бою бути в бойових порядках
частини; постійно проводити бесіди з особовим складом,
піклуватися про полкові бібліотеки; повідомляти рідних
про загибель вояків; організовувати в частині товариства
допомоги сім’ям загиблих; виявляти приклад для всіх
військовиків; оберігати особовий склад від проникнення
в середовище шкідливих вчень та ідеологій, усувати
недоліки у вихованні. Під час Першої світової війни
Відомство Протопресвітера регулярно видавало накази,
якими, зокрема, викладено теми і порядок богослужінь і
проповідей, зобов’язано повідомляти про подвиги в боях
солдатів, офіцерів, священиків, а при вступі на територію
інших держав ставитися «до всього православного
духовенства – з любов’ю, до іновірців – коректно» [4,
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с. 49–52]. Однак, зважаючи на ідеологічне виховання
військового духовенства російської армії в імперському
дусі, відродження українського військового духовенства
на Наддніпрянській Україні відбулося вже під час
національно–демократичної революції 1917–1920 рр.
В Австро–Угорській імперії із запровадженням
1868 р. загальної військової повинності сформовано
штатну службу військових капеланів (фельдкуратів)
у полках і деканів у дивізіях, й зокрема, на прохання
греко–католицьких ієрархів Галицької митрополії, у
мирний час близько 20 священиків служили штатними
капеланами, а 140 священиків зараховані до складу
резервних капеланів, половину з яких на початку
Першої світової війни покликано до служби польовими
духівниками (фельдкуратами) у складі 45 піхотних та 11
кінних дивізій австро–угорської армії [4, с. 35–36]. До їх
обов’язків належало відправляти богослужіння у місцях
постійної та тимчасової дислокації частин, сповідати
маршеві курені і сотні перед боями та важко поранених
вояків, опікуватися хворими і пораненими у фронтових
полкових лазаретах, культурно–освітня діяльність,
зокрема опіка фронтовими читальнями, організація
поховань, відправа панахид [9, с. 161]. Серед українських
капеланів австро–угорської армії на російському фронті
побували отці О. Гадзевич, Т. Пасічинський, В. Котис,
М. Зінкевич, В. Пелех, І. Фединський та ін.; духовну
опіку пораненим воякам у військових шпиталях надавали
отці Л. Гаркавий, В. Телішевський, П. Чавс, В. Кіжак
та ін.; на італійському, сербському та албанському
фронтах духовну опіку воїнам надавали отці В. Лаба,
Р. Лободич, Ю. Бачинський, Д. Колтун та ін. [9, с. 299–
302]. Попри своєрідний «австрійський патріотизм»
(скоріше лояльність до династії Габсбургів), українські
капелани через культурно–освітню працю сприяли
збереженню національної свідомості вояків. Особливу
роль у формуванні національної свідомості українців
відіграв полк Українських січових стрільців (УСС),
першим капеланом якого був о. А. Пшепюрський, а
його наступниками – о. М. Їжак, о. Ю. Фацієвич та
о. А. Базилевич [9, с. 39–46].
Відродження українського військового духовенства
на Наддніпрянській Україні відбувалося поступово, із
формуванням упродовж літа – осені 1917 р. українських
полків, які отримували імена гетьманів П. Дорошенка,
Б. Хмельницького, П. Сагайлачного, П. Полуботка,
полковникаів І. Богуна і С. Наливайка, поета Т. Шевченка
і навіть М. Грушевського. Влітку 1917 р. з ініціативи
С. Петлюри першими духівниками українських
полків запрошені отці П. Пащевський і М. Маринич,
згодом – отці П. Білон, М. Матеюк, В. Сукачів,
А. Матеюк, О. Маричів, П. Сікорський. «Капелани
перших українських військових формувань доби
Центральної Ради, – як відзначає історик Д. Забзалюк,
– за несприятливих умов праці зуміли проявити себе
ефективно необхідною інституцією збройних сил
молодої держави… Їх досвід набув поширення уже в
Дієвій армії УНР, таборах інтернування в Польщі» [4,
с. 55–60]. Гетьман П. Скоропадський підтримав ідею
автокефалії Української Православної Церкви, розпочав
формування регулярної армії, сприяв розвитку інституту
військового капеланства. У жовтні 1918 р. наказом
гетьмана в складі Армії Української держави призначено
48 панотців–капеланів [4, с. 60–65]. Директорія УНР,
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враховуючи помилки Центральної Ради, намагалася
врахувати роль військового духовенства, тому вже в грудні
1918 р. Головним священиком Армії УНР призначений
о. А. Матеюк, законом про автокефалію УПЦ від 1 січня
1919 р. передбачено участь Головного священика Армії
УНР в Церковному синоді, а в складі Генерального
штабу Армії УНР створено Головну управу військового
духовенства, яка одразу ж взяла на облік та прирівняла
до чину підполковника 30 капеланів військових частин.
Більшість із них були православними, лише при корпусі
Українських січових стрільців був греко–католицький
капелан о. С. Гребенюк. Водночас командири військових
частин Армії УНР часто запрошували на службу місцеве
духовенство, оскільки інститут капеланів не набув
чітких організаційних форм [4, с. 66–68]. Після поразки
визвольної війни та інтернування Армії УНР в польських
таборах в листопаді 1920 р. наказом головного отамана
С. Петлюри збережено інститут військового духовенства,
покликаного підтримувати релігійно–моральний дух
воїнів [4, с. 72–76].
Тим часом Листопадова національно–демократична
революція 1918 р. в Галичині привела до проголошення
ЗУНР. У процесі формування державних та місцевих
органів влади ЗУНР активну участь брали ієрархи
та
духовенство
Греко–Католицької
Церкви
–
митрополит А. Шептицький, єпископи Г. Хомишин і
Й. Коциловський, отці Ю. Дзерович, С. Матковський,
С. Петрушевич, П. Філяс ЧСВВ, С. Юрик та ін. В ході
українсько–польської війни, що виникла з перших днів
існування ЗУНР, вдалося порівняно швидко сформувати
боєздатну Українську Галицьку армію (УГА), в структурі
якої створено інститут капеланства. Наказом Державного
секратіаріату військових справ (ДСВС) ЗУНР від
1 січня 1919 р. засновано Зарядче преподобництво
ДСВС і польове преподобництво Начальної команди
УГА, які послідовно до травня 1920 р. очолювали
отці М. Їжак, А. Калята та В. Лаба. Наказами ДСВС
в лютому – квітні 1919 р. чітко визначено сферу їх
компетенції: прерогативою Зарядчого Преподобництва
було загальне керівництво діяльністю служби
військового духівництва, їх матеріальне забезпечення,
дотримання правового статусу, вирішення кадрових
проблем (прийом на службу, переведення, звільнення,
присвоєння звань) тощо; йому безпосередньо підлягали
Польове Преподобництво НКГА, служби духівництва
Окружних військових команд, старшинських піхотних і
артилерійських шкіл, кошів (запасних частин), вишколів
і шпиталів, тобто усіх частин, закладів і установ запілля
[4, с. 83–88]. Капеланами (польовими духівниками)
військових підрозділів УГА за 1918–1920 рр. служили
96 священиків, з яких, за підрахунками І. Лебедовича,
майже третина загинули або померли від тифу [4,
с. 81–86; 16, с. 614]. Діяльність капеланів УГА сприяла
підтримці бойового духу стрільців і старшин, зміцненню
їх національної свідомості. Після інтернування УГА в
травні 1920 р. капелани зуміли налагодити національно–
патріотичну роботу в таборах, а після звільнення з
полону колишні капелани, повернувшись на парафії,
організували діяльність українських культурно–
просвітницьких та економічних товариств.
Традиції українського капеланства знову відродились
під час Другої світової війни, коли керівництво ОУН(Б),
розраховуючи на відродження Української держави за
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підтримки Німеччини, вживало заходів для організації
українських добровольчих формувань та похідних груп
ОУН. Так, капеланами сформованих у квітні 1941 р.
добровольчих батальйонів «Нахтігаль» і «Роланд» стали
отці І. Гриньох та І.–В. Дурбак. Вранці 30 червня ці
батальйони українських добровольців без боїв вступили
до Львова, де було проголошено Акт відновлення
Української держави, але репресії німецької окупаційної
адміністрації щодо ОУН привели до розформування
у серпні 1941 р. цих батальйонів [4, с. 121–125].
Згодом, 1943 р. під час формування дивізії «Галичина»,
яку вважали зародком української армії, на вимогу
митрополита А. Шептицького знову запроваджено
інститут капеланства. Так, генеральним духівником
бойової управи дивізії призначений о. В. Лаба, а
капеланами – ще 19 священиків [16, с. 614]. У збройних
формуваннях Української Повстанської армії (УПА), як
свідчить член Української Головної Визвольної Ради
(УГВР) о. І. Гриньох, «в основоположних документах
УПА… та УГВР ніде немає згадки про Бога, в
організаційній схемі УПА не було місця для польового
духівника. Душпастирську обслугу віруючих вояків
УПА сповняли місцеві душпастирі, де відбувались
воєнні операції УПА» [цит. за: 13, с. 310]. Серед
найбільш відомих в історіографії капеланів УПА – отці
Р. Хомин, В. Микитюк, В. Рибалта, В. Шевчук. Підтримка
духовенством українського національного руху опору
стала однією з причин організованої радянським
режимом насильної акції «ліквідації» УГКЦ, яка після
арешту ієрархії 1945 р. та Львівського псевдо–собору
1946 р. перейшла до підпільного, катакомбного стану.
Відродження ідеї військової капеланської служби
розпочалося із проголошенням незалежності України
1991 р. У розвитку капеланства в незалежній Україні
умовно можна виділити декілька етапів. Так, на думку
доктора філософських наук Л. Владиченко, розвиток
співпраці церков і релігійних організацій зі ЗСУ
«можна поділити на три періоди»: перший – з 1992 р.,
коли почалося формування Збройних Сил незалежної
Української держави, до листопада 2008 р., коли підписано
відповідний меморандум; другий тривав з листопада
2008 р. до липня 2014 р., коли Кабінет міністрів України
видав офіційне розпорядження про капеланську службу;
третій – з липня 2014 р. до теперішнього часу [2]. Капелан
о. А. Зелінський також виокремлює «три етапи розвитку
капеланства в Україні: перший – у мирному побуті…
Другий етап – це початок бойових дій. І тепер третій
етап – це 2017 рік і офіційна інституціоналізація…» [15].
Враховуючи специфіку розвитку церковно–державної
співпраці в організації капеланства, на нашу думку,
можна виокремити чотири етапи.
На першому етапі відбувається оцінка можливості
створення капеланської служби, ініціатива її організації
на волонтерських засадах належить Церквам і
представникам армії. У процесі формування Збройних
Сил України (ЗСУ) представники християнських Церков
в Україні – УПЦ, УГКЦ, РКЦ та протестантських
конфесій, звичайно, з власної ініціативи й за згодою
командування окремих військових частин намагалися
організувати духовну опіку військовослужбовців. У
1993 р. з ініціативи офіцерів–християн ЗСУ засновано
Асоціацію християн–військовослужбовців, президентом
якої обрано полковника С. П. Лисенка [5, с. 18]. Згодом,
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1995 р. за дорученням Президента України Л. Кучми
Національний інститут стратегічних досліджень
розробив рекомендації для Ради національної безпеки
і оборони України щодо капеланського служіння, а
з 1996 р. різні конфесії почали формувати напрями
капеланської праці та призначили відповідальних осіб
[10, с. 73]. В лютому 2000 р. підписано Заяву про наміри
співпраці Міністерства внутрішніх справ України та
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.
На другому етапі, з 2004 р. почалася активізація
військово–церковного співробітництва, що характеризується розробкою та прийняттям нормативних актів
і директивних вказівок органів державної влади,
налагодженням співпраці з Церквами, створенням
регулюючих органів. Поштовхом до системної діяльності
у цій сфері стала директива Міністра оборони України
№ Д–25 від 21 квітня 2006 р. «Про впорядкування питань
задоволення релігійних потреб військовослужбовців
Збройних Сил України», згідно з якою 1 листопада 2008 р.
було утворено у структурі Департаменту гуманітарної
політики Міністерства оборони України сектор роботи
з релігійними організаціями. Важливим кроком у
розвитку державно–церковної співпраці у становленні
капеланської служби став «Меморандум про співпрацю
у справах душпастирської опіки військовослужбовців
Збройних Сил України», підписаний 10 листопада
2008 р. Міністерством оборони України спільно із сімома
конфесіями, віруючі яких служать у ЗС України. Невдовзі,
у квітні 2009 р., відповідно до наказу Міністра оборони
України, було створено Раду у справах душпастирської
опіки при Міноборони України, основним завданням
якої визначено налагодження ефективнішої співпраці
релігійних організацій, вироблення спільних підходів до
запровадження інституту військового капеланства [2; 10,
с. 73–74]. У квітні 2011 р., затверджена згідно наказом
Міністра оборони України, «Концепція душпастирської
опіки у Збройних Силах України» задекларувала
початок діяльності, спрямованої «на забезпечення
душпастирської опіки з боку церкви (релігійних
організацій) військовослужбовців Збройних Сил
України та інших військових формувань» [8]. Тим самим
створено організаційні основи інституту капеланства,
однак, через рекомендацію комітету Верховної Ради
з питань культури і духовності у жовтні 2013 р. так і
не прийнято відповідного закону про «запровадження
інституту священнослужителів (капеланів) у військових,
правоохоронних органах» [10, с. 74]. У 2011 р.
протестантськими конфесіями засновано Всеукраїнську
громадську організацію «Українське капеланство», яка
для формування кадрового резерву ініціювала відкриття
шкіл з навчання капеланському служінню [10, с. 75].
Третій етап, на нашу думку, розпочався з моменту
російської агресії на сході України 2014 р. та пов’язаний
з організацією волонтерського руху капеланів в зоні
АТО. Так, у липні 2014 р. священик УГКЦ, капелан
Академії сухопутних військ України у Львові, о. Андрій
Зелінський став першим військовим капеланом при
штабі АТО у Слов’янську [7; 12]. Отець Тарас Коцюба
з перших днів бойових дій на Донбасі періодично
відвідував українських військовослужбовців, а згодом
вступив на контрактну службу капелана. У 2016 р. на
добровільних, волонтерських засадах капеланську
службу в ЗСУ в зоні АТО проходили понад 100
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священиків [1], а в структурі Державної прикордонної
служби та Національної Гвардії – понад 180 священиків
традиційних християнських Церков [2]. Географія їх
душпастирського служіння охоплювала «гарячі точки»
в Станиці Луганській, Трьохізбенці, Щасті, Попасній,
Донецькому аеропорту, Пісках, Авдіївці; під Горлівці,
Мар’їнці, Широкиному, Мирному та інших [15].
Власне, з грудня 2016 р. коли наказом Міністерства
оборони України затверджено «Положення про службу
військового духовенства (капеланську службу) у
Збройних Силах України» [14; 11], на нашу думку,
розпочався четвертий етап, що характеризується
інституціоналізацією капеланства.

Українські капелани в
армії Австро-Угорщини
(20 штатних і 120
резервних)

Українські
капелани в армії
Російської імперії

Капелани корпусу
Українських Січових
стрільців (4 капелани)

Капелани українізованих
полків доби Української
Центральної Ради

Капелани добровольчих
батальйонів “Роланд” і
“Нахітгаль”

Капелани Української
Галицької Армії
(96 капеланів)

Капелани армії Української
Держави гетьмана
П.Скоропадського
(48 капеланів)

Капелани дивізії
“Галичина”
(19 капеланів)

Капелани Дієвої армії
УНР доби Директорії
(30 капеланів)

Капелани УПА
(місцеві священики в
районі дислокації віділів)

Інститут військових капеланів у Збройних силах незалежної України (1991-2018)

Організація капеланської опіки
на добровільних засадах ,
підготовка “заяви про наміри”
(1991 – 2004)

Від “намірів” до інституції:
нормативні акти та Рада у
справах душпастирської опіки
(2004 – 2014)

Волонтерський рух
капеланів у зоні АТО
(2014 – 2016)

Інституціоналізація
служби військових
духівників у ЗСУ (грудень
2016 – до нині)

«Наше завдання допомогти духовно нашим
хлопцям, щоб вони розуміли, що захищають нашу
батьківщину, щоб не опускали рук», – сказав військовий
капелан Олександр Довгий із Херсонщини [18].
Капелан о. А. Зелінський підкреслює, що сьогодні
ЗСУ «відіграють вирішальну роль у трансформації
українського суспільства…, мають сьогодні потенціал
перетворювати вчорашнього «слабкого» українця
на впевненого автора й захисника свого майбуття,
відповідального за власне життя та за долю своєї країни.
Капеланство має свою частку в поверненні військовому
його людяного потенціалу, здатного на велике…» [15].
Таким чином, ретроспективний огляд виникнення і
розвитку інституту капеланства засвідчує значну роль
військового духовенства у формуванні української нації.
Систематичне формування служби військових капеланів
в Україні розпочалося у період Першої світової війни та
національно–демократичної революції 1917–1920 рр.,
коли інститут капеланства було створено в штатній
структурі армій Австрійської та Російської імперії, УНР
періоду Центральної Ради, Української держави гетьмана
П. Скоропадського, УНР доби Директорії та УГА ЗУНР.
Другим етапом історичного розвитку українського
військового капеланства стало його відродження у період
Другої світової війни. Відродження та становлення
служби військового капеланства розпочалося в
незалежній Україні, переживаючи, на нашу думку,
чотири етапи становлення. Інституціоналізація служби
військових капеланів в Україні сприятиме формуванню
української нації в сучасну добу.
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Гетьманщина у відображенні історичних пісень
і дум: історіографія та методологія дослідження
У студії проаналізовано комплекс спеціальної літератури, присвячений
народним пісням і думам – непересічним джерелам для об’єктивного
з’ясування тогочасного рівня української державної ідеї, соціальних ідеалів
і рефлексій, субкультури різних верств і прошарків, а також взаємовідносин
представників етнічних груп населення (українців, росіян, молдован, турків,
татар і ін.).
У статті висвітлюється стан наукової розробки суспільно–політичного становища і збройної боротьби населення Гетьманщини крізь
призму історичних пісень і дум. Наголошується на важливості цих
«народних» джерел для вивчення минулого українців другої половини ХVІІ –
60–х рр. ХVІІІ ст. Показано специфіку методологічних підходів учених при
розкритті теми на різних етапах розвитку історичної науки.
За допомогою систематизації та класифікації напрацювань попередників
були поціновані й переосмислені деякі суперечливі чи дискусійні твердження
фахівців щодо відтворення конкретних діянь історичних постатей і подій в
усній народній творчості. Водночас обґрунтовано тезу про те, що, порівняно
з «міфологічним», «міграційним», «антропологічним» і «психологічним»
напрямами висвітлення проблеми, наукові підходи «історичної школи» є
найбільш продуктивними, бо вони роз’яснюють фольклорні явища з огляду
на конкретні факти минувшини, з урахуванням трактувань різноманітних
тогочасних документів.
Ключові слова: Гетьманщина, суспільна рефлексія, історичне джерело,
народна поетична творчість, історіографія, методологія, інтерпретація.

Уже в козацьких літописах початку XVIII ст.
спостерігаємо помітні сліди впливу народної творчості
на формування суспільних поглядів їхніх авторів. Так,
козацькі літописці Самовидець, Самійло Величко та
Григорій Грабянка у своїх працях використали не тільки
писані джерела та вірші, але й усну народну творчість.
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Вплив усних переказів і пісенних мотивів позначився
на освітленні подій 1648–1654 рр. в «Истории Русов»
[23], на історичних нарисах П. Симоновського [51]
й О. Рігельмана [48]. Навіть в «Описі України»
французького військового інженера Г. –Л. Боплана [6]
можна помітити, що його міркування про нашу країну,
козаків і народ значною мірою зумовлені легендами та
переказами, які він чув в Україні.
Спеціально вивчаючи українські народні пісні,
їхній зміст і інформативну вагомість, І. Франко зробив
кілька принципових узагальнень. Зокрема він занотував,
що вони є «одно з найцінніших наших національних
надбань і один з предметів оправданої нашої гордості»
[66, с. 11]. Щодо збірок пісень, друкованих і рукописних,
І. Франко наголосив на тому, що вони «містять таку
масу різнорідного матеріалу, дуже часто нанизаного
безладно, записаного руками мало тямущих збирачів,
усного й книжного, що вже саме прочищення сих
хащів і внесення якогось ладу в ті праліси може бути
корисною роботою» [66, с. 16]. Письменник, публіцист,
учений–гуманітарій, громадський і політичний діяч
виділив у них такі найважливіші аспекти: зв’язок пісні
з життям і інтересами громадян, поєднання з історією
народу, його національною свідомістю та «соціальним
почуттям», прив’язка до загальної еволюції суспільства,
його хронології подій і психології творчості. А
натомість критичні досліди над історичними піснями
дають нам змогу «заглянути ближче в те, з яких сфер
і груп народної маси плили дані пісні, в яких сферах
оберталися, яким інтересам чи поглядам служили» [66,
с. 16]. Історична пісня – це продукт народної творчості,
особливий продукт, який можна порівняти із Біблією, –
наголошував І. Франко.
Отже, ще в ХІХ ст., у процесі становлення історії
як науки, постала проблема доцільності «очищення»
народних пісень і дум від усього «наносного»,
«нанизаного безладно», виявлення в них об’єктивного та
раціонального, врешті–решт, історичної достовірності.
До цього процесу долучились як українські, так і
зарубіжні вчені різних епох і суспільно–політичних
вподобань.
Зокрема
вітчизняну
та
російську
історіографію можна умовно поділити за хронологічним
принципом на три періоди: 1) ХІХ – початку ХХ ст.;
2) радянський; 3) сучасний.
За видовим принципом наявні спеціальні праці з
теми, знову ж таки, умовно, треба класифікувати так:
1. Синтетичні студії «загального змісту», або присвячені окремому комплексу пісень і дум (на кшталт
авторських передмов до збірок «Малоросійські
пісні», «Українська народна творчість. Історичні
пісні», «Козацькі пісні», «Думи та пісні про Богдана
Хмельницького» та ін.).
2. Монографічні дослідження, спрямовані на висвітлення конкретних подій, явищ чи постатей певної доби
(наприклад, Хмельниччини або Гайдамаччини).
3. Вступні статті до публікацій поодиноких або
небагатьох творів, котрим притаманні порівняно вузька
направленість, сюжетна обмеженість і лапідарність
викладу.
4. Коментарі упорядників до збірок народних поетичних творів.
На жаль, останнім дослідники–попередники приділяли дуже мало уваги. Водночас, саме в них нерідко
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спостерігаємо вкрай важливі аспекти: час виникнення
чи запису твору, його ймовірне місце походження,
типовість або своєрідність зображення того чи іншого
художнього образу, його достовірність тощо.
З методологічної точки зору відразу хочемо
зазначити: у профільних працях і збірниках творів
з означеної проблеми часто можна бачити таку
послідовність – «думи та пісні...» (наприклад, «Думи
та пісні про Богдана Хмельницького». 1970; Григор’єв–
Наш «Історія України в народних думах та піснях».
1993). Утім відомо, що термін «дума» з’явився в XVI ст.
у працях польських хроністів, але серед українців не
набув поширення. Останні найчастіше застосовували
термін «пісня». Хоча певний зв’язок у польській
та українській народній поетичній творчості явно
простежується. Деякі традиції в цьому контексті бачимо
й у тогочасній «авторській» поезії, де хроніка подій
передана у віршованій формі й наближена до історичних
праць (джерел) [76]. Тому в конкретно–історичному
плані вважаємо, що правильніше на перше місце ставити
пісню, а не думу.
У цьому відношенні цікава думка й видатного
вітчизняного фольклориста М. Максимовича, котрий,
враховуючи факт виконання дум виключно бандуристами, стверджував, що ті різняться від пісень
оповідальним розміром і сповіщають значною мірою
про історичні події [35, С. VII].
Визначний учений міжнародного рівня та збирач
українського пісенного фольклору кінця ХІХ – початку
ХХ ст. Ф. Колесса висловився щодо цього дещо інакше:
«В пісні стала музична форма першої строфи цілком панує
над текстом, мелодія думи знаходиться неначе у плинному
стані і лише на підґрунті тексту набирає конкретної форми».
Крім того, від тексту думи залежить її ритміка, коли той
визначає образність мови з її поетичними виразами й
епічними зворотами [28, с. 50, 53].
Характеризуючи різницю поетики дум і пісень,
М. Максимович дійшов до висновку, що за своїми
художніми можливостями, широтою охоплення історичних
картин і повнотою художнього розкриття й узагальнення
думи випереджають пісні. Власне, його розуміння жанрових
ознак, і самого терміну «дума», бачення її відмінностей від
пісні, стало підґрунтям для подальших студіювань у цій
галузі. З погляду вченого, «думи від інших українських
пісень різняться різноманітним, вільним розміром своїх
віршів, які складаються з неоднакової кількості тонічних
стоп і невизначеного числа складів (від 4 до 20 і більше)»
[36, с. 3].
На думку Д. Ревуцького, як «науковий» термін,
«думу» в українську етнографію вперше ввів «книжним
шляхом» М. Максимович у своєму збірнику пісень
1827 р., запозичивши його зі статті К. Бродзінського
(1823 р.) [47, с. 37].
Глибоко вивчав і добре знав напам’ять українську
пісенну творчість М. Гоголь. У спеціальній статті «Про
малоросійські пісні» (1833 р.) він підбив підсумки
своїм міркуванням так: «Це – народна історія, жива,
яскрава, сповнена барв, істини, історія, яка розкриває
все життя народу... весь запал, все сильне, юне буття
його виливається в народних піснях. Вони – надгробний
пам’ятник минулого, більше ніж надгробний пам’ятник:
камінь з красномовним рельєфом, з історичним написом –
ніщо проти цього живого літопису, який говорить, співає
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про минуле. В цьому відношенні пісні для Малоросії –
все: і поезія, і історія, і батьківська могила» [10, с. 393–
394]. Саме М. Гоголь одним із перших поставив питання
про історизм української народної пісні. Він наголосив,
що ці твори можуть цілком вважатися історичними, бо
вони не відриваються ні на мить від життя й завжди
відповідають тодішньому стану почуттів [10, с. 394].
Великий інтерес до української народної поезії в
різний час виявляли К. Рилєєв, О. Пушкін, О. Горький та
інші представники російського народу.
На відміну від позиції М. Гоголя та його прибічників,
деякі фольклористи дотримувалися інших поглядів й
історизм пісні вбачали, головно, у ступені відповідності
(достовірності) героїв, явищ, подій і географічних назв
конкретним фактам. Саме вони сформували окрему
«історичну школу» у фольклористиці, котру очолив
провідний на той час російський вчений Вс. Міллер
(1848–1913). Порівнюючи з іншими напрямами ХІХ ст.
(«міфологічним», «міграційним», «антропологічним»,
«психологічним» і ін.), «історичний» напрям, зазвичай,
треба розглядати як більш прогресивний, бо він
роз’яснює фольклорні явища конкретними даними
минувшини. Помітним же огріхом у напрацюваннях
представників названої школи було те, що вони
однозначно «прив’язували» художній твір до відповідної
історичної особи, певного місця й часу. Такий підхід
зумовлював особливо суб’єктивну інтерпретацію
багатьох пісень і дум, сприяв появі численних домислів
й навіть відвертих вигадок [5, с. 11].
Німецький поет Фр. Боденштед, підготувавши
у 1845 р. до друку переклади вибраних народних
українських пісень «Die poetische Ukraine – eine
Sammlung klein russischer Volkslieder» (Stuttgart, 1845),
наголосив: «...У жодній іншій землі дерево народної
поезії не принесло таких величезних плодів, ніде дух
народу не втілився так живо і світло в піснях, як у
малоросів» [21, с. 48].
Особливо важливого значення історизму українських
народних пісень і дум надавав у своїх студіях І. Франко.
За спостереженням М. Возняка, він навіть «свою наукову
діяльність... почав і закінчив фольклором» [9, с. 99]. На
думку Івана Яковича, український народ «своєю кров’ю і
своїми кістками писав історію своєї боротьби за волю і в
найтяжчій добі татарських погромів та великої руїни не
втратив думки про свободу..., котрий в своїх приповідках,
піснях і казках поставив такий тривкий пам’ятник своєї
здорової, розумної, чесної мислі, своєї прихильності до
світла, справедливості» [68, с. 166].
Принципово зазначити різницю в поглядах І. Франка
та П. Куліша у цьому аспекті. Наприклад, якщо останній
бачив Хмельниччину у відображенні народного
поетичного фольклору як руйнівну силу, розгул диких
пристрастей і інстинктів у «злигодню» добу не лише
для Польщі, а і для України [33, с. ІХ], то І. Франко
твердив, що така творчість відтворює «суспільно–
історичне буття» в художніх образах. Власну позицію
П. Куліш пояснював тим, що «безземельний доти
козак став насильницьким представником нижчих
станів, принизливим для православ’я протектором
церков та диким власником вотчинних маєтків» [33, с.
ІХ]. А тому, на його переконання, вивчення художньої
творчості народу на цю тему є «кроком назад», проявом
«нездорового козацько–руського розуму» [33, с. ІХ–Х].
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Водночас у працях І. Франка спостерігається
надмірне бажання відшукати «дійсний історизм»
в українських піснях і думах. У даному випадку
за головну мету він визначав «показати, скілько в
пам’ятках народної творчості, піснях, думах та
віршах, міститься історичної правди і наскілько їх
можна вважати історичними джерелами, а в дальшій
лінії, в якім часі повстали вони і які усні і писані традиції
входили в їх основу» [65, с. ІV]. Великий Каменяр
у піснях і думах відшуковував, передусім, сюжети,
тотожні з історією, тобто, її «поетичне відтворення».
З цією метою він робив численні виписки з літописів,
документів і порівнював їх з текстами поетичних творів,
намагався встановити ступінь їхньої ідентичності. При
такому підході поминалася своєрідність даного жанру,
яка передбачає, скажімо так, відображення об’єктивної
реальності не в статистиці та точності назв і імен, а в
художніх образах. Адже пісні та думи – це не ілюстрації
до подій минувшини, а їхня поетична інтерпретація,
узагальнення.
Крім того, для наукових пошуків І. Франка в цьому
контексті були притаманні два прикметні моменти: а)
розмежування на той час двох «шкіл» у фольклористиці;
та б) виділення «Хмельниччини 1648–1649 рр.» [63, с.
149–155; 67, с. 1–114]. Ще однією специфічною рисою
в методологічних підходах Івана Яковича є те, що він,
здебільшого, не брав до уваги пізніші нашарування на
змісти пісенних творів, котрі, на його розсуд, не містили
в собі історичної цінності (достовірності). Конкретно це
стосується постатей «гетьмана» І. Барабаша, полковників
І. Богуна, М. Пушкара та деяких інших [66, с. 11].
Між тим, пізніші додатки чи зміни в сюжетах, попри
їхній можливий анахронізм, не порушували головного
ідейного звучання пісні або думи. Навіть більше,
«домислення» часто повніше розкривало сприйняття і
прагнення попередніх авторів твору.
Також не можемо проминути той факт, що в
радянській історіографії Франковим дослідженням
історичного епосу закидали, як чи не «головну провину»,
ігнорування висвітлення проблеми «возз’єднання»
України з Росією [12, с. 20].
Аналізуючи історичний розвиток української
літератури загалом, і народної пісні зокрема, І. Франко
вкрай серйозно переймався сприйняттям християнства
потенційними авторами. Митець щиро зазначив: «Щастя
для нашого народу було в тім, що він ніколи вповні
не прийняв тих отруйних наук, ніколи не пробував
виконувати їх буквально й по–старому держався своїх
давніх гуманних звичаїв та не давав доводити себе до тих
безумств, забобонів та кривавих злочинів, якими таке
багате було тогочасне християнство Західної Європи»
[64, № 571, арк. 361; № 570]. Поціновуючи працю
В. Н. Перетца «Малорусские вирши и песни в записях
XVI–XVIII в.» (М., 1899. Кн. 3, 4), І. Франко занотував,
що тема в ній «ще далеко не вичерпана», й цілком
очевидно, що систематичне зібрання й опублікування
пам’яток народного поетичного фольклору XVI–
XVIII ст. належить до «пильних постулатів науки» [69,
арк. 12]. При цьому він провів певні аналогії й визначив
специфіку творів росіян і українців [62, № 798].
У другій половині ХІХ ст. навіть деякі російські
фольклористи вважали, що жителі України, зокрема
колишньої Гетьманщини, мають найбагатшу історичну
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поезію [45]. Причому за колоритністю і творчою
потужністю її порівнювали не з «великоросійською», а
із сербською народною пісенністю [19, с. 780; 52, с. 1].
Ось як М. Костомаров розмірковує про вагомість
народного фольклору: хоча народна пам’ять не завжди
збігається з писаною історією та багато з того, що
«прославлено істориками, залишається народові
невідомим, а багато чого з того, що народ прославляє,
важко буває відшукати в писаних історичних матеріалах»
[32, с. 2], фольклор не перестає бути художнім літописом
життя суспільства. Особливо це стосується історичного
епосу – дум і пісень, де найповніше відобразилися
найважливіші устремління простих людей.
«Моя радість, життя моє! Пісні! Як я вас люблю!
Що всі черстві літописи, в яких я тепер копаюсь, перед
цими дзвінками, живими літописами», – писав у 1883 р.
М. Гоголь до М. Максимовича [11, с. 285].
Чимало корисного у сфері виявлення, оприлюднення
та наукового вивчення творів українського народного
епосу зробили М. Драгоманов, його послідовник
М. Сумцов і П. Житецький [18, с. 4; 53; 20].
Щодо праць перших двох у радянській історіографії
поширювалися звинувачення про негативний вплив
«теорії міграції сюжетів епічних творів». П. Житецький
ніби «усував» народ із процесу піснетворення, а
«справжніми авторами» вважав «божих людей» –
декласованих утриманців шпиталів при братствах
і школярів. На здогад Житецького, «в школах і
шпиталях стародавньої Малоросії зосереджувалося те
напівнародне, напівкнижне середовище, яке об’єднувало
розумові інтереси духівництва, козаків і посполитого
люду. Ось із цього саме середовища і могли виходити
творці дум» [20, с. 166]. Також він стверджував, що
«дума є твір переважно козацький» [20, с. 175].
Як відомо, правда знаходиться десь посередині.
М. Сумцов помилково твердив, що нібито історичні
пісні в XVIII ст. поступово витісняли собою думи,
а відтак відбувався певний занепад епічної пісенної
творчості [54, с. 227–234].
Водночас треба зазначити, що названі вчені,
а також В. Антонович, безпосередньо відчули на
собі вплив недосконалого методу в науковій роботі
«історичної школи», адже перед ними постала проблема
з визначенням терміну «історична пісня». Зокрема, у
ґрунтовній передмові до збірника «Исторические песни
малорусского народа» В. Антонович і М. Драгоманов
відверто визнали: «Хід роботи по вибору, зведенню
і поясненню тих пісень, які з першого погляду
приймаються за історичні, тобто пісень з іменами осіб
і подій, записаних у літопису, привів нас поступово до
необхідності прийняти термін історичні пісні трохи
ширше, ніж приймали його інші видавці. Іменовані
особи та події можуть бути зрозумілі лише в зв’язку
з усією обстановкою, що їх оточувала; вони – тільки
зовні показники тих процесів, які відбуваються в
загальнонародному житті. Тому ми зупинились на думці
видати під звичним, хоча й не зовсім точним за своєю
загальністю, іменем історичних пісень малоросійського
народу всі пісні, в яких відобразились зміни суспільного
ладу цього народу» [22, с. ІІІ].
На думку В. Антоновича та М. Драгоманова,
головним змістом пісенного фольклору є зрушення в
суспільному ладі та події, котрі сталися на певному
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історичному етапі й визначились як найбільш
характерні, а не як відображення поодиноких, майже
непомітних фактів, про які збереглися відомості в деяких
першоджерелах. Також треба зазначити, що в цьому
аспекті на поглядах обох вчених, безумовно, позначились
положення М. Костомарова про народну пісню як
предмет для вивчення історії народу, сформульовані
ним у праці «Историческое значение южнорусского
народного песенного творчества» [31, с. 425–692]. В
цілому вірно розуміючи дійсну роль народнопоетичного
слова в процесі суспільного розвитку, В. Антонович і
М. Драгоманов вдало визначили суть історизму народної
пісні. Таке їхнє трактування тривалий час залишалося
головним у науці з цієї тематики.
О. Веселовський, аналізуючи «історизм» народної
пісні, неправомірно звів його лише до вузького розуміння,
а саме – безпосереднього фіксування конкретних подій
певного періоду, проігнорувавши той факт, що цей вид
твору є історичним джерелом специфічного типу –
художнім, а не «протокольним» [7].
У першій чверті ХХ ст. у галузі вивчення української
народної пісні й віршів плідно працював М. Возняк. Свої
міркування щодо цього він виклав у студіях, вміщених
до кількох томів Українсько–руського архіву [59; 60; 61].
Свій виступ на засіданні Історичної Секції
АН 11 травня 1924 р. М. Грушевський присвятив
п’ятдесятиріччю «Исторических песен Малорусского
народа», виданих під редакцією В. Антоновича і
М. Драгоманова [22]. Окрім характеристики даної праці,
доповідь чітко сформулювала план роботи етнографів,
істориків–літературознавців, акцентувавши увагу на
методологічних засадах майбутніх наукових досліджень
літературної спадщини нашого народу.
Учений глибоко проаналізував цю публікацію,
назвавши її однією з найзаслуженіших, найславніших
українських праць. «Се не був звичайний собі збірник
етнографічного матеріалу – хоч би й коментованого. Се
мала бути історія українського народу, розповіджена
ним самим в поетичній формі» [16, с. 97].
М. Грушевський наголошує, що автори не повторили
помилок Срезневського, який свого часу подібні
завдання ставив перед «Запорозькою Старовиною».
Вони розробили основні напрями досліджень:
«Необхідно звести тексти і варіанти пісень, необхідно
потім пояснити їх...; необхідно, нарешті, й відділити,
що є справжнього, народного, у тому, що приймалось
й видано за таке в минулі, менш розбірливі часи, а що й
підробного. Лише після такої роботи історична поезія
малоруського народу стане цілком зрозумілою, й стане
найнадійнішим джерелом для історії народу, а потім
можна буде правильно оцінити й творчу силу самого
народу, який її створив й утримав в пам’яті впродовж
віків» [22, с. ІІ].
Про ентузіазм і зацікавлення, з яким поставилось
українське громадянство до плану майбутньої праці,
свідчать витримки з листів народовців зі Станіслава, які
розглядали збірник як «живу літопись України».
«Було се дійсно громадське, всенародне діло,
ведене з завзятєм і захопленнєм, в почутью обов’язку
перед народом: дати йому змогу сказати своє слово
про минувшину, проголосити своє право на історію
сього краю...» [16, с. 98], – зазначає М. Грушевський,
перечисливши велику кількість науковців, що брали
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активну участь у підготовці збірника, провели титанічну
дослідницьку роботу.
«На чолі сього діла поставлено не тільки з наукового,
але і з політичного боку найвизначнійші сили, котрими
роспоряджала ся ґенерація, і вони виконали своє завдання
з великим хистом, зрозуміннєм і тактом» [16, с. 99].
Особливу увагу автор доповіді звертає на те, що у
процесі роботи з пісенним матеріалом перед укладачами
постала необхідність розширити термін «історичні
пісні», і вони дійшли висновку, що потрібно видати під
назвою історичних всі пісні, на котрих відбилися зміни
соціального устрою народу.
Розуміючи всю складність та незвичайність своєї
праці, В. Антонович і М. Драгоманов наголошують:
«Роблячи примітки, ми керувалися... головним чином
бажанням виписати з прозаїчних джерел... якомога
більше матеріалу, для того щоб можна було судити,
наскільки пісні, що збереглися в пам’яті поселянина
староруського протягом стількох століть, представляють
поетичне відтворення реальних образів дійсності цих
століть, яка послідовно змінювалася» [22, с. XVI].
Тому досить суперечливим постає твердження
М. Грушевського, що редактори збірника бачать своє
завдання у виявленні реальності поетичних репродукцій.
«Над нашими піснями ще багато треба працювати, – і
тільки тоді пісні ці з’являться у всій своїй ціні» [16, с.
102], – критично підходять автори до наслідків своєї
праці, даючи реальну можливість доопрацювати,
переосмислити, дати інше трактування на базі їхніх
досліджень.
Помічаючи сильні та слабкі сторони видання,
М. Грушевський зробив висновок, що головна увага
коментаторів була звернена на з’ясування історичного
«підкладу творів», а суто літературний, стилістичний
аналіз майже зовсім відсутній.
За словами автора доповіді, «первісний план не
був сповнений». І не тільки тому, що наступні книги
за певних обставин не було видано, а ще й через те,
що «надія подати повну історію нашого народу в його
власних піснях» була перебільшена, так само як і
бажання укладачів узяти від них усе для історичного
тлумачення.
У своїй промові М. Грушевський наголосив:
«Нинішнє пятидесятиліттє нагадує нам про сю
недокінчену працю про сей несповнений обовязок перед
народом і його творчістю» [16, с. 107].
Він ставить конкретне завдання перед кафедрою
історії Українського народу: відновлення недокінченої
попереднім поколінням істориків роботи, користуючись
іншими мірами і критеріями підходу до матеріалу [16, с.
106–107].
Вказуючи на те, що методи В. Антоновича і
М. Драгоманова вичерпані, історик дає стислий огляд
останніх досягнень дослідників народної творчості,
починаючи зі «Студій над українськими народними
піснями» І. Франка й закінчуючи працями Зенона Кузелі
та Юліана Яворського, висвітливши основні напрями
їхніх робіт.
М. Грушевський вважав, що нашій українській
етнографії й історичній поетиці варто скористатися
напрацюваннями
інтернаціональної
лабораторії,
зокрема, методами школи Френсіса Чайльда, до яких
належить історіозація й деісторіозація поетичних
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тем, тобто, прив’язування новелістичних, побутових,
анонімних тем до історичних імен і подій, і навпаки –
оголювання історичної пісні з «історичних акцесорій» та
її перехід до категорій анонімних.
Основне завдання, що ставить М. Грушевський,
беручись до роботи над новим виданням «скарбниці
української пісні», – підійти до матеріалу не з виключно
історичного, хронологічного становища, а й з історично–
літературного.
Головним жанром майбутніх досліджень передбачається виключно епічна пісня.
Найкращою, найхарактернішою й найоригінальнішою категорією нашої усної поезії М. Грушевський
називав думи, наголошуючи, що самий сей рід словесної
творчості має бути нарешті представлений «в усій
цілості й повноті, як об’єкт дальших дослідів, котрий
він в високій мірі заслуговує своєю національністю і
загальною вартістю» [16, с. 97–109].
Автор умовно розподілив думи на два розгалуження:
1. Думи, «підкрашені» історично, але неісторичні в
основі. Вони мають студіюватися зі становища історико–
літературного, порівняно–фольклорного.
2. Дійсно історичні думи про Хмельниччину як
одна з «новійших» сторін [16, с. 108]. Посилаючись на
висновки дослідників О. Веселовського та Ф. Гаміра,
автор знаходить генетичні зв’язки початків героїчної
епіки з похоронним обрядом, з оплакуванням померлого.
Українським поетичним фольклором не лише
захоплювався, але й цікавився дослідженнями в цій
галузі А. Луначарський. Зокрема він зазначив, що пісня
українців «ставиться всіма знавцями на одне з перших
місць серед пісень усіх народів», бо вона «найбуйніша
й найароматніша гілка на древі світової творчості» [34,
с. 420].
Щодо чималої кількості профільних студій
радянської доби, особливо, її початкового етапу, варто
зазначити наступне: попри всю згубність ортодоксальної
марксистсько–ленінської методології в цих працях,
зокрема вчення про розвиток етносів, субетносів і
національних культур, вони є значним доробком у галузі,
де особливе місце займають неперевершені тематично
упорядковані видання. Серед інших виділимо здобутки
О. Білецького [4, с. 592–604], П. Попова [43, с. 145–199],
Д. Ревуцького [46], М. Рильського [49], П. Павлія [41],
А. Кінька [24], В. Хоменка [72, с. 19–26] та деяких інших.
Коли загалом поціновувати праці названих авторів,
то треба зауважити, що в них міститься не так уже й
багато нового, порівняно з попередниками, починаючи
від М. Максимовича та П. Житецького.
Окремо варто сказати про статтю О. Білецького.
У ній чи не вперше запропоновано періодизацію
складання пісень і дум, означені найважливіші недоліки
методологічних підходів дожовтневої фольклористики.
У середині 50–х років ХХ ст. побачили світ кілька
профільних студій М. Возняка, Т. Пачовського,
Ф. Лаврова та Г. Сухобруса, проте вони мали здебільшого
«ювілейний», «оглядовий», а не інформативно–науковий
характер. Бо писалися нашвидкуруч у зв’язку з 300–
річчям «возз’єднання» України з Росією. Особливо цим
хибує названа вище стаття А. Кінька.
У 1955 р. стався прилюдний захист кандидатської
дисертації П. Павлія на тему «Українські народні думи.
Дослідження з історії українського народного епосу».
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Проте автор зосередив основну увагу на філософських
аспектах, а також застосував, головно, порівняльно–
методологічний метод. У своїх наукових пошуках зробив
наголос переважно на моральних категоріях у творах:
патріотизмі й народності [40].
У листопаді 1940 р. на рівні Президії АН УРСР
планувалося розпочати новий етап у справі вивчення та
висвітлення найважливіших питань з історії українського
фольклору, зокрема й написання підручників для вишів
[8, с. 11–16]. Утім Друга світова війна порушила ці
перспективні наміри.
У плані наочного використання (наукової практики)
народного фольклору при висвітленні тих чи інших
історичних подій і постатей, нами взято до уваги
численні напрацювання та методологічні підходи
І. Гуржія. Зокрема в його монографії «Повстання селян
в Турбаях (1789–1793)» (К., 1950), присвяченій одному
з найвизначніших антифеодальних виступів другої
половини XVIII ст. на території колишньої Гетьманщини,
вміщено спеціальний розділ «Турбаївське повстання в
народній творчості та літературі». Значне місце в праці
відведено й історичним пісням про цю знакову подію, її
соціально–економічній передісторії [17, с. 126–131].
Саме такий підхід отримав позитивну оцінку
рецензентів [56; 74, с. 129–132; 75].
На нашу думку, помітним явищем у справі
висвітлення означеної нами теми, стала поява в
1960 р. монографічного дослідження Леся Гоміна
«Визвольна війна 1648–1654 рр. у народній творчості»,
у якій всеосяжно, як на той час, й аналітично–критично
проаналізовано історичні пісні, думи, перекази та легенди,
а також ретельно охарактеризовано історіографію до
1956 р. На жаль, робота над працею була перервана у
зв’язку тривалою хворобою й передчасною смертю
автора в січні 1958 р. Проте чи не вперше в радянській
історичній науці він зазначив про певні «халтурність»
і заангажованість студіювань деяких дописувачів
(зокрема, з даної проблеми). Особливо важливими є
думки Л. Гоміна щодо методології і принципів збирання
та вивчення епічної історичної поезії [12, с. 9–27]. Певна
класика жанру простежується й у формуванні окремих
підрозділів обраної ним теми: «Історичні умови творення
народного епосу про визвольну війну 1648–1654 рр.»;
«Відображення в історичному епосі загальнонародного
й антифеодального характеру»; «Ідея патріотизму»;
«Основні образи героїв»; «Художні особливості епосу».
Як не дивно, ця робота залишається неперевершеною
в багатьох аспектах, навіть порівняно з деяким
найновітнішими спеціальними студіями (статтями,
дисертаціями), про які йтиметься далі.
Л. Гомін в окремих випадках провів досить
ретельний аналіз дум, звертаючи увагу на їхнє
семантичне поле, яке позначене тогочасним терміном
«образність». Характеристику обраних творів вчений здійснив, поділивши їх за хронологічним
перебігом подій. Наприклад, думу «Хмельницький
та Барабаш» Л. Гомін розмістив першою в епічному
циклі Хмельниччини. Згідно з його міркуваннями,
внутрішня побудова цього твору свідчить про те, що
він створювався під безпосереднім впливом тодішньої
ситуації, коли війна тільки–но розпочалася й не набула
ще загальнонаціонального характеру, не виробились
її глобальні політичні перспективи та стратегічні
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плани. Прикметно й те, що вчений народне прізвисько
Хмельницького – Хміль – пояснював не тільки
співзвуччям із рослиною, а й тими властивостями, які
вона має в суспільній уяві [12, с. 62, 178].
В 1961 р. у Києві під егідою АН УРСР побачив світ
один із найкращих і найповніших і донині збірників
історичних пісень українського народу за редакцією
М. Рильського та К. Гуслистого. І хоча його упорядники–
автори передмови не приділили належної уваги власне
історіографічним аспектам теми, однак ними зроблено
кілька принципових зауважень і обґрунтовано низку
важливих положень. Так, вони зазначили, що хоча
ідейно–тематичний зміст і художня форма таких творів
(як і інших жанрів народної поезії) не є чимось сталим
і однотипним, однак на історичній пісні найповніше
позначаються найменші зміни в житті народу [5, с. 8–9].
В ній знаходять своє яскраве відображення найтонші
нюанси тих почуттів і мрій, якими живуть прості люди.
На їхню думку, історична поезія є «невідступним
супутником» представників народу в суспільно–
політичній практиці.
Складність дослідження теми полягає в тому, що
серед фольклористів немає єдності у визначенні жанру
історичної пісні, а також чіткого уявлення про ті критерії,
якими треба керуватися при виокремленні даного твору
з–поміж низки споріднених витворів пісенного жанру.
Сам термін «історична пісня», який увійшов до вжитку
в 30–х роках ХІХ ст., має свою історію [5, с. 10].
Принципово зазначити про те, що в Росії, зокрема
Москві, у першій половині 60–х років також приділяли
неабияку увагу «популяризації» й вивченню українського
народного пісенного епосу. Про це, наприклад, свідчать дві
ґрунтовні монографії Б. Кирдана [25; 26]. Їхньою основою
став порівняльно–історичний метод, кропітке вивчення
фольклорних текстів, деталізація висвітлення конкретних
подій і фактів, уточнення географічних і часових координат,
про які йдеться в думах. На жаль, автор полишив історичні
пісні поза своїми науковими інтересами.
В 1968 р. вкотре доволі гостро поставив питання
щодо історичної правдивості фольклору В. Мельник [37].
В основі його праці лежить коментування текстів творів.
Водночас у ній, на численних прикладах, відтворено
суспільно–політичне життя, зокрема, доби Національної
революції середини XVII ст.
На зламі 60–х – 70–х років ХХ ст. у видавництві
«Музична Україна» вийшли з друку два збірники
українських народних пісень, де містяться дві порівняно
невеликі передмови, але їхні автори поминули історичні
аспекти дослідження теми [70, с. 7–25; 71, с. 6–25].
З огляду на значні здобутки радянських фольклористів
60–х–70–х років, не можна повністю погодитись із
досить суб’єктивною оцінкою їхніх студіювань, в тому
числі монографічних досліджень, присвячених думам
та історичним пісням «козацької доби», А. Корнєвим,
котрий доволі формально визначив ті лише як «важливі
публікації» із застосуванням «порівняльно–історичної
методології». Крім того, перебільшеним, на наш погляд,
є його твердження, що «Дослідження історичних джерел
і фольклорних пам’яток1 також дозволялося вести тільки
в контексті «возз’єднання» [30].
1
Викликає подив у наведеному твердженні й відмежування
А. Корнєвим фольклорних пам’яток від історичних джерел.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 134

У 1979 р. на сторінках журналу Народна творчість
та етнографія (№1) була оприлюднена доволі проблемна
стаття В. Тищенка про «визвольну війну 1648–54 рр.»
під проводом Б. Хмельницького [55, с. 18–23].
У 1980 р. історіографічний простір із даної
проблематики поповнився спеціальним дослідженням
Ю. Ткаченка «Відображення історичної діяльності в
українській народній пісенній творчості (на матеріалі
історичних пісень і дум XVI–XVIII століть)» (захист
дисертації відбувся наступного року в Інституті
мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім.
М. Т. Рильського) [57]. Цій праці притаманні кілька
характерних ознак того періоду. По–перше, теоретичною
та методологічною основою дисертації, як заявив сам
автор, є праці класиків марксизму–ленінізму, зокрема,
вчення про вирішальну роль трудящих в історії,
класовість та партійність культури і мистецтва, а також
рішення з’їзду КПРС і Пленумів Центрального Комітету,
постанови ЦК КПРС і ЦК КП України з питань ідеології.
По–друге, характеристиці доробку своїх попередників
Ю. Ткаченко приділив увагу лише в лапідарному вступі
до роботи. Серед «буржуазних» вчених він виділив
М. Драгоманова, М. Костомарова, П. Житецького,
В. Антоновича, а з–поміж радянських – В. Мельника,
Б. Кирдана, О. Дея, Б. Путілова та деяких інших. По–
третє, мета дисертації підпорядкована не спеціальності
07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні
історичні дисципліни, а 10.01.09 – фольклористика, у
зв’язку з чим передбачала з’ясування, «в яких аспектах
історичної та художньої правди, за допомогою яких
художніх засобів фольклор відображає боротьбу
українського народу проти турецько–татарських і
польських загарбників і антифеодальні селянські рухи»
[58]. Отже, завдання та результати цієї наукової роботи
були сформульовані відповідним чином.
Прикладом типової упередженості автора щодо
доробку попередників є його «характеристика» праць
В. Антоновича та М. Драгоманова, котрі, на думку
Ю. Ткаченка, лише вказували на «випадки» збігу
відтворених подій з історичною дійсністю в думах і
піснях, а тому не приділяли належної уваги проблемі
класових суперечностей. У даному випадку Ю. Ткаченко
поділяв погляд П. Колесника, який, зокрема, писав, що в
концепції М. Драгоманова про суспільство випадали такі
поняття, як «класи» та «класова боротьба» [27].
«Найвищою формою художнього мислення народу»,
що фіксує високий рівень його історичної свідомості,
назвав пісенну творчість С. Мишанич [39].
Особливо важливі концептуальні положення, власні
міркування та методологічні принципи обґрунтувала
у своїх фундаментальних працях з української
музичної фольклористики Софія Грица. Зокрема, вона
запропонувала таку класифікацію жанрових різновидів
пісенної епіки: «балади – спільне надбання слов’янської
народної творчості, думи – епічно завершене,
дистанційоване часом національне ядро цієї системи,
невіддільні від нього історичні пісні, хроніки, здатні
оновлювати епічну традицію й сьогодні» [14, с. 3].
Крім того, С. Грица запропонувала комплексну схему
функціонування та розвитку системи української пісенної
творчості, яка належним чином може прислужитися у
подальшому вивченні семіотичних рядів у так званій
козацькій епіці [14, с. 23]. Розглянувши у своїх студіях
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такі важливі аспекти, як «думи – історичне джерело»;
«просторово–часовий фактор у розумінні сутності дум та
їхньої ґенези»; «фрактальність розвитку дум і цілісність
їхнього циклу»; «генетичні витоки мелосу дум» тощо,
авторка дійшла висновку, що феномен цих класичних
творів і пов’язане з ними епічне середовище залишають
для науки ще немало нез’ясованого в їхньому розумінні
й тлумаченні [15, с. 13].
Сучасна польська дослідниця, фахівець у галузі
методології та методики, А. Чекановська вважає, що
саме функціональний напрям у дослідженні пісенного
фольклору дає змогу підвищити актуальність і
розширити діапазон у народній спільноті, різноманітність
закодованої інформації. Водночас «генетичний» напрям
охоплює проблему народності, а тому класифікує
«народним» [73] усе те, що виникло в суспільстві, та
передається відповідно до традиції.
У 90–х роках ХХ ст. доволі плідно працювало чимало
як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, студії яких
тією чи іншою мірою стосуються означеної нами теми:
О. Грабович, І. Руснак та деякі інші [13, с. 30–35; 50].
Особливо треба виділити появу у 1994 р. праці Марка
Плісецького «Українські народні думи. Сюжети і образи»,
яка є наслідком багатолітньої напруженої науково–
дослідницької і творчої роботи відомого вітчизняного
вченого–фольклориста та літературознавця. Монографія
має як фольклористичний, так і історико–літературний,
текстологічний та довідковий характер [42]. На
думку Олекси Мишанича, після видань і досліджень
В. Антоновича, М. Драгоманова, П. Житецького,
Ф. Колесси, Д. Ревуцького в Україні на середину 90–х
років ХХ ст. ще не з’явилося більш–менш повного й
доступного видання текстів і ґрунтовного вивчення
дум [38, с. 5–9]. Саме цю нішу певною мірою заповнив
М. Плісецький. Він проаналізував понад 50 сюжетів
дум, тобто, усі ті тексти, котрі не викликають сумнівів
щодо свого народного походження. Для порівняння
зазначимо: до збірника, упорядкованого вже згаданим
вище Б. Кирданом, увійшло 37 дум, а у М. Максимовича
їх було ще менше.
16 червня 2005 р. на засіданні спеціалізованої
вченої ради (К. 64.807.01) Харківської державної
академії культури відбувся захист кандидатської
дисертації А. Ю. Корнєва на тему «Постаті народних
ватажків доби Хмельниччини у семіотичному просторі
української пісенної епіки» за спеціальністю 17.00.01
– теорія та історія культури [29; 30], однак ВАК цю
роботу відхилив, не затвердивши науковий ступінь
її автора. Серед найважливіших зауважень фахівців
щодо дисертації зазначимо такі: 1) робота позбавлена
характерних ознак історизму; 2) повністю відсутній
аналіз джерельної бази чи хоча б її означення; 3) не
акцентовано увагу на характерних особливостях
пісенної епіки як історичного джерела, що не стільки
містить інформацію про конкретну історичну подію
чи її художню оцінку сучасниками, скільки відбиває
історичні уявлення її творців; 4) не продемонстровано
розуміння історіографічного трактування проблеми,
що складає історичне тло дослідження. Вжито чимало
історичних понять і термінів, які є анахронізмами
тощо [44].
Від себе ще й додамо: на жаль, А. Корнєв у
першому розділі не відокремив характеристику джерел
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і спеціальної літератури, що певною мірою ускладнило
сприйняття конкретики викладу матеріалу.
Крім того, повна, м’яко кажучи, невідповідність
думок А. Корнєва реаліям простежується в його
сентенціях з приводу актуальності вивчення феномена
козацтва впродовж XIX – першої половини XX ст. Так,
він зазначив: «З одного боку, це період завершення
процесу формування європейських націй, в тому числі
й української, який відзначився підвищеною цікавістю
до різних етнологічних студій. З іншого, становлення
буржуазних демократій по всій Європі супроводжувалося
бурхливим зростанням революційного руху. Теми волі,
боротьби за незалежність, свободи особистості, стали
надзвичайно актуальними. Історія козацтва відповідала
новітнім віянням часу (?), отже, можна констатувати
справжнє захоплення українським («малоросійським»)»
[30, с. 49].
У зв’язку із заявленим виникає ціла низка
принципових зауважень і запитань. По–перше, чи
варто в такому разі ототожнювати загальносуспільний
інтерес до «українського» («малоросійського») з
«феноменом козацтва»? Якщо так, то треба було б, для
прикладу, назвати хоч один збірник історичних пісень
і дум XIX – початку XX ст., де превалює виключно
«козацький» сегмент (принаймні, у назві). Крім того,
варто було б делікатніше підійти до зіставлення термінів
«український» і «малоросійський», й утриматися
від їх цілковитого ототожнення, особливо, коли
йдеться про першу половину XX ст. По–друге, хіба
процес формування європейських націй, зокрема й
української, завершився до середини XX ст., як про це
пише А. Корнєв? По–третє, хіба тільки в цей період
відбувалося становлення буржуазних демократій по всій
Європі та зростання революційного руху? А як тоді бути
з революціями, «демократіями» й народними рухами
XVI–XVIII ст. у Нідерландах, Англії, Франції та ін.?
По–четверте, а хіба особисто А. Корнєв не висвітлює
аспекти, пов’язані з Українською національною
революцією середини XVII ст., котра також мала власні
демократичні засади?
Серед останніх напрацювань з означеної теми треба
виділити студії І. Азарх. У них висвітлено чимало
важливих аспектів з історії ранньомодерної України у
відображенні народних пісень і дум [2, с. 168–178; 3, с.
269–276; 1, с. 28–36].
Водночас особливо виділено вагомість спеціальних
студій дожовтневих авторів М. Гоголя, І. Франка,
П. Куліша, М. Драгоманова, В. Антоновича,
П. Житецького, М. Сумцова, радянських – О. Білецького,
П. Попова, Д. Ревуцького, М. Рильського, В. Хоменка,
Л. Гоміна, О. Хмілєвської, Ю. Ткаченка, сучасних –
С. Грици, А. Чекановської, А. Корнєва та деяких інших.
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The reflection of the Hetmanate in the historical songs and dumas:
historiography and research methodology
In the study the complex of special literature devoted to the folk songs and
dumas – the non–linear sources for the objective identification of the level of the
Ukrainian state idea of that time, social ideals and reflections, subculture of the
different social categories, as well as of the relationships between ethnic groups in
the population (Ukrainians, Russians, Moldovans, Turks, Tatars, etc.), is analysed.
The article describes the development of the studies on the socio–political
situation and armed struggle of the population of the Hetmanate through the prism
of historical songs and dumas. The importance of these «folk» sources for studying
the past of Ukrainians in the second half of the ХVІІ – 60–ies of the ХVІІІ century
is emphasized. The specificity of the scholars` methodological approaches to
disclosure of the problem at different stages of the development of historical studies
is shown.
By systematizing and classifying the works of predecessors, some contradictory
or controversial assertions of researchers regarding the reconstruction of
the specific of events and historical figures` activities in oral folk art are re–
evaluated and rethought. At the same time, the assumption that, in contrast to the
«mythological», «migratory», «anthropological» and «psychological» directions of
studying the problem, the research approaches within the «Historical School» are
the most productive, because they explain folklore phenomena in relation to the
concrete facts of the past and take into account the interpretations of the various
documents of that time, is proven.
Keywords: Hetmanate, public reflection, historical source, folk poetry,
historiography, methodology, interpretation.
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Пам’ятки острова Ледницького і польсько–
руський династичний контекст (ХІ ст.)
До тисячоліття історичної події
Проаналізовано обставини одного з перших польсько–руських шлюбних
союзів – першого короля Польщі Болеслава Хороброго та київської князівни
Предслави, дочки Володимира Великого. На підставі даних Хроніки Титмара
Мерзебурзького підтверджено офіційне укладання шлюбу в 1018 р. у храмі
Св. Софії Київської. У статті розглянуто деякі особливості походження
Предслави та відомості про її перебування у Польщі. Стаття розглядає дані
деяких дослідників щодо можливих нащадків Предслави та короля Польщі.
Висловлено авторські припущення стосовно місця поховання Предслави та
її сина. У дослідженні також описано одну з памʼяток культурної спадщини
Великопольського воєводства – ансамбль палацово–сакральної архітектури
на Ледницькому острові (о. Лєдніца), пов’язану з династичними взаєминами
Польщі та Київської Русі в ХІ ст. Розглянуто архітектурні особливості
ансамблю, розбудованого в Х‒ХІ ст. та підтверджено приналежність
памʼятки до періоду візантійського впливу на європейське храмове будівництво.
Ключові слова: Польща, Київська Русь, Предслава Володимирівна,
Болеслав І Хоробрий, о. Ледниця, памʼятка культурної спадщини, династичні
відносини.

Важливу роль у сфері міжнародних відносин ХІ‒
ХІІ ст. відігравали династичні шлюби, що активно
укладалися в цей період. Матримоніальні відносини
були як складовою політичних міждержавних взаємин,
так і потужним чинником взаємовпливів української
(києво–руської) та європейської культур. У нас час у
країнах Європи збереглося чимало об’єктів культурної
спадщини, пов’язаних з постатями україно–європейської
династичної історії. Разом з тим, європейська культурна
спадщина у контексті династичних, зокрема польських–
українських взаємин ХІ‒ХІІ ст. ніколи не ставала
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предметом спеціального дослідження. Це зумовлює
актуальність обраної теми.
Метою дослідження є характеристика памʼятки
культурної спадщини у Польщі – ансамблю палацово–
сакральної архітектури о. Ледницького в контексті
одного з перших матримоніальних союзів Польщі
та Київської Русі ‒ династичного шлюбу Предслави
Володимирівни та Болеслава І Хороброго.
У ХІ‒ХІІ ст. київська правляча династія підтримувала
тісні династичні взаємовідносини з більшістю правлячих
родин тогочасної Західної та Центральної Європи, але
особливо активно – з Польщею.
Основні відомості про укладання польсько–руських
династичних союзів містять руські літописи [5; 9; 11; 13;
17; 19; 23; 24; 27; 36], а також західноєвропейські анали
і хроніки [2; 6; 7; 10; 30; 33].
Різними аспектами міждержавних, в тому числі,
династичних відносин Київської Русі та Польщі ХІ‒
ХІІ ст. займалися вітчизняні, російські та польські [8; 12;
14; 15; 16; 18; 20; 21; 22; 25; 26; 28; 31; 34; 35; 36; 37; 38;
39; 43; 44; 45; 48; 50; 51; 52; 54; 55; 60; 64; 66; 68].
Без зазначення контексту династичних взаємин,
памʼятки у Польщі ХІ‒ХІІ ст. вивчали К. Скуревич [32],
Т. Шидловський, Ж. Швеховський [63], Є. Гавліковська
[62], А. Германн [47], Т. Войцеховський [65], Б. Курбісовна
[53], Г. Лабуда [56; 57], М. Соколовський [32], Я. Гурецкі
[46], М. Бараньскі [41], Я. Стрельчик [61] та ін.
Першою київською князівною, виданою за
правителя Польщі, була одна з дочок Володимира
Великого ‒ Предслава. Вітчизняні та польські джерела
і дослідники називають її також Передславою [19,
с. 48‒83], Переславою [28, с. 178], Предиславою [33,
с. 220], а одне із пізніх джерел, навіть, Предиславою–
Гремиславою [29].
Рік народження Предслави достеменно не відомий,
дослідники припускають ‒ між 981/983 та 987 рр. [4,
с. 272‒274]. Матірʼю Предслави прийнято вважати
печально відому полоцьку князівну Рогнеду, дочку князя
Рогволода [19, с. 48], однак така версія має хронологічні
невідповідності. Польський дослідник А. Зелінський,
навіть, припускає, що матірʼю Предслави могла бути
візантійська царівна Анна Порфирородна [67, с. 14].
Отже, питання залишається дискусійним.
Окремими аспектами біографії Предслави займалися
ряд вітчизняних, російських та польських дослідників
[14, с. 193‒198; 34, с. 242; 10, с. 328; 39; 15; 66; 8; 25, с.
29; 4, с. 272‒274; 3, с. 491; 48, с. 144‒216; 1, с. 99‒109;
67, с. 14–26; 50; 42, с. 122‒146; 49, c. 69–72; 40 с. 35–68].
Деякі західні джерела свідчать, що задовго до походу
Болеслава 1018 року правитель Польщі сватався до
Предслави, але отримав відмову [10, с. 63]. Ян Длугош
оповідає, що в сватанні Болеславу відмовив брат
князівни – Ярослав Мудрий [36, с. 248]. Підтверджує ці
відомості і Галл Анонім [6, с. 35].
В 1018 р. польський правитель вирушив у військовий
похід проти Русі, «прагнучи помститися Предславі
та її братові». Галл Анонім переповідає про бажання
Болеслава зробити князівну своєю наложницею [6, с. 36].
Давні та сучасні польські дослідники теж називають
Предславу «наложницею» Болеслава [39, с. 78; 50, с. 89].
Натомість, Титмар Мерзебурзький свідчить, що після
захоплення Києва у храмі Святої Софії Болеслав взяв з
Предславою шлюб [10, с. 63‒84].
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Після походу сестри київського князя – Предслава
і Премислава серед інших родичів Ярослава Мудрого,
полонених Болеславом, були вивезені до Польщі [19,
с. 83; 26, с. 132; 5, с. 326]. На думку О. Назаренка,
Предслава мала у Києві статус законної дружини, але
в Польщі втратила його, оскільки там у Болеслава була
інша законна дружина ‒ Ода. За припущенням Г. Лабуди
Предслава стала «via facti» другою дружиною Болеслава
при живій Оді [55, с. 407].
Король оселив Предславу поблизу м. Гнєзно –
на острові Ледницькому (о. Лєдница) [67, с. 19; 56,
с. 404‒411; 57]. Тут постала ціла «руська колонія» з
родичів Предслави, київських бояр, ченців і єпископів.
Г. Лабуда припускає, що Предслава народила
польському королеві Болеславу І Хороброму сина, який
помер малолітнім і міг бути похованим на о. Ледницькому
[55, с. 410, 415]. Тут окрім інших було знайдено багате
поховання хлопчика, датоване ХІ ст. Підтримують цю
версію і інші польські дослідники [46, с. 124‒125; 41,
с. 92; 61, с. 184‒185].
Подальша доля самої Предслави невідома. Герард
Лабуда припускає, що після смерті короля (1025) вона могла
повернутися до Русі, проте, достеменних відомостей про це
не збереглося. Відомо лише, що бл. 1040 року, коли київські
бранці Болеслава (бл. 800 осіб) мали змогу повернутися в
Київ, Предслави з ними уже не було [19, с. 94].
Початок правління першої історично відомої у
Польщі королівської династії Пʼястів (Х–ХІV ст.)
пов’язаний саме з островом Ледниця. Тут було одне
з найдавніших слов’янських (полянських) поселень
у Польщі. В часи Мешка І (бл. 935–992) і Болеслава І
Хороброго (966/967–1025) острів Ледниця став однією з
перших резиденцій королів Польщі, адміністративним і
фортифікаційним центром князівства. Ще в кінці ІХ ст.
в південно–західній частині острова було збудовано
невеличке укріплення (бл. 40 кв.м в діаметрі). Під
час правління Мешка І і Болеслава І тут звели велике
укріплення–городище (grod), площею бл. 2,5 га.
В північній частині укріплення була збудована
церква у візантійському стилі. Її, за свідченням деяких
дослідників, було зведено навмисно для улюбленої
київської бранки Болеслава Предслави та всієї «руської
колонії» [67, с. 19]. Інші дослідники о. Ледницького
відносять побудову до більш ранніх часів – періоду Х ст.
(до 966 р.), часів правління Мешка І [58, 14‒31].
Храм на о. Ледніца було збудовано «за священною
віссю» – вівтарна абсида орієнтована на схід (з невеликим
відхиленням на північ). Він складається з двох частин:
східної, яка початково була самостійною церквою, і
значно більшою за розмірами західної частини (Рис.).

Рис.: План палацу і церкви на о. Ледниця [58, c. 15]

Перша частина, площею бл. 7х7 м, мала в центральному закладенні коло, восьмигранник або рівносторонній
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хрест – ясно не видно, оскільки залишків зовнішнього
абрису стін не збереглося.
Проф. М. Соколовський, який ще в кін. ХІХ ст.
здійснив докладне дослідження руїн храму, вважав, що
загальний абрис храму – коло [32, с. 23]. Зі східної сторони
ясно означена напівкругла апсида, в північній і західній
стіні розміщувалися двері, а в південній – подвійне вікно.
Чотири пілони підтримували арки і склепіння, складені,
як і стіни, з грубо обтесаного каміння на алебастрі і на
вапняковому розчині з домішками товченої цегли, як це
використовували у візантійському будівництві.
Західна частина базилічного типу прибудована,
вірогідно, на поч. ХІІ ст. [58, с. 19] складалася з
прямокутної і квадратної частин, остання розділена
двома пілонами; тут кладка стін більш ретельна і
виконана із обтесаного вапняку і туфу, з правильною
перев’язкою на вапняковому розчині, також з домішками
товченої цегли.
Деякі дослідники вважають, що західна добудова
становила частину княжого, або воєводського палацу,
прибудованого до храму; пілони цієї частини вказують,
що палац був двоповерховим і мав вхід через зовнішні
дерев’яні сходи, які можна було піднімати нагору під
час облоги, як це робилося в давньоруських або чеських
житлових будівлях (теремах, хоромах). М. Соколовський
доводить, що цю прибудову було здійснено для
розширення храму, причому пілони квадратної його
частини слугували для підтримання підлоги хорів як
«oratoria» для жертводавців або князя, його родини і
двору [32, с. 23].
Якщо призначення західної прибудови лишається
дискусійним, то східна частина, безперечно, – храм
для здійснення богослужіння. І за формою закладки,
типом будівлі, і за особливостями будівництва (н–д,
вид вапнякового розчину з домішками товченої цегли)
нагадує києво–руські храми і належить до періоду
візантійського впливу на культове будівництво.
Сучасні польські дослідники визнають – ймовірно
також, що ледницький храм мав у плані не коло, а хрест
і ще більше був пов’язаний з впливом візантійського
храмового будівництва. Торговельний шлях, який вів
з візантійських колоній до балтійського Поморʼя, міг
також сприяти поширенню ідеї такого храму.
Неподалік, на північ від храмово–палацового
комплексу було збудовано невеличку однонавну
каплицю (3,3 м х 5,5 м), в центральній частині якої й
було знайдено два поховання, одне з яких ‒ дитяче [58, c.
22; 59, c. 38‒39]. За нашим припущенням це могли бути
поховання Предслави та її сина.
У 1039 році церкву та князівський палац на
о. Ледницькому було зруйновано військами чеського
князя Бржетислава І. Остаточний занепад острова
пов’язаний з навалою тевтонських лицарів у 1331 р.
Руїни укріплення та церкви на о. Ледницькому
належать до найдревніших у Польщі пам’яток дороманської палацово–сакральної архітектури.
Нині всі згадані обʼєкти є памʼятками «Музею
Перших Пʼястів», створеного в 1969 р. Територіально
він входить до складу с. Дзєкановіце Гнєзненського
повіту Великопольського воєводства та займає чільне
місце у Державному реєстрі музеїв.
Сьогодні це найбільший у Польщі музей під
відкритим небом, що належить до об’єктів Національної
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 134

культурної спадщини Польщі з особливим статусом
«памʼятка історії» (Pomnik historii) як одна із перших
памʼяток, визнаних таким об’єктом 16 вересня 1994 року.
Список пам’яток національного значення формується
Національною Радою Польщі з питань культурної
спадщини (https://www.nid.pl).
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Monuments of the island of Ledynitsky and the Polish–Russian
dynastic context (XI century) To the millennium
of the historical event
The circumstances of one of the first Polish–Russian marriage unions – the
first Polish king Boleslav the Brave and the prince of Kiev, Predslavy, daughter
of Volodymyr the Great, have been analyzed. On the basis of the data of the
Chronicle of Tietmar Merzeburg confirms the official conclusion of the marriage in
1018 in the temple of St. Sophia of Kiev. Some features of the origin of Predslava
and information about her stay in Poland are considered in the article. The
article considers the data of some researchers regarding possible descendants of
Predslava and the King of Poland. The author’s assumptions about the place of
burial of Predslava and her son are expressed. The study also describes one of
the monuments of the cultural heritage of the Greater Poland Voivodeship – the
ensemble of palace and sacral architecture on the Lednice Island (Lednitsa Island),
which is connected with dynastic relations between Poland and Kievan Rus in the
XI century. The architectural features of the ensemble constructed in the X–XI
centuries are considered. and the affiliation of the monument to the period of the
Byzantine influence on the European temple building was confirmed.
Keywords: Poland, Kievan Rus, Predslav Vladimirovna, Boleslav I Brave, Fr.
Glacier, a cultural heritage monument, dynastic relations.
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Джерела до історії функціонування
іконописної малярні Києво–Печерської лаври
(друг. пол. XVIII – поч. XIX ст.)
Досліджено діяльність іконописної малярні Києво–Печерської лаври у
друг. пол. XVIII – поч. XIX ст. Висвітлено маловідомі напрями функціонування
школи іконопису. На прикладі наукових праць М. П. Істоміна, Ф. С. Уманцева,
П. М. Жолтовського з’ясовано наукову розробленість теми в історіографії.
Проаналізовано низку архівних документів та малюнків, які до цього не
використовувалися в наукових працях і актуалізуються вперше. Показано
іконописну малярню як інститут навчання іконописанню, де приймали
будь–яку людину та запрошували інших монахів на тимчасове навчання.
Охарактеризовано умови навчання: термін перебування в майстерні,
соціальний склад учнів, втечі учнів з Лаври, ставлення до них з боку монахів,
доброчинність по відношенню до сиріт тощо.
Ключові слова: мистецтво, іконопис, Києво–Печерська лавра, учні,
іконописна малярня.

Києво–Печерська лавра, як центр духовності
Київської Русі за свою майже тисячолітню історію
зазнавала чималих руйнувань, але щоразу відроджувалася і нині є всесвітньо – відомою пам’яткою
архітектури, мистецтва, історії.
При наявності багатьох досліджень з історії
функціонування Лаври, чимало аспектів її діяльності
залишилося поза увагою науковців, зокрема і діяльність
іконописної малярні, яка активно діяла у др. пол. XVIII
– поч. XX ст.
Серед документів, використаних у даній праці –
архівні джерела та учнівські малюнки, які допомагають у
вивченні історії іконописної майстерні. Значна кількість
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документів зберігається у Центральному державному
історичному архіві України (ЦДІАК України) у фонді
№128. Крім цього, учнівські малюнки зберігаються в
Інституті рукопису Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського (ІР НБУВ) у фонді 229. На жаль,
більша частина джерел була знищена або вивезена до
Росії, що ускладнює дослідження нашої проблеми.
У даній статті ми акцентуємо увагу на характеристиці
стану учнів іконописної малярні Києво–Печерської
лаври, а саме: як приймали на навчання, яке було
відношення до учнів, термін навчання, втечі, соціальний
стан учнів, їхні ім’я та прізвища. Крім цього, вважаємо
за доцільне актуалізувати корпус джерел, що зберігають
відомості, які раніше не були опубліковані в науковій
літературі.
Отже, дану тематику досліджували М. П. Істомін,
Ф. С. Уманцев, П. М. Жолтовський [1; 2; 3; 4; 6; 7].
М. П. Істоміна можна вважати першим дослідником
Іконописної майстерні та малюнків учнів. Вчений
вважав, що заснував іконописну малярню архімандрит
Зосім Вількевич у 1763 р. [4, с. 72]. До цього, на його
думку, навчання іконописанню, як і діяльність майстерні
мала не централізований характер, а проходила у різних
структурних підрозділах. За його словами, розвиток
живопису, хоч і не дуже високого, пов’язано з боротьбою
з католицизмом. В цей же час автор ставить питання про
свій особливий та самобутній шлях розвитку іконописної
малярні [4, с. 75]. Ознайомившись з рисувальними
посібниками кінця XVII – XVIII ст., які були видані в
Європі і знаходились в лаврській бібліотеці, а також
з «кунстбухами» (від нім. Kunstbuch – книжка по
мистецтву) [2, с. 291], вченим було помічено у малюнках
вплив західного мистецтва М. П. Жолтовський малюнки
називає «кужбушками» (від нім – куншти, кунштбухи)
[1, с. 5]. У Лаврі підручники або малюнки називали,
як правило «куншти». При дослідженні «кунштів»,
М. П. Істомін наводить багато прізвищ учнів лаврської
малярні та факти їхнього навчання в іконописній
малярні.
Ще одним вченим, який у своїй науковій творчості
досліджував іконописну малярню був Ф. С. Уманцев.
Він вважав, що розвиток малярні був тісно пов’язаний
з протидією католицизму та розповсюдженню Унії [6, с.
71]. Ф. С. Уманцев пише про співпрацю між українськими
та російськими іконописцями, взаємодопомогу як
хорошими майстрами, так й літературою, зокрема
обміном іконописними та друкованими творами.
Висвітливши навчання майбутніх іконописців, Уманцев
вважає, що учень зміг би почати самостійно малювати
вже через 5 років й при цьому допомагати своєму
майстру у написанні мистецького твору. Крім цього, була
видана невелика праця Уманцева, де він зробив короткий
огляд кожної архівної справи, у яких можна зустріти
деякі згадки про іконописців, художників, меценатів у
Лаврі [7].
Вагомий внесок у дослідження історії функціонування
іконописної малярні в Києво–Печерській Лаврі зробив
П. М. Жолтовський. Вчений простежив навчальний
процес лаврської іконописної малярні у XVIII ст.
У першому розділі своєї роботи учений дослідив
мистецьке життя та творчість Києво–Печерської
іконописної майстерні в 1728–1760 рр. [1]. Автор вважає,
що немає ніяких підстав ділити увесь період роботи цієї
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художньої школи на два етапи: до 1763 р., коли лаврські
майстри працювали сукупно і розглядалися як єдине
ціле, як «малярня», що мала свого начальника. Спочатку
Феоктиста Павловського, потім Алімпія, Романа, Ігната,
Володимира [1, с. 5]. В історіографії існує думка, що вже
з 1763 р. начальником був Захарій Голубовський, який
працював разом з учнями іконописної майстерні під час
реставрації Успенського собору в 1772–1777 рр., проте
документи свідчать, що начальником цієї установи він
став після звільнення з посади монаха Володимира за
станом здоров’я в грудні 1772 р. [5, с. 581; 17, арк. 5].
У той час в малярні існував поділ ченців–малярів
на 2 категорії – «молодики» та «виростки» [1, с. 5].
Перша – «молодики», які за нормами свого утримування
прирівнювалися до нижчих верств монастирської
«братії», тобто до послушників та «учеників», які
відповідали категорії цехових підмайстрів. Була ще одна,
очевидно нечисленна категорія неповнолітніх учнів –
«виростків». Вони не приймали чернечий постриг, про
що свідчить той факт, що в архівних документах та в
альбомах малюнків підпис цих учнів або підмайстрів
написаний з прізвищем та ім’ям.
До кінця XVII ст. навчання живопису здійснювалося
в Україні шляхом учнівства в цехових та позацехових,
монастирських майстернях, однією з яких була Києво–
Лаврська малярня. На жаль, документи, які могли б
висвітлити перший період діяльності школи, загинули під
час великої пожежі Києво–Печерської лаври в 1718 р. З
одного боку, це період ще практичного навчання малярству
цехового типу, а з другого – система, розрахована на певну
поступовість в оволодінні малюнком та живописом [1, с. 5].
Хоча ченці зі своїми «молодиками» працювали в окремих
келіях, їх тісно згуртовувала монастирська дисципліна.
Увесь цей колектив вважався єдиною «малярною», яка
мала власну добірку навчальних посібників та зразкових
учнівських робіт.
Документи, які б повністю висвітлили функціонування
іконописної малярні, на жаль, не збереглися, але ми
знаємо, що в навчальному процесі відбулися певні
реорганізаційні зміни в травні 1763 р.: «в Лавре быть
единой только малярне, а прочие келейные малярские
обучения уничтожить, в малярне для монастырской
работы всегда 10 молодников и 20 учеников и о выдачи
на молодников порции против послушников и других
работников, а ученикам по пропорции экономии
[полати ?] и [келии ?] харчу ежемесячно» [16, арк.
12]. Отже, згідно цього документу, до 1763 р. в малярні
існувало келійне навчання іконописній науці, яке було
скасовано і частково реорганізоване. Зокрема з цього
часу для монастирської роботи відбиралися 10 молодиків
та 20 учнів, які отримували харчі.
На навчання до малярні могла потрапити будь–
яка людина, яка цього захоче. 2 червня 1768 р. на
кордоні з Польщею (Васильків) були схоплені польські
громадяни Павло Радієвич та Гаврило Иваницко, які не
мали при собі ніяких документів та про себе нічого не
розповідали. За це їх тримали під вартою [15, арк. 2].
Київська губернська канцелярія шукала відповідей про
затриманих у Лаврі. Начальник іконописної малярні
монах Володимир надсилає відповідь до губернської
канцелярії про те, що Павло з Подолу й «мещанина
брата его родного Матвея Радиевича расписка ему
начальнику дана» [15, арк. 2]. Отже, начальник отримував
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свідоцтво про особу, яка буде навчатися в малярні. Його
товариш Гаврило не мав такого свідоцтва, тому просив
дозволу на те, щоб жити в Києві: «он не имеет о себе
письменно свидетельства, то потому, начальник его не
принял, а велел ему переявиться в киевскую губернскую
канцелярию, на свободное в России жительства указ
просить» [15, арк. 2]. Але він не отримав такого права й
вирішив залишити Російську імперію, а Павло повинен
був відучитися в малярні той термін, який вказано у
свідоцтві: «на учении иконопиства продолжать обязан»
[15, арк. 3].
Схожий приклад можна навести за лютий 1783 р., коли
Степан Якимович збирався виїжджати з території імперії.
На кордоні вирішили дізнатися у начальника малярні, чи
він: «не учинил какова сносу или воровства» [19, арк. 1].
Духовний собор надсилає поліції відповідь про те, що
Степан: «лично находился при малярне пришлого 1782 г. с
мая в обучении иконописного художества та он в учении
своим оказался неприлежен», за що його відрахували з
числа учнів малярні [19, арк. 3]. Прикордонна поліція
допитала іноземного громадянина та створила невелике
досьє на Степана [19, арк. 4]. З матеріалів цього допиту
ми дізнаємося, що Степан народився й проживав в
Пінському повіті, він був сином священика Константина
Якимовича та матері Авдотьї, йому 17 років й він пише
та читає польською та російською мовами. Він приїхав
у Київ, щоб навчатися різним наукам, до яких у нього
був хист та оселився у знайомого батька, який працював
у Софійському соборі Оскільки він був громадянином
Російської імперії, то дозвіл на перебування давав Сенат.
У січні 1794 р. з «Ново присоединенного от Польши
к России краю» захотів навчатися іконопису Станіслав
Лавринович. Перед тим, як його прийняти, з Київського
намісництва надійшов запит до Лаври щодо згоди
прийняти його на навчання. Після підтвердження згоди
прийняти Станіслава на навчання терміном на 3 роки,
його відпускали [22, арк. 3]. Відповідав на запит від
Лаври не іконописний начальник, як це було раніше,
а ієромонах Адам. В документах не зазначено його
посади, проте можна припустити, що це іконописець
малярні, який виконував розписи у Ближніх печерах
у жовтні 1786 р. [21, арк. 2]. Після закінчення терміну
навчання київське намісництво наказало не відпускати
Станіслава [22, арк. 4].
Крім звичайних людей, які хотіли навчатися
іконописній справі, до Лаври інколи приїжджали
цілеспрямовано священики з інших храмів імперії
[24, арк. 1]. В листопаді 1775 р. ієромонах Йосиф
приїхав з Могильова до Лаври на зимовий час для
навчання іконопису: «для обучения в лавре иконописного
художества и отправлении обратно в монашескую
епархию к его преосвященству» [24, арк. 1]. Києво–
Печерська лавра дозволила навчатися іконопису
ієромонаху Йосифу, але за умови бути постійно під
наглядом керівника малярні – ієромонаха Захарія [24, арк.
6]. Також, у будні дні він мав бути в малярні й отримувати
ту порцію харчів, що й ієромонахи [24, арк. 6].
Коли закінчувався термін навчання в іконописній
малярні, учень самостійно міг обрати свій майбутній
шлях. У січні 1762 р. Константин Ігнатьєв після
закінчення навчання звертається до намісника Лаври
з проханням віддати йому свідоцтво про закінчення
навчання. З цього прохання та допиту ми дізнаємося,
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що Константин Сабатович народився в Польщі й був
польським шляхтичем [18, арк. 7]. Його віддали на
навчання до іконописної малярні в 1752 р. Навчався він у
майстра Алімпія до 1760 р.; проте ми знаємо, що Алімпій
на той час вже не був начальником малярні, отже, можна
припустити, що у вільний час він навчав учнів [18, арк.
1зв]. Пізніше Алімпій був звільнений й Константин
Сабатович вирішив залишитися працювати в малярні у
монаха іконописця Пахомія «за молодика» (підмайстра –
Т. В.): «с прошлого 1753 г. мая до 1760 г. мая находился
я нижашие в лавре Киево–Печерския при иконописцу
иеромонаху Алимпию в обучении иконописного
мастерства, а повижитии при нем Алимпию по
договору надлежащих от и по изучении совершено
оного иконописного мастерства даним мне от него
иеромонаха Алимпия к про исканию себе другого места
свидетельствован свободно отпущен, ныне же живу
в лавре при иконописцу монаху Пахомию за молодика»
[18, арк. 1зв]. У свідоцтві вказано, що він працював у
Пахомія з 22 вересня 1761 р. до 25 січня 1762 р.: «нации
полской Константин Игнатиев Сабатовыч находился
при моей келии в деле иконописном 22 сентября 1761 г.
по 25 января 1762 г. и без подозрительно, а ныне по его
добровольному желанию из келии моей мною отпущен
честно из награждением за его достойное труды, чего
оу верение даю ему свидетельство Киево–Печерския
лавры иконописец М. Пахомий» [18, арк. 4]. Пізніше
Константин Ігнатьєв присягнув на вірність імператору
в Успенському соборі й після цього хотів поїхати в
Москву. Оскільки він не був громадянином Російської
імперії, а був польським шляхтичем, то для того, щоб
стати громадянином імперії, потрібно було дати присягу,
але в київській губернській канцелярії Константину не
дали паспорт на вільний проїзд до Москви через те, що
вони «малороссиянам» паспорти не видають [18, арк.
3]. Коли він приїхав до Москви, то працював там над
реставрацією різних іконостасів. У 1769 р. одружився з
Євою, тому просив дозволу на вільне оселення в Росії
[18, арк. 7].
Кількість учнів та підмайстрів у малярні у різні часи
була різною й точна їх кількість невідома. Ми знаємо, що
учні повинні були навчатися певний термін й отримували
за це відповідну грошову платню. Коли Алімпій
відійшов від справ керівника малярні, то загалом, у нього
навчалися 11 учнів: Яків Гарасимов – уклав договір
на 7 років; Олексій Антонов – син священика, уклав
договір на 10 років (1760–1770 рр.); Трохим Козаленко
– проживав у Києві, або у Лаврі («печерский»), уклав
договір на 7 років (1763–1770 рр.); Карпо Гарасимов
– уклав договір на 8 років (1756–1764 рр.); Данило
Дяченко – уклав договір на 8 років (1761–1769 рр.);
Кирило Черниховський – уклав договір на 6 років
(1759–1765 рр.); Василь Кудровацкий – «житель Киево–
Печерский», уклав договір на 7 років; Василь Федорович
Подихало – «Из польской области, житель Подольский»,
син священика, уклав договір на 6 років (1758–1764 рр.);
Іван Павлов – уклав договір на 9 років (1761–1770 рр.);
Миколай Прокопьєв, син Шевченко – уклав договір на 7
років; Іван – син козака, уклав договір на 7 років (1762–
1769 рр.) [23, арк. 5–18]. На жаль, в цих листах наявна
незначна інформація про соціальний стан, походження
та місця проживання учнів. Ми можемо констатувати,
що 2 учні були з Києва – Трохим Козаленко та Василь
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Кудровацкий. Тільки один учень був з Речі Посполитої
– Василь Федорович Подихало, а саме з Поділля.
Щодо соціального стану – то тут ми можемо побачити
вихідців з церковних служителів – Олексій Антонов,
Василь Федорович Подихало, а одна особа з козаків –
Іван. Найстаршим з учнів, який навчався в малярні був
Карпо Гарасимов (з 1756 р.), а наймолодшим – Трохим
Козаленко (з 1763 р.). Враховуючи, що найчастіше
договір укладали на 6–7 років, ми можемо стверджувати,
що кожен рік у Алімпія з’являвся новий учень. Можна
також припустити, що були й інші іконописці, до яких
приходили навчатися молоді люди.
Києво–Печерська лавра мала багато подарованих та
відписаних земель; одним із напрямів доброчинності
було те, що Лавра брала сиріт, які не мали можливості
десь вчитися і залучали їх до отримання різних професій.
Це підтверджує документ 1778 р., у якому наводився
реєстр сиріт [20, арк. 1зв; 20, арк. 15].
Відомі випадки, коли тікали з Лаври не тільки ті
учні, які навчалися іконописному мистецтву, а й учні –
палітурники, які не хотіли повертатися. В таких випадках
їм давали вибір: «чтобы я объявил им, если желает он
тое мастерство справлять, явился в лавру немедленно,
будь не объяви неделание обучаться переплетного
мастерства, то не принуждать» [20, арк. 7]. В липні
1778 р. був представлений рапорт: «О проживающих в
вотчинах осиротелых и никакому ремеслу не обучаются
мальчиков» [20, арк. 37], в якому зазначалося, що багато
дітей нічому не вчаться, а їх кількість у 8 вотчинних селах
досягала близько 40 осіб. Максимальний вік хлопчиків
17 років, а мінімальний 7 [20, арк. 37]. Декілька дітей
навчаються грамоті. У Лаврі було вирішено, що частину
дітей потрібно залучити до типографської справи, а
інших до різних наук: «прислать немедленно ордеры
отправителю типографии способны к обучению
переплетчиков и типографского художества, 10 в
переплетного, а 5 в типографию, а прочих к соборному
старцу к эконому иеромонаху Виталию, с тем, чтобы он
по своему рассмотрению в столярское и на другие при
лавре определил» [20, арк. 38].
В іконописній малярні існували випадки несправедливого відношення до учнів з боку начальника
майстерні. Наприклад, 17 лютого 1763 р. колишній
учень Федір Пасиєвич повідомляє архімандриту Зосиму
Валковичу про те, що керівник малярні Роман «что
он мене беднешого крайне обидел в году 1758 января з
случаем синцевим» [14, арк. 2]. Крім цього, його було
прийнято на навчання до малярні на 5 років, але без
будь–якого свідоцтва, що є неправильним. Монах Роман
запропонував такий варіант: «пусть сей мальчик живет
в малярне от сего праздника Покровы, без записки до
праздника Богоявление Господни пока его отец приедет»
[14, арк. 2]. Тоді, власне, він і отримує це свідоцтво: «то
прописку ту о себе даст на 5 годов, дядюшки моему мене
вручающему, а ежели неблаговолит его отцу, чтоб он
обучался иконопиства, то я его без всяких удержания
совести отпущу» [14, арк. 2]. Дядько Федора спілкувався
з Романом, щоб той дотримав слово, але коли батько
приїхав й спілкувався з керівником малярні, то не хотів
відпускати учня до академії й потім лупцював Федора: «с
великим прилежанием просил аби отпустил в академию,
но он не привевши на память своей речи и клятвы, что
клялся начал [несумно ?] моего отца рушать на мене же
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закричал барбар на этого ... отца под экономия начал
мене жестоко бить и болем нежели ударов 50» [14,
арк. 2]. Текст документу свідчить, що Федір мав майно,
яке йому не повернули, а забрав його монах Роман; за
свідченням колишнього учня, він мав в розмальованій
скрині з замком – новий пояс, шапку, чоботи, 2 пари
сорочок, жилет, 2 подушки: «малювании с внутренним
замком, шапка нова, пояс только что из лавки, [черска ?]
мало шо приношена, рубашек 2 пары, чоботы юхтеви
приношени, жилет и подушечек две» [14, арк. 2зв].
Пізніше, вже 1758 р. приходила матір з хлібом, просила,
щоб той віддав речі й Романом вони були оцінені: «пояс
же сказал достойна коп. 35 и возвратит нечего не
возвратил, только сказал пусть на мене ище то може
быть и заплачу» [14, арк. 2зв]. Федір не здавався й
прийшов ще раз до Лаври, щоб керівник малярні віддав
речі, проте, він звісно, їх не віддав й сказав причину
свого поганого поводження: «При том же говорил я, как
обдеру едного, другого латинника да обдерши вижену,
то принужден буде возратится да мне служить» [14,
арк. 2зв]. Окрім архівних матеріалів, які знайомлять нас
з випадками втечі учнів з малярні, подібні свідчення ми
дізнаємося з альбомів малюнків [11, арк. 101а].
В липні 1806 р. начальник Лаврської іконописної
майстерні ієромонах Захарія написав рапорт до
Духовного собору з приводу крадіжки. Перший такий
випадок крадіжки відбувся тоді, коли він тяжко хворів
й злодії цим скористалися. З його скрині було вкрадено
«14 голландских червонцев» [13, арк. 1]. Пізніше, вже
на Всеношній трапився такий випадок: «отворено
окошко в которое влезши неизвестно было кто отворив
сундук уворовано из оного 33 голландских червонцев и
серебряных рублевых старых 10 и новых 3 рубли, рубах
холстяных 6 шерстяную одну, […] два, и железных
тарелок 8, оставя тут в келии солдатскую шапку или
келпак зелено» [13, арк. 1]. Отже, велику частину майна
було вкрадено, але злодій залишив єдиний доказ – шапку.
Захарія провів своє розслідування, в результаті якого
провели обшуки у Стефана Іваницького, Федора Загребі,
Олексія Ланизинка. У Стефана та Олексія було знайдено:
«у первого Иваницкого карманные серебренные часы, а
в последнего 33 голландские червонца и 13 серебряных
денег, а потом они уже в том воровстве и повинил
обоих, что рубахи и тарелки ими брошены в малярские
нужды» [13, арк. 1]. Їх закували в кайдани, але вони
втекли. Врешті майже всі речі були повернуті.
Коли в березні 1763 р. помер Алімпій, то учні
іконописної малярні, які навчалися іконопису у нього,
писали «доношение» до архімандрита Зосима, щоб
Лавра повернула гроші за те, що не до кінця зазначеного
терміну вони навчалися іконопису: «он же отце
Алимпий чрез бытность мою 10 лет должен мене
того иконописного мастерства показать а буды дать
показание года … мене не научил то каждой прожитой
мною год по 20 руб. должен мне уплатить» [23, арк.
6зв]. Подібний текст, написаний іншими учнями малярні
– з різницею в терміні навчання, а сума «відшкодування»
однакова – 20 руб. З цих листів ми дізнаємося, що учні
малярні отримували грошову оплату від Алімпія. Ми
вважаємо, що це була ініціатива суто керівника малярні
– Алімпія, а не з боку Лаври.
Якщо звертатися до малюнків, де текст знайомить
нас з внутрішнім процесом у малярні; за «кунштами»,
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наприклад, в 1746 р. на малюнку був написаний текст,
у якому розповідається про Івана Лема, який постійно
сперечався з вчителем й по його поведінці можна
побачити, що йому тут не дуже подобається: «року 1746
месяца апреля 28 [насасна ?] [вси ?] пара, умишов Иван
Лем из малярне бивал велми [сперечний ?] и я [его ?]
у [ослап ?] змагаеся и сварится, без престанно изо
мною вдень понеделновим пятой недель [попаце ?] и из
[другими ?] [самараин ?]» [12, арк. 31]. На наступному
аркуші намальоване зображення архангела Михаїла [12,
арк. 31зв].
Наступний малюнок – «Богородиця з немовлям».
Викладач іконописної майстерні – Алімпій пише про
малюнки свого учня: «Ивана Лема рисунки; сие все, а
учился три года и не способний до того дела, а его як
научено и малева уже бил начал и зачастое его змагая
отослал, я алимпий из малярне, що не слухает як що
ему згадаеш усе сварится; но отмагается причитивая
себе небу вдень понедельновий пято недель по [пицце ?]
о [самарянин ?]» [12, арк. 32]. Можливо, текст був
написаний з виховною метою, адже, за словами Алімпія,
Іван не мав таланту і даремно провчився три роки, при
цьому ще й сварився. Далі Алімпій знову пише про
Івана Лема: «сей куншт рисовал Иван Лем [обгневиче ?]
з [Бреста ?] [литовского ?] и я его сослал, зато ещо
змагаеся без перестано зе мною, що загадую роби, року
1746 мця апреля 28 числа на а [сонна ?] [соси ?] [пара ?]
вде понеделновим неделя пятой по восскресением о
[самаряниним ?]» [12, арк. 34зв].
22 червня 1758 р. автор малюнків – Островерхни
забрав свої малюнки, речі й рано в пятницю втік: «Року
1758 июня 22 числа Островерхни пошел от мене побрав
и рисунки свои и шо було и мех на Онуфрия преподобного
и сей кужбух, о рисовав на стой неделе у пятницу
помадрован рано» [8, арк. 43]. В наступному альбомі,
іншим почерком написаний текст, який розповідає про
те, що Семен та Мацко втікли з малярні: «Року 1758
июня 14 числа на пророка Елисея малий Семен и яко
Мацко попови Берадицкий помадровали о мене в неделю
всех святых на [перовну ?] заговеваючи рано у тепли
котори утекач и записал» [9, арк. 1].
У наступному «куншті» вчитель, який навчав Мацка
написав про цього учня, що той втік з малярні й збрехав
про свою подорож. Він забрав свої речі без відома
вчителя, хоча мав ще навчатися 1 рік: «Року 1759 июля 26
на священно мученика Ермолая, безведома Мацко пошел
от мене и хоч будто з паном до [Свенска ?] а в самой речи
о утек и из [свелевестром ?] з [рекновался ?] [покхати ?]
что пропамя и записал того ж часу в понедель [двяло ?]
а виросткам сказал будто мене благоловился, а солгал
на свою душу, я его як пошел в неделю то и не видал, он
приходил и в неделю в понедельник свои вещи викрадал
безмого ведома, а еще ему било год добувати у мене»
[10, арк. 42].
Отже, підводячи підсумки, ми можемо стверджувати,
що потрапити на навчання до малярні могла будь–яка
людина. Соціальний стан та походження учнів були
різними і не мали принципового значення. Інколи
вчитися іконописанню, цілеспрямовано направлялися
духовні особи, що свідчить про високий розвиток
іконопису в Лаврі. Перед прийняттям до малярні
або звільнянням учень віддавав або отримував своє
свідоцтво. Як правило, термін навчання коливався від 5–
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ти до 7–ми років. Існували випадки, що учня звільняли
з малярні через те, що він не мав хисту (власне таланту)
та бажання вчитися іконописній справі. Після закінчення
навчання за бажанням можна було залишатися в Лаврі
й приймати постриг або обирати інший шлях свого
працевлаштування. Крім цього, на кордоні перевіряли
громадян Речі Посполитої на предмет скоєння злочинів.
Учні отримували грошове відшкодування у випадку, коли
були звільнені і не навчалися іконописному мистецтву.
Навчання, як і робота в іконописній справі, проходила,
як правило, в келіях. Кількісний штат іконописців був
різний й не внормованим, але ми можемо констатувати,
що в 1763 р. відбулася реорганізація малярні, через що
келійне навчання було відмінено. В цей час кількісний
штат налічував 20 учнів, 10 підмайстрів. Скоріше за все,
кожен учень навчався у свого вчителя –іконописця, що
згодом, давало йому змогу стати підмайстром. Джерела
свідчать, що в іконописній малярні були як поодинокі
втечі учнів, так й групові; вони могли бути пов’язані
як з несправедливим відношенням з боку однолітків
або вчителів, так й з невдалим обранням майбутньої
професії. Більшість учнів, які навчалися в іконописній
малярні були з периферії Російської імперії або з Речі
Посполитої; за соціальним станом було декілька вихідців
з духовенства, а один учень з козаків. Зазвичай кожен рік у
Алімпія з’являвся новий учень, але крім нього, іконопису
навчали і інші іконописці, які жили й працювали в Лаврі.
Всі вони доклали чимало зусиль для того, щоб мистецтво
іконописання не загубилося в часі, а переходило з
покоління в покоління і збереглося для нащадків.
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The sources to the history function of the Kyiv–Pechersk Lavra
icon workshop (in the second half of the 18th – early 19th century)
The article is about the activity of the Kyiv–Pechersk Lavra icon workshop
in the second half of the 18th – early 19th century. The article tells about unknown
directions of the icon school, using the scientific works by M. K. Ystomyna,
F. S. Umantseva, P. M. Zholtovskogo about scientific problems in historiography.
A lot of archives documents and drawings have been analyzed and some of them
were not used in scientific topics before. The author shows icon workshop as the
school where everyone could taught and where different monks were invited study.
The author describes the conditions of the studying, for example how many times
the students had to study, their social ranks, how there tried to escape from Lavra,
what attitude the monks had to them, their charity and help to orphans and so on.
Keywords: art, icon–painting, Kyiv–Pechersk Lavra, students, icon workshop.
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Eкстракт метричних відомостей Київської єпархії
1778 року як джерело з історичної демографії
України
Досліджуються перспективи вивчення екстракту метричних відомостей Київської єпархії 1778 року як джерела з історичної демографії України,
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розглядаються його особливості, а також аналізується потенціал для
подальших студій історико–демографічного характеру.
Основною метою дослідження було розкриття повноти даних
екстракту метричних відомостей Київської єпархії за 1778 рік, складання
характеристики джерела, крім того, одним із завдань було введення до
наукового обігу раніше неопублікованих даних, аналіз їх достовірності. Також
на конкретних прикладах проводиться аналіз показників народжуваності,
шлюбності та смертності в Київській єпархії у межах 1778 року.
Тематика статті має широкий потенціал для подальших досліджень як
суто в історико–демографічному і регіональному напрямі, так і загалом для
вивчення української історії XVIII ст.
Ключові слова: історична демографія, Київська єпархія, протопопія,
метричні відомості, природній рух населення.

Дослідження у галузі історичної демографії
відносно нещодавно розпочали опинятися у центрі
уваги
вітчизняних
істориків,
що
займаються
проблематикою козацької доби. Ряд джерел на даний
момент є неопублікованими, а то і зовсім не введеними
до наукового обігу. Саме перспективам вивчення одного
із таких джерел та можливостям зробити певні висновки
про демографічну ситуацію на останню чверть XVIII ст.
і присвячена дана стаття.
Про екстракти відомостей Київської єпархії мова
буде йти нижче, а поки що зупинимося на декількох
важливих моментах. Перед усім, слід зауважити, що
сучасні демографічні студії базуються на здобутках не
одного покоління учених, здебільшого французьких.
Аналізом історичної еволюції демографічного процесу
займався серед ряду інших піднятих питань Фернан
Бродель у своїх працях «Що таке Франція?» [3] та
«Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм» [2].
Пізніше ідеї Ф. Броделя розвинули французькі історики–
демографи школи «Анналів» Луї Анрі та Алан Блюм,
які розробили спеціальні методики демографічного
аналізу, представлені в монографії «Методика аналізу в
історичній демографії» [1].
Вітчизняні дослідження у галузі історичної
демографії XVIII ст. сягають радянської доби,
прикладом чого можуть слугувати праці Володимира
Кабузана [8] та Арнольда Перковського, що вивчав як
особливості складу сімей, так і загальні відмінності
у чисельності та складу тогочасного населення [13].
Сучасні українські дослідники стали частіше звертатися
до історико–демографічної проблематики, як у контексті
праць, присвячених іншим, дотичним питанням, так і у
спеціальних дослідженнях. Джерельною базою подібних
студій часто виступають дані, взяті із Рум’янцевського
опису Малоросії, сповідних розписів, метричних
книг тощо. Прикладами можуть слугувати праця
Юрія Волошина «Розкольницькі слободи на території
Північної Гетьманщини у ХVІІІ ст.» [4], дослідження
Олени Замури, присвячені смертності населення [7],
дослідження Дмитра Казімірова [9], Олександра Сакала
[18; 19], праці Ірини Петренко про шлюбно–сімейні
відносини [15], статті Ольги Романової про сповідальні
книги [17], ряд досліджень Віталія Дмитренка про
парафіяльне духовенство [5; 6], ґрунтовні монографії
Ігоря Сердюка на базі даних Рум’янцевського опису
[20; 21].
Отже, на даний момент існують приклади
опрацювання джерел обліково–описового та обліково–
статистичного плану та використання їх даних, сучасна
історична наука має готові й апробовані методологічні
розробки вирішення історико–демографічних проблем, дослідники можуть використовувати праці як
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загального, так і більш конкретного спрямування. При
цьому сучасний вітчизняний історик має всі можливості
користуватися значним обсягом інформації («числового»)
конкретного характеру (коефіцієнти, підрахунки тощо)
для порівняння результатів своєї роботи та знайомитися
з можливими варіаціями тлумачень отриманих даних.
У той же час значна частина масиву інформації все
ще перебуває поза увагою наукового співтовариства.
До таких джерел якраз можна віднести і екстракти
метричних відомостей Київської єпархії, чий потенціал
для вивчення демографії місцевого населення все ще
сповна не розкритий.
Що ж представляють собою екстракти метричних
відомостей? Розпочнемо з термінології – статистичним
екстрактом прийнято називати метричні відомості
XVIII ст., що подавалися парафіяльними священиками
в консисторію, а консисторського чиновниками – в
Синод. Метричні відомості представляли собою
щорічні статистико–демографічні дані номінативної
частини метричних книг, що складалися парафіяльним
священиком [13]. Метрична книга розраховувалася
на рік і відповідно складалася з трьох частин: про
народжених (охрещених), одружених (дані про вінчання)
і померлих. Для кожної частини підбивалися підсумки за
місяць і за рік – саме загальна чисельність народжених,
одружених і померлих за рік міститься в кожному
екстракті (приходському, по протопопії чи загальному по
єпархії) – таким чином екстракти метричних відомостей
були своєрідними витягами, що складалися щорічно
після фіксації даних у метричній книзі. Ще у 1724 р.
Священний Синод Російської Православної Церкви
затвердив зразок формуляра метричної книги, тому
всі екстракти метричних відомостей мають аналогічну
структуру, що включає у себе вищезгадані три частини,
але уже у вигляді узагальнюючих таблиць.
Складанням метричних книг і екстрактів по ним
у межах Київської єпархії відала Київська духовна
консисторія, що виконувала функції вищого колегіального
органу Київської єпархії, до складу якого здебільшого
входили настоятелі монастирів, що обиралися
архієреєм і затверджувалися Синодом. Консисторія
мала адміністративні, виконавчі і судові повноваження
[12, с. 51]. Екстракти відомостей складалися з ціллю
визначення чисельності православного населення як у
цілому, так і по окремо узятих приходах, але були і інші
цілі укладання подібних джерел. Серед них – покладені
на біле духовенство обов’язки релігійно–політичного
нагляду, саме з цією метою складалися сповідні розписи
– інший церковний документ облікового характеру, за
яким перевірялося благочестя населення [12, с. 52; 17].
Найменшою територіальною одиницею, у межах
якої ввелися метричні книги і інші акти обліково–
описового та обліково–статистичного характеру, були
приходи, що поступово втратили своє самоуправління.
Приходи об’єднувалися у протопопії на чолі з
протопопом (на початку XIX ст. сан протопопа вийшов
з ужитку і був замінений саном протоієрея). Протопопії,
у свою чергу були складовими частинами єпархії, яка,
як уже зазначалося вище, перебувала під управлінням
духовної консисторії. Відповідно, у відомостях за
1778 р. представлені дані по окремо узятим приходам,
протопопіям і всій єпархії. Звісно, існують ряд екстрактів
відомостей по окремим приходам і протопопіям за інші
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роки, тому записані в них дані можна використовувати
для проведення порівняльного аналізу. Зараз ці матеріали
здебільшого знаходяться серед матеріалів фонду №127
Центрального державного історичного архіву України у
м. Києві, тобто у фонді Київської духовної консисторії.
На прикладі екстракту відомостей, датованих
1778 роком, можна розглянути, яку ж інформацію
можна отримати з подібного джерела, але спочатку
треба визначити його текстологічні особливості. Мова
відомостей за 1778 рік – російська, екстракти писані на
аркушах великого формату, стиль письма – скоропис, що
затрудняє прочитання матеріалів для непідготовленої
людини. Дані наводяться у вигляді таблиць. Джерело
має підзаголовок «Метричні відомості Київської єпархії
за 1778 р. про народжених, взявших шлюб і померлих»
(тут і далі – переклад автора). Екстракт відомостей
уміщений на 58 аркушах, дані про кожну із протопопій
займають у середньому 2 – 3 листа (зі зворотами)
[22]. Перед даними про конкретну протопопію
вміщені підзаголовки практично ідентичного змісту.
Наприклад, Верхньокиївська протопопія має наступний
підзаголовок: «Екстракт, скільки Верхньокиївської
протопопії 1778 року всякого чину людей народилося,
шлюб узяло, померло і в які літа, що значить по
приходам»; підзаголовок Козелецької протопопії дещо
відмінний: «Екстракт єпархії Київської протопопії
Козелецької, скільки саме минулого 778 року в нашому
приході різного чину людей обох статей народилося,
шлюб брало і померло».
Усього до складу Київської єпархії входила на той
момент 21 протопопія: Борзнянська, Верхньокиївська
(Старокиївська), Воронізька, Гадяцька, Глухівська,
Івангородська, Ічнянська, Зіньківська, Києво–Печерська,
Києво–Подільська, Козелецька, Конотопська, Кролевецька, Лохвицька, Лубенська, Ніжинська, Опішнянська,
Пирятинська, Прилуцька, Роменська, Трипільська.
Відповідні дані про населення кожної з них вміщені
на сторінках екстракту. Крім того, на першій сторінці
кожного екстракту метричних відомостей протопопії
було зроблене ранжирування померлих чоловічої статі
по віку, що може бути корисним для визначення рівня
дитячої смертності, а також для визначення проценту так
званих «ювілярів» – людей, які померли в рік свого ювілею
(40, 50, 60 років тощо). Про особливості використання
цієї інформації для історико–демографічних досліджень
мова буде йти далі.
Використовуючи дані екстрактів відомостей слід
бути обережними – територіальний розподіл тогочасної Київської єпархії на протопопії часто зовсім
не співпадає з сучасним йому адміністративно–територіальним розподілом на полки і сотні. Питання
співвідношення цивільних і церковних територіальних
одиниць розкрила у своїх працях Оксана Прокоп’юк.
Наприклад, автор встановила, що на початок 1780–х рр.
до складу Трипільської протопопії входили приходи,
що знаходилося виключно на території Київської сотні
Київського полку. У той же час інші приходи на території
Київської сотні входили до складу Києво–Печерської,
Києво–Подільської і Ніжинської протопопій. Частина
протопопій включала в себе приходи з різних полків:
так, Києво–Печерська протопопія складалася з приходів
Київського і Переяславського полків, Воронізька –
Стародубського і Ніжинського, Лубенська – Лубенського

153

Випуск 134

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

і Миргородського, а Івангородська мала приходи
відразу у чотирьох полках – Ніжинському, Київському,
Чернігівському і Прилуцькому. Гадяцька протопопія у той
же час поширювалася виключно на приходи Гадяцького
полку, аналогічно і Прилуцька протопопія мала приходи
лише у межах Прилуцького полку [16, с. 42].
З вище написаного може впасти в очі нерівномірність розподілу приходів між протопопіями, що
підтверджується і екстрактом метричних відомо-стей
Київської єпархії 1778 року. Наприклад, у Верхньокиївській протопопії у зазначений рік налічувалося 26
приходів, у яких народилося 269 осіб чоловічої статі,
281 – жіночої (усього 593 особи), укладено 115 шлюбів,
померло 169 чоловіків, 142 жінки (усього 311 осіб) [22,
арк. 3]. У Києво–Подільській протопопії налічувалося
33 приходи, народилося 493 особи чоловічої статі, 457
– жіночої, (усього – 950), укладено 247 шлюбів, померло
349 чоловіків і 339 жінок (усього 688 осіб) [22, арк. 5].
Києво–Печерська протопопія – народилося 504 особи
чоловічої статі, 492 – жіночої (усього – 996), укладено
269 шлюбів, померло 388 чоловіків і 339 жінок (усього
– 724 особи) [22, арк. 7]. Трипільська протопопія –
народилося 278 чоловіків і 259 жінок (усього – 537),
укладено 131 шлюб, померло 154 чоловіка і 189 жінок,
всього 343 особи) [22, арк. 10].
У 64 приходах Козелецької протопопії народилося
1272 чоловіка, 1223 жінки, всього 2495 осіб, укладено
778 шлюбів, померло 818 чоловіків і 827 жінок (усього
1645) [22, арк. 13–14зв]. У Ніжинській протопопії у
той же рік народилося 1288 чоловіків і 1228 жінок
(усього 2516 осіб), укладено 765 шлюбів, померло 876
чоловіків і 824 жінки (усього 1600) [22, арк. 16]. Усього
ж по Київській єпархії у 982 приходах народилося 20758
чоловіків і 19849 жінок (усього 40607), укладено 12369
шлюбів (тобто обвінчалися 24738 осіб), померло 15040
чоловіків і 146367 жінок (усього 29686 осіб) [22, арк. 58].
Таким чином, можна наочно підтвердити не лише
нерівномірність у численності приходів по протопопіям,
а також і явну різницю у загальній чисельності
населення протопопій – так, чисельність узятих шлюбів,
загальна численність народжених і померлих осіб у
Трипільській протопопії приблизно у 10 разів менша,
ніж у Козелецькій. Важливо, що у кожній протопопії
чисельність народжених осіб чоловічої і жіночої статті
перевищує чисельність померлих (у Верхнькоиївській
протопопії – в 1,9 рази; у Ніжинській – в 1,57 тощо),
отже, можна з упевненістю стверджувати і про
прогресивний тип приросту населення – тип приросту,
для якого характерне переважання молодих вікових
груп. За матеріалами даного екстракту метричних
відомостей Київської єпархії немає можливості для
створення статево–вікових пірамід, але відомо, що при
прогресивному типі приросту населення статево–вікова
піраміда формується у вигляді конуса, що звужується
догори. Для підтвердження цих висновків потрібне
застосування інших джерел демографічного характеру.
Слід зауважити, що існують у тексті й помилки,
а також виправлення. Наприклад, у Козелецькій
протопопії спочатку було вказано усього 828 померлих
чоловіків, потім під рискою вказана нова цифра – 818
[22, арк. 13], яка підтверджується й сумою померлих
чоловіків, якщо брати за основу таблицю ранжирування
померлих чоловіків по роках. У той же час не була
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виправлена загальна кількість померлих чоловіків і
жінок (повинно бути 1645, але в таблиці так і залишилась
цифра 1655). Можливість існування технічних помилок
при складані подібних відомостей – одна з основних
причин можливої неточності наведених даних. Утім,
якщо дослідник ставить перед собою за мету створення
загальної демографічної картини регіону в зазначену
епоху, то викривлення не буде значним.
Значно більше може вплинути на одержані висновки
так звана «проблема ювілярів» – завищений процент
людей, що померли в рік свого ювілею. І. Сердюк у своїх
дослідженнях указував на той факт, що при роботі з
матеріалами помітна аномально велика кількість людей,
які на момент проведення переписів мали круглий вік
[19]. Сам Ігор Сердюк приходить до висновку, що частка
подібних людей не повинна перевищувати 9%. Пояснює
він це наступним чином: на 70–річний віковий проміжок
припадає 7 круглих дат (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 років),
тобто 10% від усіх можливих. При нормальних умовах
існування біологічної популяції з віком її чисельність
поступово скорочується. Так, унаслідок природної
смертності чисельність осіб, яким виповнилося 10 років,
повинна бути меншою, ніж тих, кому було 9 років, у свою
чергу, менше, ніж тих, кому було 8 років, і так далі. Тому
нормальна частка «ювілярів» припускається у межах 9%.
Округлення щодо дітей такого віку були не частими, але
могли застосовуватися тоді, коли дитина була сиротою
і не знала обставин свого народження. Імовірно, що
впродовж життя частина людей забувала свій точний вік,
округлюючи його. Перевірити це припущення можна,
визначивши частку «ювілярів» в окремих десятирічних
вікових групах.
Схожа тенденція помічена і в матеріалах екстракту
метричних відомостей Київської єпархії при фіксації
віку померлих чоловіків (треба зауважити, що для жінок
подібного ранжирування не було проведено у жодній
протопопії Київської єпархії). Так, у Верхньокиївській
протопопії усього, згідно джерелу, за 1778 рік померло
169 чоловіків, з них 5 у віці 30 років, 6 – у 40 років,
5 – у 50, 5 – у 60, ще 4 – у 80 [22, арк. 3]. Усього по
протопопії маємо 25 чоловіків, що померли у рік свого
ювілею, що складає приблизно 14,8% від загального
числа покійних, а отже наявне перевищення нормальної
чисельності у півтора рази. Усього по Київській
єпархії 2267 чоловіків з 15040 померлих у 1778 році
були ювілярами, а отже загальний показник узагалі
перевищує 15,07%. Утім, з усіх правил бувають винятки,
у тій же Козелецькій протопопії лише 64 з 818 померлих
чоловіків відносяться до зазначеної категорії, а отже їх
чисельність складає усього 7,8% [22, арк. 13]. На жаль,
можливість перевірити достовірність наведених даних у
даному випадку відсутня.
Дані екстрактів відомостей проливають світло також
на проблему дитячої смертності. З точки зору шансів
на смерть п’ятирічний вік в історичній демографії
вважається певним рубежем, адже узагальнені
підрахунки демонструють різке зменшення рівня
смертності по досягненні окремих вікових рубежів (так
званий «парадокс дитячої смертності».). За підрахунками
Олени Замури, для містечка Сорочинці другої половини
ХVІІІ ст. з 1000 охрещених дітей шанси дожити до
п’ятирічного віку мали лише 420 [8]. Ще важливішим
рубежем може вважатися 1–річний вік, у даному випадку
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слід говорити про «неонатальну смертність» (або ж
смертність новонароджених). Усього у межах Київської
єпархії у 1778 році зафіксовано 3754 померлих осіб
чоловічої статі у віці 1 року, що складає чверть (24,96%)
від загального числа небіжчиків–чоловіків [22, арк. 58].
Ще 3598 померли у віці 2–5 років, тобто майже половина
смертей зафіксована у ранньому дитячому віці – типова
ситуація для суспільства доіндустріальної доби.
Також треба зауважити, що у метричних книгах
фіксувався акт хрещення, а не народження, тож між цими
подіями проходив певний час (мінімум тиждень), за який
частина дітей могла померти. У щоденнику священиків
Кирнецьких (1780–ті рр.), є записи про виняткові
хрещення в день народження «ради опасности страха
смертного» [5, с. 142–143]. Саме тому і до кількості
померлих у дитячі роки слід ставитися обережно.
Якщо ж говорити про максимально зафіксований
вік смерті, то у екстрактах відомостей Київської єпархії
зафіксований один чоловік, що помер у віці 103 років.
Окрім нього згадано 5 чоловіків, що померли у 100–
літньому віці. Знову ж таки, треба зважати, що фіксація
віку могла бути неточною, але очевидно, що 100–річні
довгожителі були рідкістю.
Ще
однією
важливою
деталлю
екстракту
метричних відомостей є свідоцтва про людей, що
померли неприродною смертю. Так, нижче таблиці з
ранжируванням померлих чоловіків по роках на сторінці
екстрактів відомостей Козелецької протопопії наявний
наступний припис: «Убитих – 1, раптово померлих – 4
(у тексті – «скоропостижно умерших»), утоплеників (у
тексті – «утопших») – 3 [22, арк. 13]. Схожий припис
є під таблицею в Ніжинській протопопії: «У тому
числі убитих, заколотих, утоплених не було, а раптово
померлих – 2» [22, арк. 16]. Подібні приписи присутні
під таблицями більшості протопопій. Звертає на
себе увагу той факт, що не вказані окремо смерті від
хвороб, а лише надзвичайні випадки. Напевно, укладачі
відомостей, окрім усього іншого, мали завдання фіксації
тих смертей, що не вважалися природніми.
Таким чином, проаналізувавши екстракт метричних
відомостей Київської єпархії 1778 року, можна зробити
певні висновки щодо значимості цього джерела і йому
подібних для досліджень у галузі історичної демографії
України. Екстракт метричних відомостей є джерелом
обліково–статистичного плану, що надають дослідникам
досить повні загальні дані про кількість народжених,
померлих, дозволяє дізнатися про чисельність шлюбів
упродовж одного року. На базі джерела можна також
зробити певні висновки про тип природного приросту
населення, показники дитячої смертності, ранжирування
віку померлих та навіть причини смерті (у тому випадку,
якщо це була убивство чи смерть від нещасного
випадку). На основі цього джерела та йому аналогічних
можна здійснювати узагальнення про зміни населення
у межах окремо взятого приходу, протопопії чи усієї
Київської єпархії. Звісно, до даних екстрактів метричних
відомостей слід ставитися обережно, оскільки у тексті
можуть бути фактологічні помилки, крім того, не
завжди слід довіряти ранжируванню померлих по
роках через так званий фактор «ювілярів». Той факт, що
ранжирування померлих жінок по роках не зроблене,
змушує звертатися до методів екстраполяції даних, що
може дещо викривляти загальну демографічну картину
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тогочасного суспільства. Окрім усього вище зазначеного,
не слід забувати і про неспівпадіння церковного поділу
єпархії на протопопії з полково–сотенним устроєм при
використанні даних екстракту метричних відомостей для
спроб реконструкції історико–демографічної картини
певного регіону.
При залученні інформації з наявних історико–
демографічних досліджень та інших джерел обліково–
статистичного і обліково–описового плану, у яких
йдеться мова про чисельність, статевий і соціальний
склад населення, екстракти відомостей Київської
єпархії можуть допомогти досліднику у вивченні
минулого населення України кінця XVIII ст., створенні
комплексних реконструкцій історії обраного регіону.
Немає сумнівів, що екстракт відомостей Київської
єпархії 1778 року та аналогічні йому джерела мають
широкий потенціал для майбутніх досліджень
суспільства у ранньомодерну добу.
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The extract of metric statements of the Kyiv Orthodox Diocese
of 1778 as the source of the historical demography of Ukraine
In the article the research prospects of studying the extract of metric statements
of the Kyiv Orthodox Diocese as a source of the historical demography of Ukraine
were explored. Features of source were examined, and the potential for further
historical and demographic studies was analyzed.
Consideration the completeness of the data of the extract of metric statements
of the Kyiv Orthodox Diocese of 1778 was the main purpose of the research. Also,
composition the characteristics of the source was an important task of this research.
In addition, introduction into scientific circulation previously unpublished data and
analysis of their reliability was one of the main goals. Also, on specific examples, the
analysis of birth rates, marriages and deaths in the Kyiv Orthodox Diocese during
the year 1778 was carried out.
The subject matter of the article has a wide potential for further research, both
purely in the study of historical demography and the study of regional areas, and in
general for the study of Ukrainian history in the eighteenth century.
Keywords: historical demography, Kyiv Orthodox Diocese, protopopia, metric
statements, natural movement of population.
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Київська науково–освітня школа бібліотечної
професіології (до 50–ти річчя підготовки фахівців
бібліотечно–інформаційної галузі в Київському
національному університеті культури і мистецтв)
Представлено здобутки київської науково–освітньої школи бібліотечної
професіології. Зазначено внесок українських бібліотекознавців у її розвиток.
Ключові слова: науково–освітня школа, бібліотечна професіологія,
науково–дослідницька діяльність, Київський національний університет
культури і мистецтв.

Формування київських бібліотечно–освітніх шкіл
сягає в 1968 рік, час заснування Київського державного
Інституту культури. Їх особливості та напрями
досліджень проаналізовано в працях М. Слободяника,
Л. Литвинової [1; 2]. Внесок в їх розбудову видатних
науковців – педагогів О. Сокальського, С. Петрова,
О. Довгополої, З. Рудій висвітлено Т. Новальською [3].
Еволюцію книгознавчої науково–освітньої школи
Київського національного університету культури і
мистецтв проаналізовано В. Медведєвою [4]. Водночас
бракує узагальнюючих праць, в яких були б висвітлені
всі досягнення науково–освітніх шкіл бібліотечно–
інформаційного профілю, які були сформовані в
Київському національному університеті культури і
мистецтв за 50 років освітньої діяльності.
Метою публікації є історико–наукова характеристика
внеску у розбудову науково–освітньої школи
бібліотечної професіології в Україні Ади Семенівни
Чачко – доктора педагогічних наук, професора кафедри
бібліотекознавства Київського державного інституту
культури (наразі Київський національний університет
культури і мистецтв – КНУКіМ) та здобутків плеяди
українських бібліотекознавців означеної доби.
Серед
представників
науково–освітніх
шкіл
бібліотечно–інформаційного профілю, які сформувалися
й інституціоналізувалися протягом 50–річної плідної
науково–дослідницької
діяльності
Київського
національного університету культури і мистецтв і
науково–педагогічних кадрів, особливе місце посідає
постать Ади Семенівни Чачко (1933–2011 рр.)
А. С. Чачко – відомий український бібліотекознавець,
педагог, соціолог, доктор педагогічних наук, професор.
Ада Семенівна очолювала кафедру бібліотекознавства
Київського державного інституту культури протягом
1994–2000 рр. і є фундатором науково–освітньої школи
професіології в Україні. Вона є автором понад 150
наукових робіт – книг, статей з бібліотекознавства,
книгознавства, соціології, культури читання, наукової
організації праці.
Наукові інтереси А. С. Чачко охоплювали проблеми
підготовки бібліотечних кадрів, підвищенням їх
кваліфікації, якості обслуговування користувачів
книгозбірень, психологічних характеристик та престижу
бібліотечної професії, професійної адаптації молодих
спеціалістів до роботи в бібліотеках тощо. Протягом
1990–2000–х рр. науковець займалась здебільшого
розробкою теорії бібліотеки перехідного періоду.
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Ада Семенівна переконливо відстоювала думку,
що в умовах постійних, глибоких змін суспільства,
віддзеркалюваних у бібліотеці як соціальному інституті,
незмінним залишається гуманістичне призначення
книгозбірні – служіння розвитку людини.
Ключовими фігурами в цьому процесі є
бібліотекарі–практики, і від рівня їх підготовленості,
усвідомлення ними базових цінностей професії та
вміння їх застосовувати в різних ситуаціях залежить
реальний зміст і ефективність сучасної бібліотечної
діяльності. Для обґрунтування своїх поглядів науковець
використовувала соціально–психологічний підхід до
бібліотечно–інформаційної діяльності, залучала широке
коло концепцій гуманітарних наук: соціальної філософії,
педагогіки, філософії освіти, соціології та ін. [5].
А. С. Чачко – фундатор нового напряму в радянському
та українському бібліотекознавстві – бібліотечної
професіології, яку розвивала як наукову та навчальну
дисципліну, розробивши її структуру та окресливши
коло завдань і перспективні напрями розвитку.
Професор Чачко сформувала власну наукову школу.
Основним доробком якої є комплексний аналіз бібліотечної
професії, здійснений наприкінці 70–х – початку 80–х рр.
ХХ ст., розробка питань професіоналізації, теоретичне
обґрунтування суб’єкт – суб’єктних відносин в
бібліотеці. Ада Семенівна підготувала 6 кандидатів наук з
книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства,
серед яких відомі в українській науковій спільноті постаті
– Т. С. Монько (1995 р.), О. О. Грозовська (1997 р.),
О. В. Кашкарьова (1997 р.), О. В. Башун (2001 р.),
Ю. В. Трач (2001 р.), І. Я. Конюкова (2002 р.). Виступала
науковим консультантом докторантів Л. Г. Перової
(2010 р.), Т. В. Долбенко (2010 р.).
Ядром цієї школи стали кандидати наук, що
досліджували різні проблеми бібліотечної професіології
і бібліотекознавства загалом. Так, О. О. Грозовською
розроблено суб’єкт – суб’єктну модель процесу
бібліотечно–інформаційного обслуговування, досліджено наукові пропозиції педагогіки, психології,
соціології, культурології в аспекті їх інтеграції у теорію
обслуговування читачів у бібліотечну професіологію
та визначено перспективні напрямки професійно–
психологічної підготовки та перепідготовки бібліотекарів
до суб’єкт – суб’єктної взаємодії з читачами [6].
Ю. В. Трач – досліджено процес професійного
розвитку бібліотекарів у фахових об’єднаннях України.
Здійснено теоретичний аналіз досліджуваної проблеми
у педагогічній науковій літературі. Виявлено й
проаналізовано основні форми і зміст діяльності фахових
об’єднань та визначено напрями подальшої діяльності
у процесі професіоналізації працівників книгозбірень.
Обґрунтовано зміст і структуру професіоналізму
бібліотекаря як мети процесу професійного розвитку
бібліотекарів у фахових об’єднаннях України.
Виокремлено чинники впливу на процес професійного
розвитку бібліотекарів. Розроблено та обґрунтовано
функціональну модель професійного розвитку бібліотекарів у фахових об’єднаннях України [7].
О. В. Башун розглянуто теоретичні та практичні
аспекти трансформації універсальної бібліотеки як
культурно–інформаційного центру регіону, охарактеризовано вплив процесів, що відбуваються в суспільстві
на зміст і характер діяльності універсальної бібліотеки.
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У процесі дослідження на теоретичному рівні
розроблена модель трансформації універсальної
бібліотеки як культурно–інформаційного центру, що
включає комплекс функціональних, структурних,
фінансово–кадрових змін.
У дисертації здійснено аналіз основних функцій
бібліотеки – культурно–освітньої та комунікативно–
інформаційної. У процесі дослідження апробовані
нові форми і методи роботи універсальної бібліотеки,
засновані на принципі забезпечення повноти інформації
як у традиційній, так і в електронній формі, розширенні
дозвільної та просвітницької діяльності бібліотеки. Для
цього використовувалися нові інформаційні технології і
форми роботи театрів, музеїв, клубів.
В ході дослідження апробована і запропонована
базова структура ОУНБ. Підкреслено особливе значення
нових форм життєзабезпечення бібліотек, серед яких
вирішальну роль відіграють маркетинговий підхід
і система позабюджетного фінансування бібліотек.
О. В. Башун розроблена і апробована методика їх
застосування в бібліотеці. У дисертації предметно
представлена методика позабюджетного фінансування
бібліотек. Вона включає етапи: визначення потенційних
джерел фінансування, проведення іміджевих і рекламних
заходів, планування тактики залучення коштів, роботу
з тими, хто може надавати допомогу бібліотеці, подяку
тим, хто допомагає бібліотеці, і подальша співпраця з
ними.
Здійснено аналіз всіх рівнів безперервної освіти
бібліотекарів: вуз, підвищення кваліфікації, самоосвіта.
Розроблено та апробовано комплексну систему
підвищення кваліфікації бібліотекарів універсальних
бібліотек, що включає як традиційні форми навчання
(лекції, семінари), так і нові (ділові, операційні,
імітаційні, рольові ігри, аналіз практики, моделювання
конкретних виробничих ситуацій, тренінги). Вона
заснована на проблемному підході до навчання
бібліотекарів.
Розроблена в процесі дослідження модель
трансформації універсальної бібліотеки як культурно–
інформаційного центру регіону перевірена експериментально і впроваджена в практику роботи Донецької
ОУНБ. Проаналізовано систему безперервної освіти,
нею виявлено зміст і напрями перепідготовки кадрів
для проведення трансформації бібліотеки, розроблено
комплексну
систему
підготовки
бібліотекарів
універсальної бібліотеки в нових умовах, що включає
традиційні та новітні форми навчання [8].
І. Я. Конюковою досліджено процес розвитку
бібліотечної професії в його сучасних концепціях і
стратегічних напрямах, особливо – в аспектах взаємодії
між бібліотекарем і читачем в процесі обслуговування, а
також у процесі управління змінами сучасної бібліотеки.
Здійснено теоретичний аналіз розвитку бібліотечної
професії як педагогічної проблеми, який засвідчив
пріоритетність системно–діяльнісного підходу, сучасної
концепції соціалізації і професіоналізації особистості, її
інтегрованості у суспільстві.
Детально обґрунтовано місце бібліотечної професії
у системі розумової праці і класі діяльності «людина –
людина». Роль бібліотечної професії у демократизації
і гуманізації суспільства, розширення компетенції
бібліотекарів в умовах інформатизації, аналізуються у
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контексті реалізації принципу рівного і вільного доступу
громадян до культури й інформації.
Виявлені стратегічні напрями посилення комунікативно–педагогічних основ бібліотечної професії:
поширення застосування діалогічних методів в
обслуговуванні читачів та користувачів; професійного
зростання бібліотечного персоналу в управлінні змінами
у бібліотеці; підвищення значення безперервної освіти
як комунікативної системи праці і професіоналізації
бібліотекарів.
Розроблено концептуальну модель розвитку бібліотечної професії, що включає змістові компоненти, які
обумовлюють її призначення в суспільстві, а також
стратегічні напрями розвитку, пов’язані з сучасними
змінами суспільства і технологій. Простежено вплив на
бібліотечно–інформаційну діяльність, професіональну
свідомість і спеціальну освіту бібліотекарів телекомунікаційних, комп’ютерних, цифрових, медіа–варіантів
організації та використання інформаційного простору.
Розглянуто мотиваційні компоненти діяльності
бібліотекарів, пов’язані з гуманітарною спрямованістю
їх діяльності, сприянням розвитку читачів, а також з
оцінкою суспільством значення бібліотечної професії [9].
Таким чином, здобутки київської науково–освітньої
школи бібліотечної професіології й наразі є актуальними;
їх досягнення враховуються дослідниками при вивченні
психологічної складової бібліотечно–інформаційної
діяльності сучасних викликів освітньої парадигми
Київського національного університету культури і
мистецтв та України зокрема.
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іноземних флотах провідних країн світу. Перелік праць попередників та
виокремлення прогалин, що потребують дослідження стосовно парадигми
Державний прапор та Гюйс у Військово–морських силах Збройних Сил України.
Огляд історії впровадження Гюйсу в Українському флоті та пропозиції з цього
питання. Аналіз директивних документів щодо застосування Державного
прапору, прапору ВМС ЗС України та Гюйсу в мирний час та у бойових
умовах. Порівняння доречності пропозицій та представлення авторського
варіанту з відповідною аргументацією.
Ключові слова: Державний прапор, прапор ВМС ЗС України, гюйс.

29 квітня 2018 року в багатьох містах України
урочисто було піднято Державний та Військово–
морський прапори України в ознаменування 100–ї
річниці підйому Українського прапору на кораблях
Чорноморського флоту. Національний банк України ввів
у обіг ювілейну монету (рис.1), громадські організації
«Асоціація ветеранів ВМС України» та «Асоціація
комбатантів України» впровадили відповідні відзнаки
(рис.2 та рис.3). Дещо скромніші акції проводились
й 10 років потому (рис.4). І якщо з нумізматикою та
фалеристикою в питанні відзначення ювілеїв підйому
українських прапорів на кораблях Чорноморського
флоту нібито все добре, то у вексилології до сих пір є
низка не вирішених питань.

Рис. 1 Ювілейна монета Національного банку України.
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The achievements of the Kiev scientific and educational school of library
professiology are presented. The contribution of Ukrainian librarians to its
development is noted.
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Рис. 2 Медаль «Морська слава України» IV ступеня
(Республіканський флот)

УДК 930.1.7.045(477)

Калініченко О. О.,
капітан 1 рангу у відставці, капітан далекого
плавання, аспірант факультету історії та філософії,
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
(Україна Одеса), chief122@ukr.net

До 100–річчя підняття Українського прапору
на кораблях Чорноморського флоту:
парадигма використання Українського прапору
в якості Гюйсу та шляхи її вирішення
Порівняння віддзеркалення ювілею до 100–ї річниці підйому Українського
прапора на кораблях Чорноморського флоту у фалеристиці та вексилології.
Визначення недоліків в останній сфері. Огляд стану справ щодо Гюйса в
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Рис. 3 Медаль «100 років прапору ВМС України»

Ні для кого не секрет, що символи будь–якої держави
(прапор, герб, гімн) мають сакральне значення для
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Рис. 4 Медаль «90 років прапору ВМС України»

кожної нації і захищені відповідним законом. Неабияке
значення має і виховний аспект ритуалу підйому прапору
Держави та бойового прапора корабля. У період свят на
кораблях піднімається й низка прапорів розцвічування
у певному порядку. Тому кожний прапор на кораблі
має своє значення і свій статус й, безумовно, статус
Державного Прапора – найвищий. Державний Прапор
на кораблях усіх флотів підіймається виключно або у
бою, або на державні свята на стеньгах щогл (стеньгові
прапори).
У ВМС України на сучасному етапі, на відміну
від більшості морських держав, Державний Прапор
використовується як Гюйс, що при піднятті прапорів
розцвічування ставить Державний Прапор України у
вигляді Гюйсу в дискредитаційне положення (Державний
Прапор має бути піднятий якнайвище в порівнянні з
іншими прапорами).
Актуальність піднятої проблеми має кілька аспектів:
– по–перше, щоденна рутинна дискредитація
Державного Прапора, який використовується у вигляді
Гюйса, підсвідомо закладає, як мінімум, неповагу до
нього, а отже й до Держави. Тому не є несподіванкою,
що саме серед військовослужбовців ВМС ЗС України
було найбільше зрадників та перекинчиків, які пішли на
службу до ворога весною 2014 р.;
– по–друге, ВМС України щорічно приймає участь
в низці міжнародних навчань з представниками флотів
інших країн, у більшості з яких Державний Прапор та
Гюйс не є тотожними;
– по–третє, з 14 жовтня 2014 р. Україна святкує
чотири свята, тісно пов’язані між собою: День
Пресвятої Покрови – оберіга воїна, День Українського
козацтва, День Української Повстанської Армії, День
захисника України. Тому це поєднання, на думку автора,
повинно втілитись і у воєнній символіці найбільш
представницького у міжнародному плані виду Збройних
Сил України, яким, безперечно, є її Флот!
Отже виникає парадигма, щодо застосування
Державного Прапору України в Військово–морських
силах Збройних Сил України (далі – ВМС ЗС України)
у якості Гюйсу, що потребує її розв’язання на науково–
історичному підґрунті.
Метою даної праці є дослідження історії впровадження
Гюйсу у ВМС ЗС України, взаємодія статусів Державного
Прапору України, Прапору ВМС ЗС України та Гюйсу в
повсякденному житті та в умовах бойових дій та пошук
шляхів розв’язання очевидних невідповідностей.
Мета реалізується через низку завдань, основними з
котрих є:
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– аналіз досліджень попередників в питаннях
вексилології у військовій справі, зокрема на флоті у різні
періоди українського воєнного флоту;
– аналіз досвіду флотів провідних країн світу
стосовно принципів формування зображення Гюйсу;
– дослідження історії впровадження Гюйсу в ВМС
ЗС України;
– вивчення проектів Гюйсу ВМС ЗС України;
– порівняння вимог офіційних документів в частині
взаємодії статусів Державного Прапору України,
Прапору ВМС ЗС України та Гюйсу в повсякденному
житті та в умовах бойових дій;
– надання авторської пропозиції стосовно Гюйса
ВМС ЗС України.
Українська військова вексилологія має достатню
історичну базу, охоплюючи античний, княжий,
козацький та республіканський періоди її існування та
розвитку. У діаспорі цю тему у її військово–морському
вимірі висвітлювали Микола Битинський [1], д–р
Роман О. Климкевич [10], О. Лисяк [13], Святослав
Шрамченко [15].
На сучасному етапі розвитку української військової
символіки відомі праці А. Басова, Ф. Бєлаша, О. Бобкова,
Б. Буднікова, В. Бузала, К. Гломозди, А. Гречила,
А. Демчучена, М. Дмітрієнка, В. Іванова, Я. Ісаєвича,
О. Кареліна–Романішина, А. Кобзаря, І. Колесника,
О. Кохана, О. Круковського, А. Кучерука, С. Литвина,
В. Манзуренка, І. Марчука, Ю. Мицика, С. Музичука,
О. Муравйова, В. Омельчука, В. Панасенка, С. Пахолка,
О. Руденка, Ю. Савчука, Є. Славутича, М. Слободянюка,
Д. Табачника, О. Хлобистова, М. Царенка, М. Чмиря,
С. Шаменкова, Т. Юрова і особливо В. Карпова [9].
Військово–морській символіці присвячені праці П. Гай–
Нижника [2], Марії Климчак [11], В. Кравцевича–
Рожнецького[12], М. Мамчака [14]. Однак, при всій
повазі до попередників, розгляд питання в контексті
його не тільки актуальності, а й відповідності бойовим
вимогам статутів, розглянуто вперше.
В праці застосовувались як мемуарні спогади автора,
так і їх рефлексія з застосуванням наступних методів
історичного дослідження: проблемний, порівняльний,
контент–аналізу та хронологічний.
Апробація дослідження відбулась:
– 24 березня 2015 р. під час зустрічі Командувача
ВМС України віце–адмірала С. Гайдука з особовим
складом факультету ВМС Одеської національної
морської академії;
– 8 листопада 2017 року на Морській колегії
«Асоціація ветеранів ВМС України»;
– 19 березня 2018 року на ІV Всеукраїнській науково–
практичній інтернет–конференції [8].
192 країни входять в Організацію Об’єднаних Націй.
Чимало з них мають свої флоти. На найкращі з них
слід рівнятися і ВМС України не тільки в кількісному,
а особливо у якісному потенціалі. Не слід нехтувати і
сталими військово–морськими традиціями, які зберегла
земна цивілізація. Гарне українське прислів’я: «Чужого
навчайтесь, але свого не цурайтесь», – у цьому сенсі
вельми доречне.
На флотах світу спостерігається два підходи
стосовно Гюйсу. Перший, це використання в якості
Гюйсу Державного Прапору. Апологети першого підходу
посилаються на сучасну Францію, але забувають, що
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ВМС США

ВМС ФРН

ВМС Нідерландів

Ukrainian Cossack flag

Earl Karelin–Romanishyn

First Jack of the Ukrainian Navy

ВМС Італії

ВМС Іспанії

ВМС Польщі

ВМФ Російської Федерації

Таблиця 1. Гюйси ВМС деяких країн НАТО та ВМФ Російської Федерації

у французькому флоті у королівські часи на Гюйсі
були королівські лілії, а під час Другої світової війни –
лотарингський хрест у ромбі. Більш розповсюдженим
на провідних флотах світу є другий підхід, де Гюйс є
відмінним від Державного Прапору. В таблиці 1 наведена
лише мала частка прикладів гюйсів флотів країн – членів
НАТО. До членства в цій поважній організації прагне і
Україна, щоб надійно захистити свою незалежність
та суверенітет від підступного ворога. До речі, й у
ворожому стані міститься аналогічний підхід у питанні
стосовно Державного прапору (триколору) та Гюйсу,
який за радянських часів у Бойовому еволюційному
своді сигналів БЕС–80 був сигнальним прапором під
назвою «3–й дополнітєльний».
Задаймося питанням, чи весь час на протязі
існування Військово–Морських Сил України у період
відновлення незалежності Української Держави у якості
Гюйсу на українських кораблях використовувався
Державний Прапор України? Звісно ні! Відомо, що
«прапоротворець» Збройних Сил України граф Орест
Федорович Карелін–Романішин подав проект Гюйсу
для бойових кораблів ВМС ЗС України – синього
прямокутника з двома китицями та золотистим тризубом
великого князя Володимира у центрі.

старший капітан–наставник з військово–морської
підготовки Чорноморського виробничого об’єднання
рибної промисловості «Антарктика» (52 морських та
океанських судна) автор брав безпосередню участь у
першому океанському поході українського бойового
корабля з 26 червня по 7 серпня 1994 р.
Уперше цей Гюйс було піднято у листопаді 1992 р. на
кораблі управління (КУ) «Славутич». 26 червня наступного
року він замайорів на гюйс–штоці малого десантного корабля
на повітряній подушці (МДКПП) «Донецьк». 31 липня 1994
року такий самий гюйс було піднято на усіх українських
кораблях під час святкування Дня ВМС України.
Це рішення було настільки вдалим, що невдовзі, з
певним доопрацюванням воно втілилося у Штандарті
Президента України і тому зникло з гюйс–штоків
українських бойових кораблів. Тимчасову альтернативу в
якості Гюйса став виконувати Державний Прапор України
з подачі тимчасово виконуючого обов’язки командувача
ВМС України контр–адмірала Олексія Риженко [20].

Рис. 1. Фрегат ВМС України Гетьман Сагайдачний в Тулоні
(1994 рік, Франція)

Але перший Гюйс ВМС України продемонстрував
її флагман фрегат «Гетьман Сагайдачний» під час
міжнародної акції «Армада Свободи» у французькому
порту Руан під час святкування 50–ї річниці висадки
союзників у Нормандії, представляв собою прямокутне
синє полотнище з золотистим тризубом (рис.1). Як
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Так, наприклад, 9 травня 1997 р. на великому десантному кораблі (ВДК) «Рівне» вперше урочисто було піднято
прапор Військово–Морських Сил Збройних Сил України
разом зі стеньговим Державним Прапором України, гюйсом (роль якого виконував ще один Державний Прапор
України) та прапорами розцвічування (рис.2, 3).

Рис. 3 Вручення прапора ВМС ЗС України командиру ВДК
«Рівне» фронтовиком, Героєм Радянського Союзу, контр–
адміралом у відставці Ф. Є. Пахальчуком
(16.11.1916 с. Дворик, Красилівського р–ну,
Хмельницької обл., Україна – 24.01.2012, Одеса)

Саме тоді вперше мені спала на думку
невідповідність наявності двох Державних Прапорів
України на кораблі та ознаки дискредитації одного з них.
Через півроку, коли «Рівне» було перекваліфіковано у
великий морський суховантажний транспорт і корабель
з бойового 2–го рангу набув статусу допоміжного,
питання невідповідності гюйсу було знято.
Час від часу наступні Командувачі переймались
військово–морською символікою, про що докладно
описано в працях А. Басова, В. Карпова, М. Мамчака та
О. Руденка. За період, коли на чолі Військово–Морських
Сил України став І. В. Князь (21.05.2003 р. – червень 2005 р.)
у світ вийшов документ – «Положення про корабельну
службу у Військово–Морських Силах Збройних Сил
України» [17], яке було введене у дію Наказом Міністра
оборони України [18] «З метою визначення організації
корабельної служби, заходів щодо забезпечення високої
бойової готовності і безпеки кораблів у морі та пунктах
базування, обов’язків службових осіб (виділено мною –
О. К.), організації бойової підготовки, правил несення
служби корабельних нарядів і встановлення військових
морських ритуалів на кораблях Військово–Морських
Сил Збройних Сил України». Посаду Міністра
оборони України на той час обіймав генерал армії
Є. К. Марчук [18]. З вищезазначеного Положення [17]
були вилучені провідні бойові статті, що містилися у
попередньому Корабельному Статуті ВМФ СРСР, а
саме: ст.608 «Военно–морской флаг СССР, поднятый
на корабле Военно–Морского флота, является Боевым
Знаменем корабля. Он символизирует государственную
принадлежность и неприкосновенность (виділено мною
– О. К.) корабля, плавающего под ним, а также готовность
корабля защищать государственные интересы Союза
Советских Социалистических Республик на морских и
океанских рубежах. Военно–морской флаг СССР есть
символ воинской чести, доблести и славы, он служит
напоминанием каждому военнослужащему корабля о его
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священном долге преданно служить Советской Родине,
защищать ее мужественно и умело, отстаивать от врага
каждую пядь родной земли, не щадя своей крови и самой
жизни» [19, с. 270–271].
Ще більші вимоги ставила ст.609, яка теж, доречі,
вилучена з Положення: «Корабли Военно–Морского
Флота СССР ни при каких обстоятельствах не спускают
своего флага перед противником, предпочитая гибель
сдаче врагам Советского Союза» [19, с. 271]. Як би
ці законні вимоги стали в нагоді під час російської
агресії в Криму і захоплення бойових кораблів ВМС
ЗС України! Вочевидь, в з’єднаннях Морської Охорони
Департаменту Прикордонної служби України діяли
інші, більш реалістичні бойові керівні документи, що
й позитивно позначилось на діях українських морських
прикордонників у скрутний для нашої держави час.
Подальший аналіз розділу 19 частини 5 Положення
[17, с. 370–384] щодо стратифікації прапорів на кораблях
ВМС ЗС України приводить до того, що:
1. Державний Прапор України (ст.ст. 748–752) займає
чільне місце. Зокрема ст.748 чітко окреслює засадничі
вимоги у цьому питанні, а саме «Державний Прапор
України, піднятий на кораблі, визначає його державну
приналежність. Державний Прапор України підіймається
на кораблях Військово–Морських Сил: перед початком
бою (виділено мною – О. К.); у разі відвідування корабля
Президентом України, Головою Верховної Ради України,
Прем’єр–міністром України; за розпорядженням
командира з’єднання кораблів на відзначення державних
свят та важливих подій державного та військового
значення; а також під час перебування кораблів у
територіальному морі (портах) іноземних держав – у
дні національних свят цих держав. На ходу надводного
корабля перед початком бою Державний Прапор України
підіймається на грот–стеньгу (на однощогловому
кораблі – на стеньгу щогли)» [17, с. 370]. Але й тут
спостерігається суттєва відмінність з вимогами ст.606
радянського Корабельного Статуту, а саме «Во время
боя и в виду неприятеля (виділено мною – О. К.)
корабли поднимают на грот–стеньге Государственный
флаг Союза Советских Социалистических Республик,
а на стеньгах других мачт – присвоенный кораблю
Военно–морской флаг СССР» [19, с. 269].
2. Прапор Військово–Морських Сил Збройних Сил
України (ст.ст. 753–766) втратив статус Бойового Прапора
корабля і не піднімається на стеньге мачти у бою, як це
було прописано у радянському Корабельному Статуті
разом з Державним Прапором на стеньге іншої мачти.
3. Прапори посадових осіб (ст.ст. 767–769): дублікат
Штандарту Президента України, прапори Міністра
Оборони України, Начальника Генерального Штабу ЗСУ,
Головнокомандувача ВМС ЗСУ, Начальника Головного
штабу ВМС ЗСУ за своїм статусом поступаються
Державному Прапору України та Прапору Військово–
Морських Сил Збройних Сил України.
4. Четвертим за своїм статусом є Прапори суден
забезпечення (ст.ст. 770–772), а Гюйс корабля завершує
цей ряд, посідаючи п’яте за значенням місце у корабельній
ієрархії, після якого містяться лише вимпели корабля (ст.
ст. 775–776) та прапори розцвічування (ст.ст. 777–779).
Неодноразово вже згадуваним Положенням [17]
для Гюйса корабля передбачено виконання допоміжної
функції визначення статусу корабля 1–го чи 2–го рангу
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Рис.4

Рис.5

Прапор українських козаків.
Ukrainian Cossack flag

Граф Карелін–Романишин.
Earl Karelin–Romanishyn

Рис.7

Рис.8

Контр–адмірал О. Риженко.
Rear–Admiral O. Ryzhenko,
1994

Адмірал І. Тенюх.
Admiral Tenyukh, 2008

Рис.11

Рис.12

Контр–адмірал Микола Жибарєв.
Rear–Admiral Mykola Zhybaryev in 2017

Рис.6
Перший Гюйс ВМС України.
First Jack of the Ukrainian Navy

Рис.10

Рис.9

Голова Геральдичного товариства Олекса Руденко.
Chamber of Heraldic Offers by Oleksa Rudenko

Рис.13

Рис.14
Мирослав Мамчак.
Myroslav Mamchak in 2017

Таблиця 2. Історія та пропозиції по Гюйсу ВМС ЗС України

в корабельній ієрархії (ст.773), а також означення
берегового салютного пункту при здійснені салюту
(ст.774). Погодьтесь, що ця функція явно не личить
сигналу тотожному Державному Прапору України.
На момент збройної агресії Російської Федерації в
ВМС України мали право підйому Гюйсу лише п’ять
кораблів: флагман Гетьман Сагайдачний, підводний
човен Запоріжжя, великий десантний корабель
Костянтин Ольшанський, великий розвідувальний
корабель Славутич, корабель управління Донбас. Жоден
з кораблів не підняв на стеньзі (для підводного човна
– на висувних пристроях) Державний Прапор України
(див. ст.748) [17].
В таблиці 2 зібрано діючі варіанти Гюйсу та різні
пропозиції, які умовно можна розподілити на декілька
груп. Перша з них, це апробований в походах Гюйс на
синьому полотнищі з золотистим тризубом у центрі
(Рис.5, 6). Друга, основана на Державному Прапорі
України (Рис.7–10). Третя, де ключовим елементом є
емблема ВМС ЗС України (Рис.11, 12). Четверта, ремейк
Гюйсу Російської Федерації (Рис.13, 14). Окремішньо є
колишній козацький прапор (Рис.4).
Саме тому пропозиція, на яку схилялася більшість
дослідників та чільників ВМС України, використати як
Гюйс Державний прапор України з нанесеним на ньому
або козацьким хрестом (пропозиція І. Тенюха 2008 рік
– окантовка не показана – див. рис.11), або малиновим
хрестом Збройних Сил України, або Малим Гербом
України (пропозиції Геральдичної палати О. Руденка
– два варіанти – див. рис.13–14), на думку автора не
є прийнятною з огляду на те, що Державні символи
України мають сакральне значення, а Державний Прапор
в бою має бути піднятий на найвищому місці корабля
(стеньзі його щогли) [17, с. 370].
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Очевидно, що враховуючи низку вимог до
Державного Прапора, які мають змістовне значення
перш за все у воєнний час, а саме його застосування
у бою, а також у мирний час як для достойного
представництва України на міжнародній арені, так і
перед українським суспільством, вищезгадані концепції
Гюйсу є неприйнятними. Окрім того, і в практичному
сенсі, щоденне використання в якості Гюйсу синьо–
жовтих кольорів незворотньо веде до їх вигоряння
на сонці та спотворення малюнку. Більш стійкими до
сонячних променів та різноманітних метеорологічних
впливів є червоні та чорні кольори.

Рис. 15 Авторський проект Гюйсу бойових кораблів ВМС ЗС
та Морської охорони України

З огляду на вищенаведене, та в ознаменування
єдності трьох українських військових свят (Українського
козацтва, Української Повстанської Армії та Захисника
України) пропоную в якості Гюйса усіх бойових
кораблів ВМС України, включно з кораблями Морської
Охорони використовувати прямокутне з двома китицями
полотнище з двома однаковими горизонтальними
червоно–чорними смугами (червона зверху) та білим
козацьким хрестом у центрі (рис.15).
Таким чином буде усунуте основне протиріччя
щодо порядку використання Державного Прапора
України у морському бою у воєнний час, та достойного
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представництва на міжнародній арені і перед українським
суспільством в період суспільно–значимих державних
свят. Така пропозиція цілком відповідає духу і букві
Указу Президента України [16] стосовно святкування
Дня Захисника України 14 жовтня, в один день з іншими,
історично пов’язаними святами, успадкувавши військову
звитягу минулих поколінь наших українських лицарів!
Висновки:
1. Оскільки переважна більшість корабельного
складу ВМС України у період російської агресії в Криму
у 2014 р. не мала статусу кораблів 1–го чи 2–го рангу,
тобто у повсякденний час не несла гюйс – Державний
Прапор України – на який згідно ст.748 Положення
покладено функцію «визначати його (корабля – О. К.)
державну приналежність» [17, с. 370] і, відповідно,
не несла його на своїх щоглах, це стало формальним
приводом до «націоналізації» бойових кораблів квазі–
урядом т.зв. Республіки Крим.
2. За прапором Військово–Морських Сил України,
позбавленим функції Бойового Знамена корабля,
залишилась лише відомча функція. Вилучення з
Положення [17] базових вимог, що містилися в КУ
ВМФ СССР 1986 р., а саме ст.606 [19, с. 269], ст.608
[19, 270–271] та ст.609 «Корабли Военно–Морского
Флота СССР ни при каких обстоятельствах не спускают
своего флага перед противником, предпочитая гибель
сдаче врагам Советского Союза» [19, с. 271] фактично
ДЕМОРАЛІЗУВАЛИ українських моряків, а зрадникам
та перекинчикам суттєво полегшили втілити в життя
свої підступні задуми.
3. Розмежування функцій між Державним Прапором
України та запропонованим нами Гюйсом з одночасним
поверненням прапору Військово–Морських Сил України
статусу Бойового Знамена корабля не тільки юридично,
ментально та формально унеможливить повторення
«кримського казусу Беллі», а й суттєво зміцнить ланки
поколінь української звитяги, які гартувалися в добу
Українського Козацтва, Української Повстанської Армії
і антитерористичної операції на сході України в єдиний
непоборний міцний ланцюг!
Таким чином практичним надбанням праці з
української вексилології буде не тільки усвідомлення
минулих помилок в військово–патріотичному та
юридичному аспектах, що привели до суттєвих втрат у
ВМС України внаслідок російської агресії в Криму, але
й, на думку автора, є науковим обґрунтуванням стосовно
усунення невідповідності в Положенні [17] відносно
статусу прапора Військово–Морських Сил як Бойового
Знамена корабля та бойового застосування Державного
Прапора України й прапора ВМС ЗС України.
Перспективою подальших досліджень є інтеграція
напрацювань у спеціальних історичних дисциплінах
вексилології та фалеристики з метою всебічного
висвітлення української наукової школи мореплавства,
родоначальником якої є наш земляк Юрій Федорович
Кремінський. Це в свою чергу зробить вагомий внесок
в історію українського мореплавства Античного,
Князівського, Козацького та Республіканського періодів
його функціонування.
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The National Flag of Ukraine as a Naval Jack: historical
background and future prospect (fore 100th anniversary of raising
the Ukrainian Flag on masts of the vessels of black sea fleet)
Previous research has focused only on the Ukrainian military vexillology.
The subject of the study is National and Navy flags. The object of the research is
the history of Ukrainian Jack. The primary purpose of the current research is to
examine the role of Naval Jack in modern history of Ukraine and to investigate
the question of the flag’s design both with scholarly accuracy and emotional
sensibility to promote a proper understanding of Naval Jack, its flying and the public
understanding of what the spirit of the emblem represents.
The research objectives are: firstly to observe precedents for foreign Navies
concerning Jacks, secondly to view the history of the Ukrainian Jack, thirdly to
analyze cooperation between the National Flag, the Navy Flag and the Jack. Finally
– to survey a numerous propositional according Jack of the Ukrainian Navy.
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In the work used as the memories of the author, and their reflection using the
following methods of historical research: problem, comparative, content analysis
and chronological.
Conclusion. I suggest using, as Navy Jack of Ukraine, a rectangular piece of
cloth with two tassels panel with two equal horizontal red–black stripes (red top)
and white Cossack cross in the center.
Keywords: The National Flag, the Ukrainian Navy Flag and the Jack.
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Етнополітичні процеси в Україні після
помаранчевої революції 2005–2010 рр.:
ідеї–стратегії і нереалізовані проекти
Розкриваються етнополітичних процесів в Україні на початку ХХІ ст.
Висвітлюються особливості регулювання захисту державної політики щодо
національних меншин в Україні. Досліджено процес зміни та удосконалення
законодавчої бази щодо національних меншин України у 2005–2010 рр., після
помаранчевої революції, в умовах соціально–економічних змін, політичних криз,
формування – ідей, стратегій національного розвитку, нормативно–правових
засад міжнаціональних відносин. Ключовим питанням в Україні впродовж
2005–2010 рр. була модернізація законодавства, яке регулює відносини
між різними етнічними групами. Визначено, що основними нормативно–
правовими документами, які необхідно було затвердити на законодавчому
рівні – це Концепція державної етнонаціональної політики, нова редакція
Закону України «Про національні меншини» та проект «Стратегії державної
етнонаціональної політики». Відзначено, що етнонаціональна державна
політика в Україні впродовж 2005–2010 рр. здійснювалася на тлі зростання
ксенофобії та нетерпимості за національною ознакою.
Водночас відсутність стратегії етнонаціональної політики, концепції
мовної політики, нездатність та нерішучість модернізувати законодавство
стосовно національних меншин стали однією із причин втрати В. А. Ющенком
своїх позицій як Президента України.
Ключові слова: національні меншини, національно–культурні товариства, етнополітичні процеси, законодавча база, Закони України, органи
влади, депортовані народи, національна злагода.

Щоразу, коли суспільство зазнає глибоких перетворень, пов’язаних із змінами у його колективній
ідентичності, її базові символи наповнює новий зміст…
Ця епоха особливо цікава сьогодні, коли в Європі
втілюються нові політичні проекти, а тематика «регіону»,
«кордонів»… та «ідентичності» знову опиняється в
центрі уваги теоретиків і практиків [8, с. 11].
Євроінтеграційний шлях розвитку, який обрала
Україна під час помаранчевої революції 2004 р.
потребував
удосконалення
законодавства
щодо
національних меншин, формування концепції державної
етнополітики та розробки основних засад регулювання
міжетнічних відносин в Україні, з метою упередження
деструктивних проявів у національній сфері. Перед
владою «помаранчевих» постало непросте завдання щодо
розробки стратегічної політики в справах національних
меншин, яка б відповідала європейським принципам
побудови поліетнічного суспільства, не ігноруючи
при цьому ключові інтереси українців як титульної
нації. Водночас ситуація в Україні ускладнювалася
зовнішнім втручанням, насамперед інформаційним,
адміністративним та ресурсним Російської Федерації.
У даному огляді автор прагне розкрити деякі
особливості етнополітичних процесів, що відбувалися
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в Україні в другій після помаранчевої революції у
2005–2010 рр., в умовах соціально–економічних
змін, політичної кризи, формування–ідей, стратегій
національного розвитку, нормативно–правових засад
міжнаціональних відносин.
Етнополітичні процеси в незалежній Україні
початку ХХІ ст. були предметом дослідження великої
когорти вітчизняних учених, зокрема, М. Панчука,
О. Рафальського, О. Майбороди, В. Войналовича,
В. Котигоренка, О. Калакури, Н. Кочан, Ю. Ніколайця,
Є. Жупана, Н. Кічери, О. Ляшенка та ін.
Окрім того, місце і роль тих чи інших представників
національних меншин в етнополітичних процесах в
Україні аналізувалися зарубіжними дослідниками.
Найвиразніше провідні тенденції етнополітичних
процесів в Україні відображені в працях В. Рейзінгера,
А. Міллера, В. Леслі, К. Хілла, Е. Вільсона, С. Хангтінгтона, М. Татур та інших.
Етнонаціональна державна політика в Україні
впродовж 2005–2010 рр. здійснювалася на тлі зростання
ксенофобії та нетерпимості за національною ознакою.
За даними громадських організацій, лише в 2009 р. та
2010 р. кількість проявів ксенофобії зафіксовано 35–40
і 70 відповідно. Дослідження Інституту соціології НАН
України указують на зниження рівень толерантності
щодо росіян з 1994 по 2010 рр. відповідно з 80% до 45%;
євреїв – з 33% до 11%; кримських татар – з 9% до 4%;
ромів – з 11% до 2% [1, с. 97].
Питаннями національних меншин упродовж
2001–2004 рр. опікувався Державний комітет України у справах національностей і міграцій, який
забезпечував реалізацію державної політики в сфері
міжнаціональних відносин і прав національних меншин,
репатріантів, біженців та інших категорій мігрантів [14].
Формувалися місцеві структури цього центрального
органу виконавчої влади в Україні в етносоціальній
сфері. За короткий термін було сформовано відповідні
підрозділи при обласних державних адміністраціях,
Київській та Севастопольській місцевих державних
адміністраціях,
Кабінеті
Міністрів
Автономної
Республіки Крим [11, с. 284]. Після Помаранчевої
революції ці підрозділи опинилася в невизначеному
становищі. Занепокоєння у експертів та національних
громад викликала заява Президента України від
8 лютого 2005 р. про можливу ліквідацію близько 42
структур у статусі державних комітетів, серед яких
і Державного комітету національностей і міграції. З
метою не допустити ліквідацію єдиного органу, який мав
забезпечувати реалізацію державної етнонаціональної
політики, лідерами національних рухів було направлено
звернення до керівництва країни про недоцільність цих
дій, а 15 лютого 2005 р. проведено нараду за участю
голови профільного комітету Верховної Ради України
Г. Удовенка, науковців та активістів громадських
організацій [12]. Такий крок зі сторони влади, на
думку громадських активістів і лідерів національних
рухів міг лише поглибити кризу міжетнічних відносин
та активізувати деструктивніпрояви в Україні. У
доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини Н. І. Карпачової «Стан дотримання та
захист національних меншин» за 2006 р. відзначалося,
що для досягнення максимальної ефективності в
державній етнонаціональній політиці слід зберегти

166

Гілея

функціонування Міністерства у справах національностей
України. Діяльність Державного комітету в справах
національностей і міграцій не могла у повному обсязі
реалізовувати етнополітику в Україні [18, с. 12]. Втім
його ліквідація могла лише поглибити конфронтацію в
середині країни на національній основі.
Водночас дискурс навколо питання функціонування
профільного Держкомітету посилив занепокоєння
європейської спільноти. Перебуваючи в Україні з
офіційним візитом в червні 2005 р., Верховний Комісар
ОБСЄ у справах національних меншин Рольф Екеус
звернув увагу на недоцільність ліквідації центрального
органу–регулятора міжетнічних відносин та реалізації
державної етнополітики. Наступник кроком зі збереження
Державного комітету стала ініціатива Асоціації
національно–культурних об’єднань України провести
круглий стіл «Державна етнонаціональна політика в
суспільних умовах: кримський вимір» 17 серпня 2005 р.
у Лівадійському музеї. На круглий стіл був запрошений
Президент України В. А. Ющенко, який на захід не
з’явився, чим викликав розчарування в представників
низки громадських організацій національних меншин
[18, с. 12]. Водночас Президент України В. А. Ющенко
в 2005–2007 рр. здійснив кілька кроків для формування
профільних інституцій. Серед них – створення
Державного комітету в справах національностей і релігій
та Ради з питань етнонаціональної політики.
Структурні підрозділи Державного комітету у
справах національностей і міграцій були створені при
обласних державних адміністраціях та в Автономній
Республіці Крим. Найбільш розгалужені підрозділи
Державного комітету, станом на 2005 р., були в АР Крим,
Донецькій, Закарпатській, Одеській, Львівській та
Чернівецькій областях [18, с. 12]. Ключовими завданнями
цих підрозділів були втілення державної політики в
справах національних меншин у практичну площину,
формування і реалізація державних та місцевих програм
для інтеграції та консолідації етнічних спільнот в
українське суспільство тощо.
З метою всебічного сприяння збереження
громадянської злагоди у суспільстві, гармонізації
міжнаціональних відносин, розвитку етнічної, культурної, мовної та духовної самобутності національних
меншин [21], указом Президента України В. А. Ющенка
від 22 травня 2006 р. було сформовано Раду з питань
етнонаціональної політики. Передбачалося сформувати
консультативно–дорадчий орган при Президентові
України, який сприятиме реалізації державної
етнонаціональної політики. Відповідно до Положення
«Про Раду з питань етнонаціональної політики» від
18 липня 2006 р. Рада мала розробляти та вносити
пропозиції Президенту України щодо формування
етнонаціональної політики, сприяти консолідації та
розвитку української нації, пропагувати толерантність
у міжнаціональних відносинах, не допускати
дискримінацій на національній основі, аналізувати стан
розвитку міжетнічних відносин в Україні, розглядати
проекти законів та інші нормативно–правові акти і
державні програми та ін. [15]. Втім у 2006 р. Рада не
розгорнула належної роботи [17, с. 92]. Для ефективнішої
роботи цього органу важливо було долучати широке коло
науковців, незалежних експертів, що пришвидшувало б
реагування на етнополітичні виклики в країні [3, с. 97].
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Одним із ключових інструментів у системі
мобілізаційних механізмів формування громадянської
ідентичності стало створення консультативно–дорадчих
органів у структурі обласних державних адміністрацій.
З’явилися Рада з питань етнонаціональної політики
Донецької ОДА, Луганська обласна робоча група
з профілактики проявів ксенофобії та міжетнічних
конфліктів
серед
молоді,
Рада
представників
національно–культурних товариств Одеської області при
Управлінні культури і туризму Одеської ОДА, Регіональна
рада з питань етнонаціональної політики Чернівецької
області та ін. Фактично на них було покладено завдання
сприяти консолідації українського суспільства та
запобігати деструктивним проявам у сфері національних
відносин [19, с. 76]. Проте цим структурним підрозділам
так і не вдалося виконати покладені на них завдання з
громадянської консолідації, а механізм гармонізації
міжетнічних відносин, запропонований Президентом
України Віктором Ющенком, виявився недієздатним.
Так, Регіональна рада з питань етнонаціональної
політики упродовж 2006–2010 рр. зібралася лише на два
засідання [19, с. 76–77].
Враховуючи не лише етнічне різноманіття, а й
поліконфесійність України, в 2007 р. постановою
Кабінету Міністрів України «Про затвердження
положення про Державний комітет України у справах
національностей та релігій» було сформовано нову
структуру, завданням якої мала бути реалізація
етнонаціональної політики, регулювання міжетнічних
відносин та регламентування політики в сфері релігій
[13]. Комітет утворено на базі Департаменту у справах
релігій, який цією ж постановою було ліквідовано.
Упродовж 2007–2010 рр. державна інституція стала
головним урядовим органом, який захищав права
національних меншин, сприяв вирішенню проблемних
питань у сфері міжетнічних та міжконфесійних
відносин. Комітет був покликаний забезпечувати
міжетнічний мир, стабільність, а також упереджувати
виникнення етнічних конфліктів. Для реалізації
поставленої мети, Держкомнацрелігій мав право брати
участь у законотворчому процесі , зокрема в розробці
державної політики в справах національних меншин
[3, с. 94–95]. Свої повноваження на місцевому рівні
Комітет здійснював через відповідні органи Автономної
Республіки Крим, підрозділи обласних державних
адміністрацій та міських у Києві і Севастополі [13].
Втім у 2007 р. структура Державного комітету у справах
національностей та релігій була недосить досконалою,
що ускладнювало роботу. Так, на відміну від попередніх
профільних інституцій 1994–2004 рр., де кожна область
мала відділи чи управління у справах національностей
та міграції, в 2007 р. 3 обласні державні адміністрації
мали управління, 6 – незалежні відділи, 4 – відділи у
структурі різних управлінь, 6 – малі секції, решта –
одного держслужбовця, який був відповідальним за
реалізацію політики стосовно нацменшин [3, с. 96].
Звісно, відсутність уніфікованої управлінської системи
не сприяла координації урядової етнополітики та
знижувала її ефективність на місцевому рівні.
Упродовж 2007–2010 рр. Комітет провів низку заходів,
які сприяли розвитку національно–культурних автономій,
мов національних меншин, боротьбі зі злочинністю
на ґрунті національної чи расової нетерпимості тощо.
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Зокрема, членами Держкомнацрелігій було ініційовано
внесення поправок до ратифікаційного документу
Європейської хартії регіональних мов і мов меншин,
згідно з якими його положення розповсюджувалися
також на мови ще чотирьох меншин: караїмську та
кримчакську, які перебувають на межі зникнення та
вірменську і ромську, які потребують державного
захисту [3, с. 95]. У 2008 р. за ініціативою Кабінету
Міністрів України при Державному комітеті у справах
національностей та релігій було створено робочу групу
для протидіїпроявам ксенофобії, етнічної і расової
нетерпимості [16, с. 8].
Міністерство освіти і науки України у 2005 р.
започаткувало дослідження проблематики національних
меншин [4]. Фактично було розгорнуто комплексне
вивчення мовно–культурних особливостей, політичної
ідентичності етнічних спільнот України з метою пошуку
оптимальних механізмів реалізації державної політики
для консолідації суспільства та запобіганню проявів
ксенофобії. Упродовж 2006–2010 рр. розроблялися
такі наукові проекти, як «Дослідження особливостей
етнокультурного та географічного чинників Східної Таврії у національному розвитку України» у
Мелітопольському державному педагогічному університеті; «Сучасний стан регіональної та етнічної
ідентичності в українсько–румунському пограниччі:
соціополітологічний аналіз» та «Румунська мова в
Україні та українська мова в Румунії в контексті сучасних
європейських інтеграційних процесів» у Чернівецькому
національному університеті ім. Ю. Федьковича;
«Етнокультурні процеси на українсько–білоруському
пограниччі» – Інституті мистецтвознавства фольклору
та етнології НАН України; «Відродження культурної
спадщини кримських татар: мова і література» та
«Проблеми ареальної лінгвістики і системного опису
кримськотатарської літературної мови» – Таврійському
національному університет ім. В. І. Вернадського;
«Мова та культура: соціолінгвістичний, прагматичний
і комунікативний аспекти їх взаємодії. Взаємозв’язок
культур двох сусідніх народів (українці та угорці)»
і «Сучасний ономастикон України та національна,
соціальна і правова специфіка його відтворення» в
Ужгородському національному університеті [4].
Ключовим питанням в Україні впродовж 2005–
2010 рр. була модернізація законодавства, яке регулює
відносини між різними етнічними групами, зокрема
Закону України «Про національні меншини», мовного
закону, формування стратегії державної етнонаціональної
політики та ін. На думку В. О. Котигоренка, законодавча
база стосовно національних меншин не кодифікована,
що у свою чергу спричинює правові колізії, які здатні
перетворитися у суспільні міжетнічні, міжрегіональні
конфлікти [7, с. 40]. Відповідно це призводить до
деструктивних факторів в українському суспільстві,
що, безумовно, є загрозою для національної безпеки. У
контексті євроінтеграції, «помаранчеві» мали повністю
переглянути державну політику в справах національних
меншин, яка б гарантувала національну єдність України,
незважаючи на поліетнічність.
На необхідності модернізації законодавчої бази,
яка регулювала б міжнаціональні відносини в Україні,
наголошував Комітет міністрів Ради Європи в резолюції
«Виконання обов’язків та зобов’язань Україною» (2003 р.),
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схваленої на основі висновків Консультативного комітету
Ради Європи з питань моніторингу імплементації
положень та виконання зобов’язань цієї конвенції [18,
с. 8]. Потреба вдосконалення законодавства в справах
національних меншин стала необхідним чинником для
збереження єдності і стабільності українського соціуму.
Розмита самоідентифікація соціуму південно–східних
регіонів України, яка полягала в позицію ванні себе як
громадян СРСР, а не України, становила загрозу єдності в
державі. Актуалізувалася потреба зміцнення в свідомості
людей ідеї прогресивного динамічного розвитку, що
поєднує можливості нації та окремих людей [10, с. 107]. З
перемогою помаранчевої революції європейська спільнота
сподівалася,що новий Президент України В. А. Ющенко
зможе вирішити це питання. Втім, упродовж 2005–2010 рр.
реалізації нових проектів модернізації законодавства у
справах міжнаціональних відносин так і не відбулося.
А декілька Указів Президента у царині національних
відносин носили декларативний характер.
Основними нормативно–правовими документами,
які необхідно було затвердити на законодавчому рівні, це
Концепція державної етнонаціональної політики та нова
редакція Закону України «Про національні меншини».
Вони мали базуватися на суспільному консенсусі та
опиратися на підтримку громадських організацій з метою
збереження міжнаціонального миру в Україні [16, с. 8].
Ключовим обов’язком державних структур мало
бути створення механізмів регулювання етнополітики,
узгодження інтересів різних етносів для запобігання
ймовірних конфліктів. Відсутність таких механізмів
посилює ймовірність виникнення деструктивних явищ
у середині країни, а саме: відокремлення окремого
народу в державу, геноцид чи депортація цілого етносу
[10, с. 108]. У демократичному суспільстві останній
варіант неможливий, оскільки до силових методів
проти окремого народу вдаються авторитарні чи
тоталітарні держави, однак, ймовірність сепаратизму є
досить високою. Зважаючи на це, прийняття Концепції
державної етнонаціональної політики було досить
актуальним після помаранчевої революції.
Як бачимо, за президентства В. А. Ющенка
в 2005–2010 рр. не було прийнято Концепцію
державної етнонаціональної політики. Незважаючи
на проєвропейські погляди, «помаранчевій» коаліції
так і не вдалося втілити в практичну площину ключові
концептуальні засади політики держави в царині
національних меншин. Водночас у 2005 р. з ініціативи
народного депутата Р. А. Чубарова відбулася чергова
спроба реалізувати проект Концепції, яка була невдалою
[6, с. 58]. Згодом розпочався новий етап її розробки. У
2008 р. Держкомнацрелігій на виконання доручення
Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2006 р.
№36579/2/2–06 до Указу Президента України від 28
лютого 2006 р. «Про рішення Ради національної безпеки
і оборони України від 8 лютого 2006 року «Про суспільну
ситуацію в Автономній Республіці Крим» розробив
проект Закону України «Про концепцію державної
етнонаціональної політики України» [2]. Остаточно
текст законопроекту був схвалений 27 грудня 2008 р.
на засіданні Кабінету Міністрів України. Відзначимо,
що на той час розгляд цього законопроекту був досить
актуальним, зважаючи на впровадження в законодавство
єдиного понятійного апарату, єдиних принципів, цілей,
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напрямів та механізмів держави в етнополітичній сфері,
що формувало систему запобігання колізіям, через які
відбувалося різне тлумачення права у сфері регулювання
міжетнічних відносин [22, с. 172]. Дослідники Інституту
держави і права ім. В. Корецького НАН України під
час розробки проекту Концепції наголошували на
необхідності реалізації цього документу, який враховував
завдання держави та реалії етнонаціональних відносин в
Україні [9, с. 66].
Отже, відсутність розгорнутих стратегій змін у
державних інститутах, реорганізації системи управління
країною, часткове оновлення лише кадрів не могли
позитивно позначитися на перспективах розвитку
держави в 2005–2010 рр. Запізнілі проекти, угоди про
регіональний розвиток і програми дій уряду все ще
носили характер політико–агітаційних акцій. У зв’язку
з відсутністю конкретного плану дій, стратегій розвитку
впродовж 2005–2010 рр. не вдалося інтегрувати
багатоетнічну та політично різноманітну Україну [5, с.
447]. Відсутність стратегії етнонаціональної політики,
концепції мовної політики, нездатність та нерішучість
модернізувати законодавство стосовно національних
меншин зумовлювали лише провали у внутрішній
політиці «помаранчевих». Користуючись цим, деякі
національні організації, за підтримки окремих депутатів
чи зовнішнього сприяння сусідніх країн активізували
свою діяльність, яка виходила за межі чинного
законодавства. Причиною появи сепаратистських та
автономістських гасел в окремих регіонах України,
зокрема, на Кримському півострові, Донбасі, Закарпатті,
окремих районах Чернівецької області, стало невтручання
держави в етнополітичні процеси та невдалі заходи
або взагалі їх відсутність під час відкритих проявів
сепаратизму. Події 2014 року, російська окупація Криму,
агресія на території Донецької та Луганської областей
ще раз підтверджують думку дослідника В. Ткаченка про
те, що ми зовсім не використовуємо знання про минуле,
політики, державні чиновники, великий клас тих, хто
говорить і пише, формує громадську думку, чомусь
забувають уроки історії [20, с. 20].
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Ethnopolitics in Ukraine after the Orange Revolution 2005–2010:
ideas–strategies, unrealized projects
The article reveals ethnopolitical processes in Ukraine at the beginning
of the XXI century. The peculiarities of regulation of protection of state policy
concerning national minorities in Ukraine are highlighted. The process of change
and improvement of the legislative base on the national minorities of Ukraine in
2005–2010, after the Orange Revolution, in the conditions of socio–economic
changes, political crises, formation – ideas, strategies of national development,
normative and legal principles of interethnic relations was explored. The key issue
in Ukraine during 2005–2010 was the modernization of legislation regulating
relations between different ethnic groups. It was determined that the main legal
documents, which were to be approved at the legislative level, are the Concept of the
State Ethnic Policy, a new version of the Law of Ukraine «On National Minorities»
and the draft «Strategy of the State Ethnic Policy». It is noted that ethnonational
state policy in Ukraine during 2005–2010 was carried out against the backdrop of
increasing xenophobia and intolerance on a national basis.
At the same time, the absence of a strategy for ethno–national policy, the
concept of language policy, inability and indecision to modernize legislation
regarding national minorities became one of the reasons for the loss of Victor
Yuschenko his position as the President of Ukraine.
Keywords: national minorities, national–cultural societies, ethnopolitical processes,
legislative base, laws of Ukraine, authorities, deported peoples, national accord.
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Історичні аспекти використання
інтернет–технологій в арт–терапії (Padlet)
Мета статті – дослідити історію використання нових технологій в арт–
терапії, розширити сучасні аспекти взаємодії різних культур для досягнення
кращего результату арт–терапії. Концептуальним методологічним ядром
дослідження є системний аналіз сучасних інформаційно–комунікативних
технологій. Наукова новизна в комп’ютерних ракурсах проблеми
впровадження арт–терапії. Дослідження основане на переосмисленні нових
можливостей для впровадження арт–терапії. Особлива увага надається
сучасним сервісам, що забезпечують ефективність арт–терапії, зручність
її використання.
Ключові слова: арт–терапія, Інтернет, інформаційно–комунікативні
технології.

Арт–терапія легко засвоює сучасні новації, вона
завжди може бути в авангарді прогресивних викликів
епохи. Адже проблеми, з якими покликані боротися
інструменти
арт–терапії,
стрімко
продукуються
«цифровим простором». Всесвітня павутина не тільки
з’єднала мільярди людей, вона породила масу негативних
впливів, які погіршили й загострили вразливість
сучасної людини.
Нові віяння все більше охоплюють всі сфери
людського життя. Безумовно, що відносно свіжі
напрямки людської діяльності знаходяться в авангарді
видозмін, демонструють готовність до змін і вбирають
досягнення «науки і техніки».
Безумовно, що арт–терапія може допомогти «бити
ворога його ж зброєю» – вирішувати за допомогою
цифрових технологій проблеми породженні цими
технологіями! Йдеться про застосування нових технологій
в умови абсолютно нового психотипу поведінки. Під
щоденним чи то не цілодобовим впливом комп’ютерних
технологій зросло (та зростають) покоління, що постійно
вимагає постійної візуальної стимуляції.
Безумовно, що кожне покоління має свої проблеми
– саме виклики ХХ століття сприяли розвитку арт–
терапії. Будь то туберкульозні хворі тридцятих або діти
з покаліченої фашизмом психікою, саме пошук рішення
проблем спонукало шукати все нові шляхи оздоровлення
індивідів і колективу. Хто ж міг тоді уявити, що в ХХІ
столітті з’являться вже велика кількість залежних від
комп’ютера, соням мільйонам людей інтернет замінить
«цілий світ». Спробуємо коротко розкрити історичне
значення цифрових технологій в арт–терапії.
Візуальний ряд сьогодні витісняє текст і слово.
Точніше, слово і текст видозмінюються – вони стають
доповненням коротких і яскравих образів. Можна
довго сперечатися – або людей привчили до «кліпів»,
або мозок сучасної людини просто виробив подібний
«стиль життя» (рятуючись від занадто великої кількості
інформації). Але перехід між принципово різними типами
обробки, передачі і освоєння інформації відбувається
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стрімко – видно істотний розрив в інтелектуальному
напруженні. Цей своєрідний «регрес» цілком зрозумілий
– з виникненням писемності потреба запам’ятовувати
теж зменшилася. По суті писемність теж зменшила
вимоги до людського мозку – записані тексти «давали
перепочинок» людству, створювали передумови для
значного накопичення знань.
Але психіка інертна і більш консервативна – в
глибинах людської душі все так само важливий логос,
ключова зв’язка архетипу створення всесвіту (На
початку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було
Бог). Цифрові технології просто можуть допомогти в
трансляції цього «слова» – бібліотерапія переходить
в комп’ютерний формат. Основним її напрямком може
стати «теллсторінг» за допомогою інтерактивних
віртуальних дошок.
Одним з найбільш цікавих додатків в цьому
напрямку вважається Padlet (padlet.com). Саме ця
програми на різних рівнях дозволяє зосереджувати
основні досягнення «комп’ютерної думки». Вимога до
сучасних програм вельми суперечливі – з одного боку
вони повинні бути інтуїтивно зрозумілими, простими, з
градацією «рівнів доступу», з іншого – мати колосальний
арсенал виразних засобів, багатий асортимент підсистем,
максимальний рівень існуючого «на сьогодні» контенту.
Перед розробниками стоїть важке завдання, яке має
і своє «пляшкове горлечко» в аспектах платформ і
апаратної складової.
Програма Padlet надає широкий спектр можливостей
– саме низький поріг «первісного старту» дозволяє
використовувати її для арт–терапії навіть дітей. Адже
розробники подбали про те, що Padlet може бути
мало не «першою програмою» початківців. Для цього
значно спрощено механізм додавання матеріалу – це
відбувається за допомогою одного натискання кнопки
або «перетягування» матеріалу. Подібна простота
допомагає практикуючим арт–терапію створювати
контент без проходження важкої і часто зайвої технічної
підготовки.
При цьому терапевтичний ефект досягається
гармонійним і доцільним (на думку автора «дошки»)
поєднанням зображення і звуків. Подібний процес
відбувається також без тривалого кодування і монтажу,
які припускають наявності початкових навичок
редактора відео.
Пошук найбільш підходящою «траєкторії» арт–
терапії передбачає перш за все творчий підхід. Але
саме сервіс Padlet передбачає збереження всіх етапів
створення віртуальної дошки, оскільки реалізована
функція автозбереження з можливістю в будь–який
момент повернуться до більш вдалому варіанту
цифрової дошки. Історія розвитку цього сервісу ми
будемо продовжувати в наступних розвідках.
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Historical aspects of using internet technologies
in art therapy (Padlet)
The purpose of the article is to investigate the history of the use of new
technologies in art therapy, to expand the contemporary aspects of the interaction
of different cultures in order to achieve the best result of art therapy. The conceptual
methodological core of the study is a systematic analysis of modern information
and communication technologies. Scientific novelty from the computer angle of the
problem of the introduction of art therapy. The study is based on rethinking new
possibilities for the introduction of art therapy. Particular attention is paid to modern
services that provide the effectiveness of art therapy, the convenience of its use
Keywords: art therapy, Internet, information and communication technologies.
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Візуальний доробок приватних подорожей
територією Північного Причорномор’я
у 20–30–х рр. ХІХ ст.
Досліджено процес накопичення візуальних джерел російськими
приватними мандрівниками. Зокрема зазначається, що основними
учасниками цього процесу були З. Волконська, П. Свіньїн, В. Жуковський та
дружина Миколи ІІ Олександра Федорівна, в роботах яких відобразилась
здебільшого повсякденність північно–причорноморського регіону. Найбільш
представницькими є зображення В. Жуковського, які по суті є своєрідним
візуальним щоденником його перебування в Одесі, Надпорожжі та Криму.
Візуальна діяльність мандрівників носила пізнавально–романтичний характер
за виключенням робіт П. Свіньїна. Таке відособлення ставить під сумнів
авторство робіт П. Свіньїна, що супроводжують його мандрівні нариси.
Ключові слова: візуальне джерело, Крим, малюнок, Одеса, приватна
подорож.

Після приєднання турецьких володінь у Північному
Причорномор’ї, анексії Кримського ханства та скасування Запорізької Січі, регіон? окрім відроджених у
великій кількість чиновників з різними державними
завданнями, відвідували і приватні особи з культурно–
естетичною та пізнавальною метою. Візуальний доробок
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приватних подорожей у внутрішньо–російському
дискурсі починає фіксуватись з 20–х рр. ХІХ ст. До
цього він наповнювався лише за рахунок наукових
експедицій як приватного, так і державного характеру,
а також за рахунок офіційних службових відряджень. Як
згадку про свою подорож приватні вояжери фіксували
її перебіг у вигляді нотаток, щоденників, листів та
малюнків. Цих мандрівників об’єднувало те, що вони не
переслідували службової, комерційної та наукової мети,
їх мотивація зображати дійсність лежала виключно на
перетині пізнання, вражень та інтересу. У результаті
цього відклався досить широкий і унікальний спектр
джерел, в тому числі і візуальних. Приватні подорожі,
що мали внутрішньо–російський характер, а тим паче
їх візуальний доробок були малопомітними на фоні
історіографічних напрацювань дослідження мандрівних
нарисів або тревеологів європейських вояжерів та
науковців. Саме дослідження процесу формування
візуальних джерел в рамках внутрішньо–імперських
приватних подорожей є метою даної публікації.
Молода Одеса, яка за 25 років пройшла шлях від
другорядного Хаджибею до одного з найголовніших
міст Російської імперії, перетворюється на осередок
культури та відпочинку, що робило її привабливою
для відвідин знаті. У 1818–1819 р. Одесу відвідала
княгиня, письменниця, співачка та композитор Зінаїда
Олександрівна Волконська (Зинаида Александровна
Волконская, 1789–1862 рр.) – одна з видатних фігур
культурного життя імперії першої половини ХІХ ст. Поет
К. Батюшков у листі до О. Оленіна про приїзд княгині
до Одеси писав «...тут І. Муравйова та З. Волконська
приїхали для моря...» [1. с. 947], тим самим, зазначивши
мету перебування З. Волконської в Одесі. Невеликий
одеський період життя княгині відкрив ще одну
грань її таланту – малювання. Перебуваючи в Одесі,
вона зобразила у 6 малюнках пером та 7 акварелях
реалії весняної Одеси та бездоріжжя, які мала змогу
спостерігати на власні очі. На полях французькою
мовою, у формі віршів, подано коментар до сюжету цих
малюнків.
У 1825 р. до Криму відправився відомий письменник,
видавець, художник та історик Павло Петрович Свіньїн
(Павел Петрович Свиньин, 1787–1839 рр.). Він навчався
у Благородному пансіоні Московського університету
та у Академії мистецтв, був засновником та видавцем
журналу «Отечественные записки». Перебуваючи на
службі в Колегії іноземних справ, П. Свіньїн, водночас,
був членом Академії мистецтв та Імператорської
академії наук, а ще йому належав так званий «Російський
музеум» – зібрання живопису, скульптури, антикваріату,
рукописів, монет та мінералів [2, с. 283–285; 11,
л. 2–3]. Після виходу на пенсію у 1824 р., він повністю
присвятив себе науковій та літературно–видавничій
діяльності й при цьому багато мандрував по країні.
Перебуваючи у Криму, куди він потрапив через Тамань,
П. Свіньїн відвідав Керч, Південний берег, Севастополь,
Бахчисарай та Одесу. Намагаючись якнайкраще
представити результати своїх подорожей, П. Свіньїн
зібрав понад сотню одиниць ілюстративного матеріалу:
як оригіналів, так і копій, в тому числі Х. Гейслера та
М. Іванова [9, c. 435–467]. Північно–причорноморський
регіон презентовано у 21–й роботі, що приписують
П. Свіньїну. Це зображення народів регіону (греків,
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циган, татар, євреїв), а також архітектури та краєвидів
міст Криму, Миколаєва, Одесі. І. Делакруа, який готував
матеріали П. Свіньїна до видання, досить емоційно
охарактеризував інформаційну складову його малюнків:
«І від того яка правда, яка істина дихає в його малюнках!
У них помічені, схоплені не тільки найменші зміни в
рисах різнорідних племен, що населяють нескінченне
простори Царства Російського, але й різні відливи неба,
і особливості місцевості; навіть фізіономії рослин
збережені з дивовижною виразністю» [3, c. III].
Іншою значною фігурою культурного життя імперії
ХІХ ст. був вчитель О. Пушкіна та ініціатор викупу
Т. Шевченка з кріпосної неволі Василь Андрійович
Жуковський (Василий Андреевич Жуковский, 1783–
1852 рр.), який у 1837 р. теж відвідав Північне
Причорномор’я. Він був позашлюбним сином
тульського поміщика А. Буніна та його турецької
полонянки Сальхі. Загальновідомо, що В. Жуковський
увійшов в історію як поет та засновник романтизму в
російській літературі. Одночасно він був і талановитим
художником. Художній талант у В. Жуковського, за
словами його племінниці та російської письменниці
А. Зонтаг, проявився ще в дитячі роки, коли він
вперше намалював копію ікони [6, c. 272]. Навчаючись
в
Московському
університетському
пансіоні,
В. Жуковський відточував свої навички в живописі
та графіці, копіюючи твори інших митців. Про своє
захоплення малювати з натури В. Жуковський не один
раз згадував у своїх щоденниках та листах. Так у листі
від 1821 р. до великої княгині Олександрі Федорівні,
він пише: «Тут повинен я зізнатися Вашій високості,
що зі вступу мого в Швейцарію відкрилася в мені
хвороба малювання: я малював скрізь, де тільки міг
сісти на свободі, і у мене тепер в кишені майже всі
озера Швейцарії, кілька долин і півдюжини високих
гір» [10, c. 346–347]. Саме під час мандрування
Німеччиною та Швейцарією склався реалістичний,
наближений до «фотографічності» романтичний стиль
В. А. Жуковського. В деякі моменти його творчої
діяльності, захоплення графікою та живописом
домінувало над поетичною творчістю [13, c. 74–75].
Історик літератури, академік і автор біографії поета
А. Веселовський писав «Жуковського–поета не можна
уявити собі без олівця, де б він не був, куди б не з’явився,
він усюди брався за нього і малював, в Мішенському та
Муратові, в Швейцарії, Римі, Швеції; місцями його
щоденник ними ж був ілюстрований» [5, c. 457].
Перебування В. Жуковського у Північному
Причорномор’ї було пов’язано із тим, що він
супроводжував свого учня – майбутнього імператора
Олександра ІІ, у подорожі просторами Російської імперії.
В. Жуковський разом з ним приїхав до м. Вознесенська,
в околицях якого повинні були розпочатись масштабні
військові маневри. Віддавши вихованця до рук батька
Миколи І, В. Жуковський вирішив скористатись паузою
та відвідати Крим. Виокремлюють дві основні причини,
що спонукали В. Жуковського до цієї подорожі. По–
перше: В. Жуковський маючи романтичний поетичний
склад натури, хотів відвідати саме ті місця, які надихнули
його близького друга та учня О. Пушкіна на створення
своїх найвідоміших творів «Евгєній Онєгін» в Одесі та
«Бахчисарайський фонтан» в Криму. По–друге: напів–
турецьке походження В. Жуковського не дозволяло йому
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оминути увагою інтерес до тюркської культуру Криму
[7. c. 199–200].
Отже, В. Жуковський 27 серпня 1837 р. приїхав з
Вознесенська до Одеси. В Одесі він затримався на чотири
дні, зробивши декілька замальовок припортової частини
міста. Збереглось три малюнки Одеси, виконаних його
рукою й зроблених 29 серпня, про що було зроблено
відповідний запис у щоденнику [4, c. 72]. В. Жуковський
наводив найбільш значні та основні лінії зображених
об’єктів. [8, c. 219–220]. З Одеси В. Жуковський вирушив
31 серпня та через Миколаїв і Херсон 2 вересня потрапив
до Перекопу. У Криму митець перебував місяць. Підчас
своїх подорожей він відвідав та зробив замальовки
Сімферополя, Бахчисараю, Балаклави, Севастополя,
Георгіївського монастиря. Також його увагу привернули
панорами Південного узбережжя Криму – Гаспри,
Алупки, Ялти, Масандри, Гурзуфа, Партеніта, Кучук–
Лампада. Не оминув В. Жуковський і внутрішні гірські
райони Кримської гряди, такі, як Чатирдаг, Каралез,
Дуванкой, Коккоз. Всього у Криму В. Жуковським
було зроблено 93 малюнки, які було подаровано ним
своєму вихованцю Олександру Миколайовичу. Після
перебування у Криму В. Жуковський через Каховку та
Кременчук відправився до Києва, а звідти направився
до Новочеркаська, куди прибув імператор Микола І
вирішувати питання переносу столиці Області
Війська Донського з Новочеркаська до Аксаю. До
Новочеркаська В. Жуковський їхав через Катеринослав
та Олександрівськ. Мандруючи Надпорожжям поет
відобразив його у трьох малюнках. Один малюнок
зображує Громову скелю біля Катеринослава, а інші два
– Кічкаську переправу в районі сучасного Запоріжжя.
Основну частину візуального спадку В. Жуковського
поміж картин, віньєток, ілюстрацій, левову долю –
близько 1500 малюнків, складають ескізи з натури. Під
час своїх мандрівок В. Жуковський доповнював свої
записи біглими замальовками, які, разом з текстом були
складовою його щоденників. Ці малюнки відображають
хід подорожі день за днем. Також слід відзначити, що
малюнки, зроблені під час перебування В. Жуковського
в Одесі, Криму та Надпорожжі, мають досить великий
рівень відображення дійсності та за цим показником
наближаються до фотографії. З фотографією їх ріднить
те, що В. Жуковський намагався відобразити іноді один
і той же об’єкт з різних сторін, демонструючи його
різні види. Однак в сюжетах присутні деякі природні
суб’єктивні властивості, а саме невідповідність
пропорцій об’єктів та іноді підкреслення додатковими
лініями сторін об’єкту, що вразив художника.
Суб’єктивність, також проявлялась і у виборі ракурсу
та об’єкту для відображення, що напряму залежало від
уподобань В. Жуковського – людини, яка наскрізь була
«просякнута» ідеями романтизму. Саме романтизм був
домінуючою складовою вибору сюжетів малюнку. Одним
із розповсюджених проявів романтизму є й зображення
ним на передньому плані людину спиною, яка споглядає
та насолоджується пейзажним або архітектурним видом,
складовою якого можуть виступати місцеві жителі та
тварини. На третині малюнків В. Жуковського присутній
саме такий конструкт сюжету.
Свої візуальні спогади про перебування у
Вознесенську та Криму залишила дружина Миколи І
Олександра
Федорівна
(Александра
Федоровна,
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уроджена Фредеріка Луїза Шарлотта Вільгельміна
Прусська, Friederike Luise Charlotte Wilhelmine von
Preussen; 1798–1860 рр.), яка вміла та любила малювати.
Її аристократичне походження само собою відводило
малюванню значне місце у вихованні майбутньої
принцеси. Творчий спадок Олександри Федорівни
нараховує близько 200 малюнків. А. Сідорова,
вивчаючи «пруський» альбом імператриці, зазначає, що
різноманітність жанрів та манери виконання говорять
про те, що малюнки до альбому могли бути зроблені
декількома авторами [12].
Восени 1837 р. імператорська родина, що перебувала
на військових навчаннях під м. Вознесенськом, після
закінчення цих маневрів, відвідала Крим. Імператриця
Олександра Федорівна відобразила у малюнках деякі
аспекти цієї подорожі. Наразі відомо про 14 малюнків
олівцем на папері, зроблених рукою імператриці. Це
замальовки інтер’єру Воронцовського та Ханського
палаців, а також апартаментів імператриці у
Вознесенську. Її увагу привернули види на Ханську
мечеть та альгамбру Воронцовського палацу, а
також панорами Криму з вікон Воронцовського та
Бахчисарайського палаців. Характерною рисою цих
малюнків є їх незавершеність. Ця риса, а також манера
виконання малюнків говорить про авторство однієї
особи якою була Олександра Федорівна. З інформаційної
точки зору малюнки слабо деталізовані, за виключенням
деяких деталей інтер’єру.
Таким чином, коло виконавців з числа підданих
Російської імперії, що внесли свій вклад у загальний
візуальний доробок, який презентує Північне
Причорномор’я першої половини ХІХ ст., досить
невеликий. Однак,не дивлячись на невелике коло
виконавців, візуалії несуть в собі унікальну інформацію
про повсякденність населення, переважно Кримського
півострову. Повсякденність передана з пізнавально–
романтичного ракурсу. Особливо це відноситься до
альбому В. Жуковського, який по суті є візуальним
щоденником його подорожей. Пізнавально–романтичному ракурсу не відповідають лише малюнки
П. Свіньїна, що носять більш науково–пізнавальні риси.
Саме таке відособлення робіт П. Свіньїна говорить про
формування їх не в рамках приватних подорожей автора,
а намагання за рахунок більш ранніх робіт інших авторів
та їх копій проілюструвати свої нариси.
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The visual enhancement of private travel by the Northern Black
Sea coast in the 20–30’s of the nineteenth century
The article investigates the process of accumulation of visual sources by
Russian private travelers. In particular, it is noted that the main participants of this
process were Z. Volkonska, P. Svinin, V .Zhukovsky and wife of Nikolai II Olexandra
Fedorivna, whose work depicted mainly everyday life of the Northern Black Sea
region. The most representative are V. Zhukovsky’s works, which are essentially a
kind of visual diary of his stay in Odesa, Nadporozhzhia and Crimea. The visual
activity of the travelers was of a cognitive and romantic nature, except for the
works of P. Svinin. Such exception questioned the authorship of works by P. Svinin,
accompanying his travels essays.
Keywords: visual source, Crimea, drawing, Odesa, private trip.
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Великі готельєри
кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.
Сьогодні готельний бізнес перетворився на один з ключових елементів
сучасного підприємництва. Ця сфера швидко еволюціонує, зосереджує в собі
значний потенціал для розвитку як на локальному, так і на міжнародному
рівні, і здатна приносити стійкий дохід. Вагомим фактором бізнес–взаємодії
в даній сфері виступають готельєри. Метою статті є дослідження
життєвого шляху і професійної діяльності піонерів індустрії гостинності
кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. – Ц. Рітца, Е. Статлера і К. Хілтона.
Ключові слова: готель, готельєр, індустрія гостинності, Ц. Рітц,
Е. Статлер, К. Хілтон.

Історія готелів нерозривно пов’язана з історією
людства. Власне, це частина цієї історії [10]. Гостинність
існувала з ранніх біблійних часів. Давнім грекам були
відомі термальні ванни, призначені для відпочинку
та оздоровлення. Давні римляни будували спеціальні
приміщення для мандрівників. Вони першими
облаштували термальні ванни в Англії, Швейцарії та
на Близькому Сході. Пізніше з’явився караван–сарай,
що забезпечив місце відпочинку для караванів уздовж
східних напрямків.
У середні віки монастирі та абатства стали
першими, хто регулярно пропонував притулок для
мандрівників. Численні притулки для паломників та
хрестоносців стали з’являтися на шляху до Святої
Землі. Готелі відкривалися у більшості країн Західної
Європи. Деякі з них відомі й сьогодні, наприклад,
Grand Hotel Les Trois Rois в Базелі (Швейцарія).
У Ганті (Бельгія) відкрився L’Auberge Cour Saint–
Georges, Angel Inn був збудований у Лінкольнширі
(Англія) [11]. Проте, готелі в сучасному значенні
з’явилися всього лише кілька століть тому. Першим
готелем, відкритим у США в 1794 р., був City Hotel на
Бродвеї в Нью–Йорку.
А першим справжнім готелем (реєстрація гостей,
коридорні, замки на дверях номерів, безкоштовне мило
для гостей) став Tremont House, відкритий у Бостоні
в 1829 р. Перший готельний ліфт був змонтований
у нью–йоркському готелі на П’ятій авеню в 1859 р.
Нью–Йорк відомий і першим готелем з електричним
освітленням, ним став Hotel Everett. У ХІХ ст. як у США,
так і в Західній Європі кращі готелі були забезпечені
усіма зручностями, такими як гаряче водопостачання,
центральне опалення і каналізація. Завдяки технічному
прогресу починається будівництво багатоповерхових
готельних будівель, в першу чергу у великих містах і
туристичних центрах того часу.
У середині ХІХ ст. з’явилися професіонали готельної
справи. Ними стали власники готелів, яким необхідно
було керувати великим колективом. Історія становлення
готелів, що стали всесвітньо відомими, як правило,
вкорінена в сімейному бізнесі [1]. Відомі постаті, які
зробили значний внесок у зростання і розвиток готельної
індустрії, – це Цезар Рітц, Еллсворт Статлер, Конрад
Хілтон.
Теоретичні і практичні аспекти формування і
розвитку готельного бізнесу вивчалися Дж. Боуеном,
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Р. Брімером, Дж. Вокером, Ф. Котлером, Дж. Мейкензом,
В. Бородіною, Н. Кабушкіним, Г. Папірян.
Метою статті є дослідження життєвого шляху і
професійної діяльності піонерів індустрії гостинності
кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.
Теоретичний базис і результати. Цезаря Рітца
(1850–1918) – «готельєра королів» і «короля готельєрів»
– можна назвати піонером у сфері готельного бізнесу,
його успіхи і досягнення ставлять його в один ряд з
відомими особистостями кінця ХІХ ст. Його життя – це
історія успіху завдяки наполегливій праці і таланту. Його
ім’я асоціюється з розкішшю, елегантністю, комфортом
і високими стандартами обслуговування. Свою кар’єру
він розпочав у 15 років, а в 19 років він сам керував
одним з паризьких ресторанів. Проте він вирішив
змінити роботу і влаштувався помічником офіціанта в
інше місце. Про постійних клієнтів він знав все: що вони
люблять, що їм подобається. І завжди наполягав, щоб їх
обслуговування доручали йому. У 22 роки Ц. Рітц став
керуючим National в Люцерні (Швейцарія), який завдяки
йому перетворився на один з найпопулярніших. Оскільки
National функціонував тільки в літній сезон, Ц. Рітц
паралельно працював у Grand–Hotel у Монте–Карло,
де і познайомився з принцом Уельським, майбутнім
королем Англії Едуардом VII. Принц високо оцінив
зміни, що відбулися в готелі завдяки новому керуючому.
Саме тут, у Grand–Hotel, Ц. Рітц сформулював вимоги до
готельєрів вищої категорії: «Бачити все і закривати очі на
все, чути все і забувати те, що почув, знати більше інших
і мовчати про це». Цього принципу він сам дотримувався
все життя.
Після багатьох років успішної роботи Ц. Рітц прийняв
запрошення працювати в новому готелі Savoy в Лондоні
[8]. Разом з шеф–кухарем О. Ескоф’є, якого називали
«королем кухні», він зробив справжню революцію в
організації ресторанів при готелях. Він ввів традицію,
згідно з якою відвідувачі приходили тільки у вечірніх
нарядах. У ресторані виступали кращі інструментальні
оркестри, використовувалися спецефекти.
Ц. Рітц вважав найнеобхіднішою якістю керуючого
вміння спілкуватися з публікою. Одного разу принц
Уельський промовив фразу, яка стала найкращою
рекламою для швейцарського готельєра: «Куди піде
Рітц, туди піду й я». 1 червня 1898 р. принц був
присутній при відкритті готелю Ritz у Парижі. Ринок
гостинності, який тільки формувався, беззастережно
визнав Ritz найфешенебельнішим готелем світу. Бренд
поширився і на ті готелі, якими Ц. Рітц займався раніше.
Для управління мережею Ц. Рітц заснував Hotels Ritz
Development Company і сам її очолив [6]. Ім’я Цезаря
Рітца носить міжнародна мережа готелів класу «люкс»
– всесвітньо відома «Ritz–Carlton». Отже, справа життя
Цезаря Рітца жива і сьогодні.
Елсворт Статлер (1863–1928) вважається одним
з найвидатніших представників готельного бізнесу
всіх часів і народів. Саме він ввів високі стандарти
комфорту і зручностей в готелях для туристів
середнього класу за доступними цінами. Він першим
виголосив принцип «Клієнт завжди правий». Сьогодні
це гасло використовується (або має використовуватися)
готельними підприємствами повсюдно [4]. У 1876 р.
він влаштувався коридорним в McLure House у Вілінзі
(Західна Вірджинія). Мрія стати готельєром виникла у
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Е. Статлера, коли він поступово піднімався по щаблях
готельної ієрархії. Він запропонував керуючому готелем
відкрити спочатку більярд, куди запросив молодшого
брата, потім купив боулінг і відкрив закусочну. У 1894 р.
він дізнався про будівництво в місті Баффало (Нью–
Йорк) найбільшої офісної будівлі в світі. Е. Статлер
негайно відправився туди, знайшов інвесторів і відкрив
Statler’s Restaurant на 500 осіб, який до 1900 р. приніс
йому $ 60 000 прибутку. У 1901 р. Е. Статлер збудував
тимчасовий готель для виставки Pan–American Expo в
Баффало, а в 1904 р. в Сент–Луїсі (Міссурі) відкривається
Inside Inn для Louisiana Purchase Exposition.
У 1908 р. у Бафалло Е. Статлер відкрив свій готель
для середнього класу на 300 кімнат. Ванна кімната в
кожному номері стала нечуваною інновацією, вона
обходилася в $ 1.5. Архітектор запевняв Е. Статлера, що
це – марнотратство, але геніальному готельєру спало на
думку побудувати ванні кімнати сусідніх номерів поруч
і, таким чином, зробити комунікації загальними.
У номерах цього ж отелю з’явився телефон, завдяки
якому постояльці могли замовляти їжу з ресторану прямо
в номер. У 1912 р. Е. Статлер відкрив другий готель на
800 кімнат у 16–поверховому будинку в місті Клівленд
(Огайо). А через чотири роки нарешті здійснилася його
заповітна мрія – у Нью–Йорку на 7–й авеню відкрився
найбільший у світі готель – «Pennsylvania» на 2200
кімнат. Як говорив Статлер, «три речі роблять готель
популярним – місце, місце і місце» [7].
Пізніше його готелі відкрилися в Бостоні і Детройті.
У 1927 р. в його бостонському готелі вперше в готельної
історії в кожному номері з’явився радіоприймач. А
до цього, в 1922 р., у нью–йоркській «Pennsylvania»
з’явилася послуга «Servidоr», коли покоївки, не заходячи
в номер, могли забрати одяг постояльців на прання [12].
Ще Е. Статлер вперше ввів там цілодобові прийоми
терапевта і хірурга, можливість отримати різні медичні
послуги (рентген, стоматологічні послуги). Після смерті
готельєра в 1928 р. його компанія відкрила готелі в
Пітсбурзі, Лос–Анджелесі, Вашингтоні, Далласі і
Хартфорді. А в 1954 р. інший великий діяч готельного
бізнесу К. Хілтон придбав активи компанії у вдови
Статлера.
Секрет успіху Е. Статлера суттєвою мірою базувався
на увазі до дрібниць. Він прискіпливо ставився до
сервісу: саме бездоганна робота кожного співробітника
зробила йому ім’я та імідж його готелям. Працівники
готелів Е. Статлера, які не зуміли надати необхідну
послугу клієнту або гідно подякувати клієнтові за
доброту, не відповідали статлерівським стандартам. За
життя готельєра в професійному середовищі з’явився
термін «статлеризація» – робота за принципами
Е. Статлера [7].
Прізвище Хілтон є синонімом могутньої хвилі
американського післявоєнного успіху в бізнесі. Життя
Конрада Ніколсона Хілтона (1887–1979) є однією з
найяскравіших історій особистих досягнень. Сьогодні
транснаціональна компанія «Хілтон» всесвітньо відома.
Але в 1919 р., коли молодий енергійний К. Хілтон
пережив банкрутство свого першого підприємства, він і
гадки не мав, що спроможний на справжню революцію
в готельному бізнесі. Після ліквідації банку у К. Хілтона
залишилося ще $ 5 000, на які він збирався відкрити або
купити новий банк. Проте його плани змінилися.
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У пошуках нічлігу в м. Сіско (Техас) він зайшов у
місцевий готель «Mobley», де його вразив натовп людей,
що жадали вільних місць для ночівлі. Саме тут К. Хілтон
усвідомив, що натовп клієнтів – ось справжня мрія
комерсанта. З’ясувалося, що власник готелю не проти
продати свій 60–кімнатний «Mobley». І через кілька днів
К. Хілтон, позичивши гроші у друзів і взявши кредит у
банку, став господарем свого першого готелю. Основну
клієнтуру «Mobley» становили робітники з найближчих
нафтових копалень, які потребували лише місця для сну.
Вартість номерів становила $ 1 і $ 2.5 за ніч. К. Хілтону
спало на думку чимось зайняти відвідувачів, при цьому
бажано з вигодою для себе. Для цього він розмістив у
вестибюлі кілька вітрин, в яких продавалися різні речі
– від газет і журналів до щіток для одягу і зубної пасти.
Це був перший крок до нової системи ефективного
використання простору готелю. Сьогодні, коли клієнти
насолоджуються внутрішнім торговим простором
сучасних готелів, вони і не підозрюють про те, що
саме К. Хілтон порушив своєрідне табу і зробив готель
справжнім торгово–розважальним центром [3].
Через шість років він відкрив в Далласі перший
готель, названий на свою честь – «Dallas Hilton». Не
зважаючи на високий статус нового готелю, стратегії
К. Хілтона не змінилися. Кар’єра К. Хілтона пішла в
гору, але це тривало зовсім недовго. Біржовий крах
1929 р. призвів до розорення 80% американських готелів.
Американський готельєр ввів режим суворої економії,
брав нові і нові кредити, закрив три готелі з восьми, але
і це не допомогло. Криза затягнулася, і в грудні 1931 р.
К. Хілтон позбувся прав власності на всю свою компанію
«Hilton Hotels». Здавалося, це був повний крах, але на
той період готелі не належали до бізнесу з високою
прибутковістю, і ніхто з тих, до кого перейшов бізнес
К. Хілтона, не знав, що робити зі збитковими готелями.
Отже, нові господарі запропонувати купити
«Hilton Hotels» самому К. Хілтону. Для початку його
поставили керуючим компанії. Отримавши фінансовий
перепочинок, К. Хілтон почав викуповувати назад свої
готелі. Протягом років К. Хілтон будував свою всесвітню
імперію, про яку так сильно мріяв – скуповував готелі
конкурентів і будував нові. Однак головним відкриттям
К. Хілтона стали зміни всередині самих готелів, в яких
гостей чекав певний набір послуг. Це робило готелі
впізнаваними, що стало ефективним підходом до
позиціонування на ринку. Щоб ще більше виділити свої
готелі, К. Хілтон одним з перших став позначати клас
готелю зірочками [3].
Ще одне цікаве ноу–хау К. Хілтона полягало в тому,
що всі закупівлі в готелях робилися заздалегідь, виходячи
з аналізу попиту та з урахуванням майбутніх подій.
Таким чином, вимоги клієнтів не були несподіваними, а
гостям здавалося, що всі їх бажання вгадують. К. Хілтон
за свою невгамовну енергію у вивченні клієнтів і
конкурентів отримав прізвисько «enthusiastic dealmaker».
Збираючись купити новий готель, він особисто вивчав
обстановку. Після закінчення Другої світової війни
він зміг здійснити мрію свого життя, купивши самий
фешенебельний готель Нью–Йорка «Waldorf–Astoria».
У 1954 р. він купив мережу готелів компанії Statler і
перейменував їх у Hilton [5].
До початку 1960–х рр. мережа готелів Hilton стала
найтехнологічнішою готельною мережею в світі. «Я
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пишаюся тим, що я – шинкар, пишаюся трьома тисячами
років історії за своєю спиною. Наше ремесло виникло ще
до того, як була написана Біблія. Задовго до фараонів, до
того як Самсон зустрів Далілу в трактирі Сектору Газа,
задовго до греків і римлян вже існували караван–сараї.
Дві тисячі років тому Горацій називав нас «брехливими
шинкарями», а сьогодні від Г’юстона до Нью–Йорка, від
Парижа до Токіо наші менеджери вважаються батьками
міст» – говорив К. Хілтон. Хілтонівська тактика бою
за кожного клієнта стала кардинальним напрямком
розвитку сучасного готельного бізнесу [3].
Висновки. Сьогодні готельний бізнес перетворився на
один з ключових елементів сучасного підприємництва.
Він набуває особливої значущості в контексті
розширення територіальних рамок ділових, політичних,
наукових комунікацій. Ця сфера швидко еволюціонує,
зосереджує в собі значний потенціал для розвитку як
на локальному, так і на міжнародному рівні, і здатна
приносити стійкий дохід. Аналіз життєвого шляху,
мотиваційних установок, патернів поведінки великих
готельєрів Ц. Рітца, Е. Статлера, К. Хілтона призвів
до висновку про наявність спільних позицій у їх
професійній діяльності, а також суттєвого креативного
потенціалу, здатного змінити стереотипний погляд на
ситуацію [2; 9]. Їх життєвий шлях, ставлення до бізнесу,
оптимізм, прагматичність, креативність мають стати
орієнтиром у формуванні ефективних стратегічних
установок в довгостроковій перспективі розвитку
готельного підприємництва.
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The great hoteliers of the late 19th – first half of the 20th century
Nowadays, hotel business has become one of the key elements of contemporary
business. This sphere is evolving rapidly, has a significant potential for development
both locally and internationally and is capable of generating sustainable income.
A major factor of business interaction in this area is a hotelier. This paper aims at
studying the life path and professional activities of the pioneers of hospitality industry
at the end of the 19th – first half of the 20th century – C. Ritz, E. Statler, and C. Hilton.
Keywords: hotel, hotelier, hospitality industry, C. Ritz, E. Statler, C. Hilton.
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Внутрішні та зовнішні передумови
процесу трансформації у Польщі
Аналізуються внутрішні та зовнішні передумови, що спричинились до
процесів трансформації у Польщі, розкривається суть окремих концепцій, які
мали вплив на зовнішнополітичний курс країни.
Ключові слова: трансформація, концепції, закордонна політика.

Розпад Радянського Союзу та занепад комунізму в
державах–сателітах став переломним моментом в історії
ХХ ст. З огляду на це актуальними стають дослідження
чинників, що спричинились до прозахідної орієнтації
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країни, до переорієнтації економічних зв’язків із Сходу та Захід. Цьому питанню присвячені публікації
дослідників В. Комара, С. Бєленя, Р. Зємби, С. Пазимєша,
Р. Кузняра, А. Ананіча, А. Безансона та ін. Метою нашої
статті є висвітлення внутрішніх та зовнішніх передумов,
які спричинились до широких трансформаційних
перетворень.
До внутрішніх чинників, які сприяли демократичним
перетворенням в Польщі можна віднести: а) кризу
комуністичної ідеології; б) зародження в Гданську
масового
профспілкового
руху
«Солідарність»;
в) роль римо–католицької церкви в житті суспільства;
г) трансформація устрою держави; д) формування
незалежної концепції ведення закордонної політики.
До зовнішніх чинників належать: а) вплив Ватикану
і Святого Престолу на розклад в комуністичному
блоці; б) закінчення Холодної війни і світове лідерство
Америки; в) об’єднання Німеччини; г) розпад
СРСР, який являв собою «мозаїкову державу», де
російський народ панував над іншими [1, с. 129]. Дослідник С. Бєлень мирне і добровільне припинення
існування континентальної імперії вважає «російським
феноменом» [2, s. 18]; в) розпаду сприяв і чому сприяв
Заключний Акт (1975), який обмежив «температуру
просування Москви до Європи [3, s. 885] та сприяв ерозії
комунізму в країнах ЦСЄ [4, s. 152]; г) європейська
інтеграція і трансформація НАТО.
На перебіг сучасної історії Польщі впливають певні
концепції ХХ ст., які лягли в основу історичної пам’яті
народу [5, s. 261]. З цим погоджується польськогий
публіцист Є. Гедройц зазначаючи, що країна живе двома
примарами – Ю. Пілсудського та Р. Дмовського [6, s. 12].
До двох провідних теорій континентального бачення
місця і ролі польської держави в Європі відносяться:
неоягелонська і неоп’ястівська.
Неоягелонська концепція характеризується антиросійською спрямованістю, східним напрямком ведення
експансії. В її рамках виокремлюються доктрина
міжмор’я та прометеїзму. Прометеїзм (prometeizm) –
політичний проект ведення східної політики [7, s. 94],
де домінуючу роль мало українське питання [8, с. 62] з
метою ослаблення Російській імперії чи СРСР. Міжмор’я
(międzymorze) – проект, що передбачав утворення
континентальної федерації держав між Адріатичним,
Балтійським, Чорним морем на основі спадщини І Речі
Посполитої (РП). Український дослідник В. Комар
вказує, що ці власне концепції спрямовані на домінування
Польщі в Європі [9, с. 23].
Неоп’ястівська концепція в своїй основі містить
доктрину «сарматизму», де обґрунтовується походження
польської шляхти від сарматів. Концепція підносить роль
династії П’ястів, яка відкрила двері країні до західної
цивілізації Каролінгів і в 966 р. принесла християнство.
В лоні цього підходу можна виокремити інкорпораційну
ідею Р. Дмовського [10, s. 185], яка підкреслювала,
що між Росією і Німеччиною немає місця для слабкої
Польщі до якої повинні увійти землі, де переважає
польська людність [11, s. 29].
До кін. 80–х рр. країна була відокремлена від Західної
Європи. Незалежна політична думка розвивалась тільки
в еміграції в осередках Лондону, де перебував екс–
президент Р. Качоровський, та Парижу, де видавався
журнал «Культура» редактором Є. Гедройцем [12, s.
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32]. Дані центри впливали на формування опозиційного
руху в Польщі, найяскравішим прикладом якого можна
вважати «Солідарність» (Solidarność). Самоврядний
комітет виник в м. Гданську, який у серпні 1980 р.
об’єднував 700 заводів під керівництвом електрика
гданського суднобудівного заводу Леха Валенси (Lechа
Wałęsу). Комітет пройшов еволюцію від профспілки до
руху [13, s. 1]. Треба зазначити, що на початковому етапі
опозиція не мала чітких планів стосовно устрою країни
[14, с. 332].
Публіцист Є. Гедройц зазначав, що недоліком
руху лівого спрямування був організаційний хаос та
нестача кваліфікованих економістів і юристів [15, s.
111]. Дослідник А. Чубинський вважає, що діячі руху
вимагали від влади проведення демагогічних політично–
економічних реформ, які в той час не могли реалізуватись
[16, s. 658]. Слід додати, що діячі «Солідарності» мали
проамериканську орієнтацію про що говорить виступ
Л. Валенси в Конгресі, де обґрунтовувалась потреба
встановлення партнерських стосунків та необхідності
американських інвестицій з метою проведення
демократичних перетворень у Польщі [17, s. 30].
Можна виділити наступні причини відкидання
польським суспільством комуністичних цінностей:
1) загострене почуття націоналізму. Наприклад, президент Чехії В. Гавел вважає, що в регіоні ЦСЄ, не слід
політикам випускати з бутилки «джина націоналізму»,
бо це приводить до відновлення спірних питань з
попередніх епох [18, s. 4]; 2) приналежність країни
до «зовнішньої радянської імперії», яка не зазнала
колективізації і винищення генофонду нації; 3) існування
власного патріотично налаштованого партапарату;
4) вплив на суспільне життя римо–католицької церкви,
як незалежної інституції.
Неабияке значення мало те, що у 1978 р. новим папою
обрано К. Войтилу (1978–2005), який проводив активну
миротворчу діяльність, що було переломним моментом в
дипломатії Церкви [19, с. 14]. Так, в 1979 р. відбулась перша
з восьми офіційна поїздка глави Ватикану до Польщі,
де проголосив проповіді, котрі вплинули на опозиційні
процеси [20, с. 210]. Папа симпатизував «Солідарності»
та вболівав за своїх співвітчизників на міжнародній арені.
Саме про це свідчить його промова в парламенті Ради
Європи: «країни, що належать до Ради Європи розуміють,
що не становлять цілої Європи. Виражаю бажання
співробітництва із іншими країнами, що прагнуть до
єдності та солідарності» [21, s. 3]. В липні 1989 р. Польща
відновила дипломатичні стосунки з Ватиканом [22, s. 11].
Велике значення для ПНР мало правління генсека
М. Горбачова. Причиною змін в країнах ОВД, на думку
дослідника П. Федорчака, став відхід від брежнєвської
доктрини про «обмежену суверенність» [23, c. 164].
Початок «відлиги» знаменував собою виступ генсека
М. Горбачова 1988 р. перед польським Сеймом,
де наголошувалось на необхідності політичної,
економічної реформи [24, c. 3]. Реакцією на це була заява
британського прем’єра М. Тетчер: «Європа не повинна
опинитись під владою однієї імперії. На схід живуть
люди, які зараз відокремлені від своїх коренів. Саме
НАТО принесло мир і Європа має бути зацікавлена і
надалі до утримання присутності тут США» [25, p. 340].
З промови зрозумілим стає про розстановку безпекових
акцентів в регіоні ЦСЄ.
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Всі згадані вище обставини сприяли початку
переговорного процесу між ПОРП та опозицією. Високу
оцінку такому діалогу знову ж таки дала прем’єр
М. Тетчер: «Польща повинна отримати можливість
участі у європейській культурі, що виводиться з
християнства» [26, p. 82]. У Польщі на той момент не
йшлося про повалення діючого режиму, а тільки про
широку автономію. Про що свідчать висловлювання
Л. Валенси: «вважаємо М. Горбачова дуже талановитим
та мусимо допомагати у проведенні реформ» [27, s. 2].
Проте, на думку політолога Г. Моргентау, «Солідарність»
можна вважати моральною силою зсередини, котра несла
інтелектуальне зерно, що спричинилось до початку
процесу трансформації суспільства від 1989 р. [28, c. 16].
Ще папа І. Павло ІІ під час новорічної проповіді
в Римі наголошував, що «1989 рік буде важливим в
історії людства, особливо для тих країн, де відкрились
нові перспективи свободи і народної єдності» [29,
s. 3]. Американський політолог Ф. Фукуяма цей рік
вважає переломним тому, що відбулись вагомі події, які
привели до початку нової фази в історії людства. Це час
остаточного краху комунізму; час виводу Червоної Армії
з Афганістану; «круглого столу» в Польщі; втечі жителів
НДР до Західної Німеччини, що привело в листопаді
до краху «берлінської стіни» [30, s. 9]. Внаслідок цього
відбулось об’єднання Німеччини, її входження до
НАТО [31, p. 69], врегулювання польсько–німецького
кордону по річках Одра і Ниса–Лужицька [32, s. 83].
Польща і Німеччина в червні 1991 р. задекларували
добросусідські відносини, уклавши трактат «Про
добросусідство і приязнь». Канцлер ФРН Г. Коль
зазначив, що сприятиме єіроінтеграційним намірам
Польщі і, перш за все, фінансово [33, s. 37]. Трактат став
переломним моментом, вносив акценти до архітектури
безпеки в Європі [34, s. 41].
Дослідник А. Гайніч зазначає, що без об’єднання
сусіда, Польща була б відкинута від Заходу, неможливим
було б припинення існування ОВД [35, s. 62]. Треба
додати, що операційні сили країни відігравали васальну
роль і були готові до дій тільки в рамках військових
операцій ОВД [36, s. 493]. В 1990 р. у Польщі прийнято
прорадянську оборонну доктрину, де наголошувалось,
що метою оборони є захист національних інтересів, а
гарантією безпеки являється приналежність до ОВД
[37, s. 29], яке припинило існування 1 липня 1991 р.
[38, s. 145]. Слід наголосити, що першою питання
виходу підняла Угорщина, керівництво Польщі зайняло
вичікувальну позицію.
На еволюцію польської політики впливала
теж міжнародна трансформація: 1) розпад СРСР,
що президент Росії В. Путін вважає найбільшою
катастрофою століття. З одної сторони, площа РФ
зменшилась і повернулась до кордонів царювання
Олександра І [40, s. 70], а з іншої Росія, яка керується
засадами «enfant terrible» стала спадкоємицею СРСР
та отримала шанс реінкарнувати імперію Романових;
2) завершилась Холодна війна, яка спричинилась до
гегемонії США та поширення явища «атлантизму»,
де країна «узаконила» своє глобальне месіанське
покликання, що привело до зміни в характері воєн, до
глобалізації та політизації світу [41, s. 15]; 3) вперше
в історії виникла одна Німецька держава без воєн, яка
підтвердила існування своїх зовнішніх кордонів і взяла
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на себе певні військові зобов’язання. Ціною об’єднання,
при згоді Москви, стало підтвердження її східного
кордону. Одночасно відбулось «витискання» Росії з
Європи, що може привести до відродження муру, але зі
зміщенням на схід [42, c. 37]; 4) на карті світу появилась
ІІІ Річ Посполита, сусідами котрої стали сім держав [43,
s. 340], серед яких і Росія в постаті Калінінградської
області [44, p. 12]. Таким чином, Європа у кінці ХХ ст.
опинилась на тому ж місці де затрималась у XVII ст.,
коли зустрілась із іншою цивілізацією, іншим устроєм і
культурою [45, p. 191].
Отже, в кінці 80–х – поч. 90–х рр. ХХ століття для
ПНР склались зовнішні і внутрішні передумови, що
дали поштовх до демократичних перетворень. У країні
склалась сильна внутрішня сила під проводом електрика
суднобудівного заводу Л. Валенси, яка виявилась
інтелектуальним зерном, котре об’єднувало людей у їхніх
сподіваннях на краще. Тоді для лідерів «Солідарності»
йшлося лишень про отримання широкої автономії.
Польське керівництво до моменту розпаду СРСР займало
вичікувальну позицію, намагалось вирішити наростаючі
проблеми через пошуки компромісів, а збройні сили
були готові до проведення операцій виключно в рамках
ОВД. На перебіг подій в країні впливало об’єднання
Німеччини, ліквідація ОВД, СРСР. Неабияке значення
мала дипломатична діяльність папи Івана Павла ІІ.
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мы обращались и к другим священным книгам, в целом анализ не выходит за
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(стаття друкується мовою оригіналу)
с

Одной из религий, считающейся ниспосланной
небес, является иудейство, иначе – иудаизм.
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Как с иудейской, так и с исламской точки зрения
считается, что эта религия была ниспослана Богом.
Коран уделяет особое внимание традиции, системе
верований представителей этой религии, ее истории.
Естественно, что эта концепция исходила из характера
взаимоотношений между арабами и евреями.
История иудаизма в Священном Коране в основном
упоминается в мекканских сурах, отношение к евреям
также раскрывается в Сурат–аль–Маиде (сурам,
ниспосланным в Мадине). К представителям еврейской
веры, которые ей были очень преданы, советовали
относиться более уважительно. В Коране есть ряд
положительных выражений о последователях иудаизма,
преданных своей вере:
Те из последователей пророков, которые уверовали
ранее, и иудеи, и христиане, и те, кто поклонялся
планетам и ангелам (сабеи), и те, кто уверовал в миссию
Мухаммада, придерживался единобожия, веруя в Аллаха
Всевышнего, Единого и в Последний день – День Суда – и
в воздаяние, и творили благо – им награда от Господа
за почтение. Нет над ними страха, и не будут они
печальны! Ведь награда за добрые деяния не пропадёт
у Аллаха! (Корова, 2/62).
Среди людей Писания есть такой, который вернет
тебе целый кантар, если ты доверишь его ему; но есть и
такой, который, если ты доверишь ему всего один динар,
не вернет его тебе, пока ты не встанешь у него над
душой. Они поступают так, потому что говорят: «На
нас не будет греха из–за этих невежд». Они сознательно
возводят навет на Аллаха (Али Имран, 3/75).
Не все они одинаковы. Среди людей Писания есть
праведные люди, которые читают аяты Аллаха по
ночам, падая ниц. Они веруют в Аллаха и в Последний
день велят творить одобряемое, запрещают
предосудительное и торопятся совершать добрые дела.
Они являются одними из праведников. Какой бы добрый
поступок они ни совершили, ничто не будет отвергнуто
от них. Ведь Аллах знает богобоязненных (Али Имран,
3/ 113–115).
Как видно их стихов Корана, здесь отношение к
евреям, считающимися людьми Книги (Люди Книги – это
те, кто (евреи, христиане, зороастрийцы, евреи) имеют
небесную книгу, ведут себя как последователи любой
божественной религии, и которые произошли от народа
одного из пророков Аллаха и открылись пророкам),
весьма положительное. Это есть подтверждение того,
что ислам не был безразличным к еврейской религии.
Иудаизм обычно упоминается в Коране двумя
способами. Первое – это употребление самого слова
«еврей». Есть много мнений об этимологии этого
слова. В Коране это слово выражено словосочетанием
«аллазинахаду». Потому в арабских источниках слово
«еврейское» иногда понимается в смысле покаяния,
раскаяния. Согласно одной идее, еврейский народ
поклонялся золотому тельцу, а затем отошел от своих
ошибок, и снова вернулся к религии Моисея со словом
«мы вернулись к вам». Таким образом, существует
версия слова «хаду», что означает раскаяние [1].
Наряду с вышеуказанной версией, в Коране
употреблено также слово «яхуди» [2, Али Имран 3/67].
Согласно преданию, слово Яхуди используется по
аналогии с именем сына пророка Иакова Яхуды. Это
указано и в Торе [3, с. 374; 4, с. 182; 19, с. 30]. Согласно
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другому предположению, Иегуда – это название одного
королевства, откуда и самоназвание его жителей. Эта
мысль нашла свое отражение и в Торе [4, с. 182].
Другим стихом, указывающим на евреев в Коране,
является слово «Бани Исраил», то есть сыны Израиля.
Слово Израильв отдельности упомянуто в Коране два
раза, причем использовалось как указание на Иакова [2,
Али Имран 3/93, Марьям 19/58]. Выражение же Бени
Исраил приводится в Коране до 50 раз [5, с. 194–195].
Слово Израиль приводится как второе имя пророка
Иакова или как его прозвище. Согласно приведенному
в Торе сказанию, это прозвище означает «победитель»,
поскольку он победил по итогам борьбы с Богом или
его ангелами [6]. Позже это имя было дано царству,
созданному некоторыми еврейскими племенами [5,
с. 194]. В Священном Коране также сообщается, что
во времена Моисея эти племена были разделены на
двенадцать разных колен.
Наряду с этими именами в Священном Коране
также содержится фраза «Ahl al–Kitab», то есть те,
кому вручена священная книга, или люди–обладатели
священных книг. Это утверждение относится не только
к евреям, но и христианам. По этой причине можно
сказать, что утверждения в Коране только относительно
евреев и еврейской веры – это слова сыны Израилевы
(Бени Израил) и Яхуди [7].
Исследователи, изучающие историю иудаизма,
более последовательны в оценке истории появления
этой религии или еврейского народа. Так, основываясь
на Торе, они предлагают версию еврейских потомков,
которые исходят от Авраама. То есть, первый
исторический период их существования считается
периодом со времен Пророка Авраама до исхода евреев
из Египта. Эта идея может быть найдена в Древнем
Завете и в Библии. Исходя из этих идей, было бы
правильно утверждать, что потомками евреев были дети
пророка Авраама. Однако доведение еврейской религии
до Иаковане воспринимается с точки зрения ислама и
Корана. В одном стихе указывается:
О люди Писания! Почему вы препираетесь
относительно Ибрахима [Авраама], ведь Таурат [Тора]
и Инджил [Евангелие] были ниспосланы только после
него. Неужели вы не разумеете? Ибрахим [Авраам]
не был ни иудеем, ни христианином. Он был ханифом,
мусульманином и не был из числа многобожников (Али
Имран 3/65, 67).
Как видно из стиха, нелогично определять Ибрагима
как религиозную личность, каким–то образом связанным
с иудаизмом. Поэтому более уместно рассматривать его
как начало истории еврейского народа.
В Священном Коране и в Торе нашло свое
отражение сказание о том, что у Авраама были также
сыновья Исаак и Исхак, и еврейский народ является
потомками Исхака [8]. Позже потомки сына Исхака,
Иакова и особенно наиболее выдающегося Иосифа,
продолжили род евреев. Они начали распространяться
в Египте при поддержке Иосифом еврейских племен
[9]. В такой последовательности, согласно каждой из
вышеуказанных священных книг, был завершен первый
этап истории евреев.
Вторая и наиболее важный этап еврейской истории
начался с Пророка Моисея. Фактически эта история
широко представлена в Торе и в Священном Коране [10].
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Начало этой истории основано на приходе пророка Моисея
в мир. Сказания связаны с событиями, последовавшими
за приходом Моисея в мир и с трудностями, с которыми
сталкивались евреи в Египте. Эти традиции показывают,
что у евреев не было комфортного образа жизни в Египте
после царствования Пророка Иосифа, народ страдал от
притеснений и угнетения. Это можно подтвердить также
фактом убийства сыновей Израиля сразу после рождения
[11]. Кроме того, из сказаний мы можем видеть, что такая
же ситуация продолжалась и в молодости Моисея. Тот
факт, что Моисей вмешался в конфликт между евреями
и египтянами, понимается как наличие превосходства
египтян. Так, такая же ситуация остается в конце
конфликта, когда Моисей покинул страну и вернулся спустя
годы. Однако на этот раз становится ясным, что Моисей
вернулся, уже будучи пророком. На этом этапе начинается
основная история религии евреев [2, Таха 21–24].
Главная цель пророка Моисея, посланного к фараону,
главе Египта – это спасти свой народ от гонений и
притеснений. По этой причине единственным выходом
является переселение народа, то есть Бани Израиля,
из Египта. С выходом из Египта Бани Израиль будет
свободным обществом, которое имеет собственную
волю, а также и обществом, где будет почитаться
религия, которую принес Моисей. Поэтому очевидна
была неизбежность покинуть Египет и распространиться
на новые земли. Таким образом, Пророк Моисей
обратился к фараону и потребовал освобождения
еврейского народа через различные диалоги и творимые
чудеса. Здесь необходимо отметить, что это требование
исходило не от еврейского народа, и народ не поддержал
пророка Моисея. Видимо, подобное отношение сыграло
определенную роль в формировании их религиозных
размышлений, их судьбы.
Когда дело доходит до диалогов фараона и Моисея,
видно, что здесь для народа важны принципы еврейской
религии и их определенные моменты. В качестве примера
мы можем сказать, что в одном из диалогов проявляется
резкое различие между сущностью веры египетского
народа и верой иудаизма. У египтян преобладали
политеистические убеждения, когда Пророк Моисей
(да благословит его Аллах и приветствует) внушал
идею единобожия. Вероятно также, что желание исхода
у евреев из Египта было также связано с желанием
комфортно жить в своей монотеистической вере.
Таким образом, Пророк Моисей, чтобы привести
мир к вере и устранить рабство и притеснение евреев,
в качестве единственной меры предосторожности видел
выход в том, чтобы покинуть страну и поселиться
на новых территориях. Однако некоторые из аятов в
Коране показывают, что еврейский народ не так просто
было привести к согласию, даже при согласии фараона.
Например, из следующего стиха видно, что Пророк
Моисей обратился к своим людям и что люди не ответили
на это обращение:
Тот, кто уверовал, сказал: «О мой народ! Последуйте
за мной, и я поведу вас правильным путем. О мой народ!
Мирская жизнь — не что иное, как предмет пользования,
а Последняя жизнь является Обителью пребывания. Тот,
кто совершил зло, получит только соответствующее
воздаяние. А те мужчины и женщины, которые
поступали праведно, будучи верующими, войдут в Рай,
в котором они будут получать удел без счета. О мой
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народ! Почему я зову вас к спасению, а вы зовете меня
в Огонь? Вы призываете меня не веровать в Аллаха
и приобщать к Нему в сотоварищи то, о чем у меня
нет знания. Я же призываю вас к Могущественному,
Всепрощающему. Нет сомнения в том, что то, к чему
вы меня призываете, не заслуживает молитв ни в этом
мире, ни в Последней жизни, и что нам предстоит
вернуться к Аллаху, и что излишествующие окажутся
обитателями Огня. Вы вспомните то, о чем я вам
говорю. Я вверяю свое дело Аллаху. Воистину, Аллах
видит рабов» (Сура Гафир 40/38–44).
Наконец, Моисей, уговоривший и фараона, и свой
народ, отправился, чтобы покинуть с евреями Египет
и искать для них новые территории. Чудодейственным
образом море разошлось, и пророк Моисей с евреями
пересекли море, их преследовала армия фараона. Но
с последующим слиянием моря фараон и его армия
погибли, а евреи были спасены [2, Коран, Таха 20/78–79].
После вышеупомянутых событий открывается новая
страница в истории евреев. Большинство евреев, которые
пришли с пророком Моисеем (да благословит его Аллах
и приветствует), после спасения решили поклоняться
идолам, когда они впервые встретили людей, которые
поклонялись идолам. Конечно, они боялись вызвать
гнев Пророка Моисея (да благословит его Аллах и
приветствует) [13].
Через некоторое время Пророк Моисей был вызван
на гору Синай, чтобы получить письменные повеления,
и было сообщено, что он получил 10 заповедей и писал
на досках в течение 40 дней. Однако пока в конце этой
встречи Пророк Муса вернулся к своим людям он увидел,
что они отвернулись от своей религии. Так, некто по
имени Самири призывал евреев отвернуться от своего
пути и изменить свою религию. Он призывал евреев
поклоняться золотому тельцу. Когда Моисей увидел это,
он рассердился, швырнул скрижали на землю доскам
и изгнал Самири. Он снова пытается вернуть людей в
свою веру.
Другое сказание из истории евреев вместе с Моисеем,
изложенное в Священном Коране – это обещанная
земля. Повествуется, что земли, которые были обещаны,
это – часть палестинской территории, что является и
сегодняшними реалиями [14]. В Коране эта концепция
показана как идея священной земли [2, Маида 5/20–26].
Из этих стихов возникают вопросы: как места,
упомянутые в Торе, как обетованная земля, называются
в Священном Коране «священная земля»? Может ли
территория обетованной земли определяться термином
«священная земля»?
Фактически, ответ на этот вопрос мог бы прояснить
многие, как исторические, географические, так и
идеологические вопросы. В целом стих в стихе
объясняется по–разному. Например, согласно Табарие,
понятие «священная земля» – это место, где происходит
духовное очищение и человек получает благословление
[15, с. 512–513].
Рагиб аль–Исфахани рассуждает примерно в
указанном направлении, говоря о значении «вдали
от ширка, наибольшего загрязнения» [16]. Согласно
интерпретации Мизаном первого стиха Сурата аль–
Исра [2], здесь не исключается вероятность того, что
это место будет мечетью Аксы, то есть Иерусалимом.
Согласно стиху 137 Сурат аль–Араф (Пречист Тот,
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Кто перенес ночью Своего раба, чтобы показать ему
некоторые из Наших знамений, из Заповедной мечети
в мечеть аль–Акса, окрестностям которой Мы даровали
благословение. Воистину, Он – Слышащий, Видящий)
[2], это место называется священным, потому что оно
благословленное и благодатное (Мы даровали в наследие
тем, которых считали слабыми, восточные и западные
земли, которые Мы благословили. Сбылось прекрасное
Слово твоего Господа о сынах Исраила (Израиля),
поскольку они проявили терпение. Мы разрушили то,
что содеяли Фараон и его народ и что они воздвигали)
[17, с. 288–289].
Из этих утверждений видно, что Пророк Муса
поместил своих людей на Ближний Восток и хотел
открыть новую страницу в их истории. Но евреи не
согласились с этим, и сорок лет в пустыне они искали
землю. Впоследствии это событие отмечалось как
праздник, шукот, то есть праздник палаток [18, с. 133].
Третий период еврейской истории, известный как
период царств, принес евреям много побед и преимуществ
[19, с. 21–22].Так, этот период начался с правления
правителя по имени Талут, назначенного Моисеем. В
Коране этот период не был широко раскрыт, и в каждом
повествовании больше внимания было обращено на
поучительные стороны этого периода жизни евреев.
Информация о Талуте – это просто ссылка на стихи
246–251 Сурат аль–Бакара. Талут – это древнееврейское
слово «тул», в переводе означает длинный. Согласно
легенде, Талут был высоким и осанистым человеком.
Вот почему это имя было ему дано [20, с. 141].
Согласно Корану, евреи начали жаловаться Пророка
Моисею на долгие бедствия и скитания без земель. Как
выход из этой ситуации, они пришли к идее воевать. В
результате Пророка Моисея попросили помочь избрать
правителя или полководца. Пророк Моисей, утверждал,
что Бог выбрал Талута в качестве предводителя, но,
несмотря на это, народ не хотел его принимать, потому
что он не был богат. Моисей ответил на возражение
евреев, которые хотели, чтобы выбрали одного из них,
и сказал, что Талут превосходит всех остальных по силе,
разуму и учености, что он более достоин быть королем,
и, наконец, Бог избрал его.
Евреям, вынужденным согласиться с командованием
Талута, отправились в боевой поход, и им было
предсказано встретить реку. В то время, как им
посоветовали выпить только одну горсть воды в реке,
некоторые из них выпили больше, они устали при
пересечении реки, они были не в состоянии сражаться,
и, короче говоря, они не подчинились команде. Но,
несмотря на все это, талутская армия победила армию
Калутуна на противоположном фронте и открыла
новую историческую страницу для евреев. В результате
возникло еврейское царство, и впервые евреям удалось
создать государство [21, с. 552–553].
С этой точки зрения победу Талута можно считать
началом новой эры для евреев. Недавно созданное
государство после эпохи Иосифа дало им власть и
свободную систему управления. Хотя в Торе указаны
некоторые ошибки в управлении, в Коране чувствуется
позитивный подход к новому государству, а также к
Талуту, как полководцу.
Давид, молодой человек, который позже стал
лидером еврейского государства, в битве с вражеским
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командиром Калутом убил его в войне и привел
государство к более сильной позиции.
Когда благочестивый Давид стал правителем, он
правил справедливо и имел сильное государственное
управление. Слово «Давид» используется в смысле
выражения «самый любимый, зеница ока» [22, с. 21].
Согласно Корану, ему была преподнесена книга под
названием «Псалмы» [2, Ниса 4/63, Исра 17/55]. В то
же время он был вознагражден Богом возможностью
править, мудростью и пророчеством [2, Бакара 2/251].
Давид, который правил в течение 40 лет в соответствии
с Торой, в Коране также ценился как очень справедливый
правитель, как объект поклонения и праведных деяний,
поскольку он правил справедливо, без жестокостей
и ошибок [2, Сад 38/17]. Эта идея в Коране была
подтверждена следующим сказанием. Однажды ночью
двое мужчин вошли в комнату, где лежал Давид, и
попросили дать им справедливое суждение. Праведный
Давид разрешил этот спор и определил право тому, кто
это заслуживал. Из этого повествования ясно, что во
времена правления Давида еврейское государство, следуя
правилам Талута, продолжало на протяжении многих лет
реализацию справедливого правления и власти силы [2,
Сад 38/21–25].
Самый замечательный период развития еврейского
государства – это период правления Соломона, сына
Давида. Пророк Сулейман в Священном Коране был описан
как наиболее сильный правитель. Можно представить
здесь, что евреи управляли огромной территорией, и что
их власть была нерушимой и сильной. Соломон был не
просто правителем, но и пророком для Корана. Ему была
дана большая мудрость, чем его отцу, и у него было более
широкие преставления о способах решения проблем
[2, Анбия 21/78–79]. Соломону было дано право судить
бесов и дьяволов [2, Сад 38/35–39],а также познать язык
животных и птиц [2, Намл 27/16–19]. Это показывает,
насколько широко была распространена сила еврейского
государства, и какой вершины правления достиг Соломон.
Во времена Пророка Сулеймана были установлены
отношения с другими государствами, и им также
была передана религия Аллаха. Примером этого
является укрепление отношений с государством Саба.
Правительница этих краев (царица Савская) посетила
дворец Пророка Соломона [2, Намл 27/20–28]. Эта
история показывает, что во время правления Соломона
страна не была агрессивной в своей политике против
других стран, несмотря на мощь страны.
После
царствования
Соломона
правлению
еврейского народа в этом славном и долговременном
состоянии, пришел конец из–за равнодушия к своей
стране, неискреннего поведения, все завершилось
катастрофой. Хотя в Коране не упоминаются подробности
происходившего, есть небольшое упоминание, которое
дает возможность обратиться к истории. Так, в Сурате
аль–Исра говорится, что дети Израиля совершили два
озорства и, следовательно, в итоге пострадали от этого,
терпя различные горестные события [2, Исра 17/4, 7].
При анализе исторических фактов можно выдвинуть
несколько версий того, как произошли эти две
катастрофы. Согласно легенде, первым из этих событий
был Вавилонский царь Бухтуннаср. Он известен как
человек, оккупировавший страну в 538 году до н.э. и
вынудивший евреев покинуть свои земли [19, с. 22–23].
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Как второе событие, следует назвать, в дополнение
к преследованиям Александра Македонского в 330
году до нашей эры [19, с. 23], победу римлян над ними
в 80–е и 135–е годы [23, с. 221]. Это разные события,
тем не менее, они показывают, что евреи долгое время
не могли восстановить свое былое могущество. Этот
период был известен как четвертый период истории
еврейского народа. В результате они вернулись к рабству
и зависимости.
Хотя некоторые источники ссылаются на то, что
происходящее с евреями связано с убийством пророков,
признанных Кораном, тот факт, что история восходит
к дате до нашей эры, указывает на то, что эта версия
неверна.
В Священном Коране было отмечено, что после
царствования Соломона еврейскому народу было
отправлено несколько пророков, но они не приняли их.
Подчеркивается, что был послан пророк Захария, а затем
ему был дан сын по имени Иоанн [2, Али Имран 3/37–
41]. В исламских источниках имеются также предания
об убийстве их обоих [24, с. 211].
Последним пророком, посланным еврейскому народу,
по Священному Корану, был Иисус. Евреи, жившие под
римским правлением, ждали Спасителя, Мессию, когда
же Мессия появился, фактически не принимали Иисуса
как пророка. В итоге они хотели организовать заговор
против него. Согласно священной книга христианства,
Библии, Иисус был распят, а через три дня он вознесся
на небо [25].
Согласно Корану, Иисуса не распинали на кресте,
был распят некто подобный ему. А пророк Иисус
возвысился в Божье царство [2, Ниса 4/157–158].
В Священном Коране история евреев завершена
сказанием об Иисусе. Хотя есть некоторые стихи об
отношениях между мусульманами и евреями, они все
же не отражают полную историю. При исследовании
истории ислама можно получить информацию о
положении евреев в Аравии. Однако эти исторические
события в Коране не были полностью раскрыты.
Причина этого в том, что Коран больше акцентирует
вопросы взаимосвязи между народами и не обращается
к длительному анализу событий этого периода.
Выводы. Можно прийти к выводу о том, что история
евреев началась с того периода, когда Пророк Моисей
вывел их из Египта. Ведь понятия сыновья Израиля
или еврейская идентичность были сформированы и
назывались как народ именно в указанное время. У
евреев, у которых был многотрудный, тяжелый образ
жизни, было могучее государство, однако были и
периоды поражений и проигрышей, которые опять
приводили к мучениям и страданиям этих людей. Как
наиболее часто упоминаемый народ в Коране, евреи
почти всегда в каждый исторический период пытались
сохранить свое нормальное существование.
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The history of Jews and Jewish faith in Quran Kareem
This article reviews the analysis of the problems of Jews and the Jewish faith
in the context of the Quran. The article considers the issues of periodization of the
history of the Jewish people, the role of prophets in the formation of identity and
faith. Although we have reviewed the other sacred books as well, but, in general,
the analysis did not go beyond Quran. However, the wide coverage of this topic in
the narratives of the Holy Books, including Quran and the sources of interpretation,
can lead to the explanation and clarification of many unclear moments. The use
of the comparative method here also helps to comprehensively assess the general
content of the topic.
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prophetic activity, sacred books, world religions.
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Історія євреїв і єврейської віри в Корані–Керім
Розглядаються питання аналізу проблематики євреїв і єврейської віри в
контексті Корану. Розглядаються питання періодизації історії єврейського
народу, роль пророків у формуванні ідентичності та віри. Хоча ми зверталися
і до інших священних книг, в цілому аналіз не виходить за рамки Корану. Разом
з тим широке висвітлення цієї теми в оповіданнях священних Книг, в тому
числі Корану і джерелах тлумачення може сьогодні привести до розкриття
і уточнення багатьох проблем. Використання порівняльного методу тут
також допомагає всебічно оцінити загальний вміст теми.
Ключові слова: Коран, джерелознавство, історія єврейського народу,
єврейська віра, пророча діяльність, священні книги, світові релігії.
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В 70–е годы XX века роль общенационального
лидера Гейдара Алиева в подготовке и размещении
высококвалифицированных национальных кадров
Затронуты вопросы получения образования азербайджанской молодежи
в самых престижных университетах больших городов СССР, формирование
их как высококвалифицированных кадров по различным специальностям,
необходимым для нашей республики, а также вопросы роли каждого
образовательного учреждения нашей республики в истории нашей страны,
их достижения в подготовке высококвалифицированных кадров. В этой
работе нашли свои отражения роль Великого лидера Гейдара Алиева,
его политический курс, достигнутые успехи. Отмечена статистическая
информация о проделанной работе.
Ключевые слова: Гейдар Алиев, образование, высшая школа, персонал,
эксперт.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Иногда советскую эпоху рассматривают как
продолжение
колониальной
политики
царизма.
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Большевистскую оккупацию, положившую конец
государственной независимости азербайджанского
народа, по сути, было бы неправильно по–другому
оценивать. Но, несмотря на крушение государства,
в послеоккупационный период Азербайджан, хоть
и формально, считался союзной республикой, по
конституции имел право сохранять определенные
международные отношения.
Следует отметить, что, хотя в советский период
Азербайджан не был независимой страной, некоторые
атрибуты государственности были сохранены [2, с.
6]. С этой точки зрения, история 70–х годов XX века в
объективной форме должна быть заново переписана.
История азербайджанского народа – это история как
граждан, живущих на территории Азербайджанской
Республики, южных азербайджанцев, так и эмиграции,
соотечественников, которые по воле судьбы живут в
различных странах. Необходимо исследовать историю
нашего народа в целостном, взаимном единстве.
Деятельность эмиграции в зарубежных странах 1920–
1921–х годов является неотъемлемой частью нашей
истории. Попытки очернить и запятнать ее неверны.
Именно политические эмигранты и их наследники
составляют ядро азербайджанской диаспоры зарубежом.
Великий государственный деятель Гейдар Алиев
верно отмечал, что каждая страница нашей истории
нам дорога. Если в годы советской власти лидеры
эмиграции, вынужденно живущие за пределами своей
страны, зарубежом сохраняли идеи независимости, то
необходимые для государственного строения первые
материальные факторы – территория, население
и правительство были сформированы в пределах
Азербайджанской ССР. С этой точки зрения в истории
Азербайджана 70–е годы начало 80–х годов XX века
занимают особое место [6].
В 70–е годы XX века Гейдар Алиев умело
решает, волнующие народ, проблемы, тщательно,
целенаправленно подготавливает условия, необходимые
для
восстановления
независимости
в
Советском Азербайджане, защищает национальную
интеллигенцию, не поддаваясь идеализму, в рамках
условий того периода работает во имя своего народа [2,
с. 7]. Только в 70–е в начале 80–х годов XX века впервые
в Советском Азербайджане на пути, ведущей к решению
проблем народа и независимой государственности, была
заложена основа великого, стратегического этапа. В
1967–ом году после назначения Гейдара Алирза оглы
Алиева на пост председателя Комитета государственной
безопасности при Совете министров Азербайджанской
ССР в республике стали появляться благоприятные
условия для творческой деятельности национальных
интеллигентов. Преследование националистической
деятельности почти прекратилось. Несмотря на
это, ситуация в республике была напряженной. Во
власти царило недоразумение, экономика республики
ослабевала. Москва подумывала о назначении нового
лидера в Азербайджане. 14–го июля 1969–го года в
состоявшемся пленуме с избранием Гейдара Алиева
в качестве главы республики начался новый этап в
истории народа. Бюро ЦК впервые поприветствовало
вопрос избрания Гейдара Алиева первым секретарем
ЦК Компартии Азербайджана. После этого пленум ЦК,
обсуждая организационные вопросы, первого секретаря
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ЦК Компартии Азербайджана Вели Ахундова,в связи
с избранием в президенты Академии Наук ССР,уволил
с должности первого секретаря ЦК и члена Бюро, а
Гейдара Алиева избрал первым секретарем и членом
Бюро ЦК КП Азербайджана. В связи с этим, в решении,
принятом Бюро, говорилось: «В связи с переходом на
другую работу, освободить товарища Алиева Гейдара
Алирза оглы от должности председателя Комитета
государственной безопасности при Совете министров
Азербайджанской ССР. Утверждение этого решения
должно быть запрошено у Центрального комитета
Коммунистической партии Советского Союза» [7].
КПСС подтвердила это постановление. Американский историк Б. Фоукис по этому поводу писал, что
генеральный секретарь КПСС Л. И. Брежнев привел
Гейдара Алиева из КГБ в партийное руководство.
Стоит отметить, что после избрания Гейдара Алиева
первым секретарем ЦК КП председатель КГБ СССР
Ю. Андропов приказом №166 от 27 ноября 1969–го года
отблагодарил и наделил его ценным подарком [2, с. 8].
Годы правления Гейдара Алиева являются поворотным
моментом в истории народа, в первую очередь, в
экономической сфере Азербайджана, а также считаются
периодом образования, культуры, искусства, защиты и
развития национально–духовных ценностей, периодом
творчества и прогресса. Именно в это время начались
создаваться сегодняшние социально–экономические,
культурные основы нашей независимости.
Наряду со всем этим, одной из важных проблем
азербайджанского народа было открытие новых школ,
подготовка высококвалифицированных специалистов,
кадров с высшим образованием, отвечающих
требованиям того времени. Главной целью открытия
школ в годы правления царизма было подготовка
высококвалифицированных кадров для проведения
колониальной политики в этих местах. Но в любом случае
эти школы сыграли определенную роль в просвещении
народа. Образованные люди распространяли просвещение, думали о национальной принадлежности,
играли исключительную роль в создании и развитии
национального мышления. В деревнях Азербайджана,
можно сказать, не было школ или образованных людей.
Переписки местного населения вели малочисленные
писари (mirzə), имеющие большое влияние среди
народа. Выражение «Mirzə» звучал в народе с
особым уважением. Народ страдал от неграмотности.
Неграмотность азербайджанского населения во многом
была в интересах колониального правительства. Легко
управлять людьми, которые необразованны, не осознают
суть произошедших событий, не требуют свои права, и
это не представляло серьезной угрозы для центрального
правительства. Несомненно, важным этапом в
просвещении народа является период правления
Азербайджанской Демократической Республики.
Первый в Азербайджане современный ВУЗ –
Бакинский государственный университет был основан в
1919 году. Но не только не хватало учебников, материалов
и книг на родном языке, но и не хватало учителей.
Отчаянное правительство приглашало известных
учителей и научных работников из России и Турции.
Бакинский Государственный Университет всегда был
центром национальной идеи, прогрессивной мысли
в Азербайджане. Здесь получили образование сотни
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известных ученых, интеллигентов, великих дипломатов.
БГУ, являющийся ведущим учебным заведением
независимой Азербайджанской Республики, обучил
более 100 000 высококвалифицированных специалистов
для различных отраслей науки и образования,
просвещения и культуры, социальной и экономической
жизни. С момента начала своей деятельности БГУ стал
одним из ведущих университетов мира.
Государственная политика, проводимая в годы
независимости, сыграла особую роль в обучении
азербайджанского народа. Национальное правительство, отправив азербайджанскую молодежь учиться
за границу, начало деятельность, имеющую исключительное значение в истории Азербайджана. Однако
большевистская оккупация изменила задачи и цели
азербайджанского просвещения. Патриотические учителя были уволены. Проводимые аттестации привели
к тому, что учителя остались без работы. В связи с
нехваткой учителей, преподававших на родном языке,
азербайджанские отделы вузов объединились с русскими.
Из–за незнания русского языка, азербайджанские
студенты оказывались в сложном положении. В
образовании азербайджанские отделы вытеснялись, а
затем и вовсе закрывались. В результате среди студентов
азербайджанцы составляли меньшинство. Даже к
действующим азербайджанским отделам было чуждое
отношение. Для лиц, окончивших их, трудно было
работать в высоких партийных и советских органах. Во
время принятия на работу основное внимание уделяли
политической принадлежности, знанию русского языка
и преданности большевистскому правительству [2, с.
24]. В исследуемом периоде XXIV съезд КПСС проявил
большое внимание выбору и воспитанию кадров. Это
вполне закономерное явление, потому что управление
всеми аспектами жизни общества, организационная
работа среди масс и уровень политической работы
неразрывно связаны с отбором, размещением и
улучшением кадров. В структуре советских органов
произошли значительные изменения. Если в 1965–
ом году среди председателей исполнительных
комитетов советов местных депутатов тружеников
Азербайджанской ССР 184 человек имели высшее
образование, то в 1970–ом году их было 257 человек.
Однако при отборе и размещении руководителей
исполнительных комитетов районных и городских
советов допускается ряд недостатков. Это было связано
с отсутствием надлежащей стабилизации кадров в эти
места [1, с. 31].
Подготовка, правильный подбор и размещение кадров
в стране показали себя и в области здравоохранения.
Здесь важную роль сыграли указ ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 5 июля 1968 года «О мерах по
дальнейшему улучшению здоровья страны и развитию
медицинской науки», указы седьмого призыва четвертой
сессии Верховного Совета ССР, подтверждающий
основы законодательства здравоохранения СССР и
союзных республик.За этот период в стране работало
более 12,5 тысяч врачей и более 39000 медсестер.
Азербайджанский медицинский университет имени
Н. Нариманова был центром подготовки врачей в
республике. Этот университет с момента своего создания
выпустил 16000 врачей и провизоров [1, с. 87]. В первые
годы становления советской власти в республике
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были созданы основы медицинской науки, и она
начала успешно развиваться. В исследуемый период в
республике было 11 научно–исследовательских центров
и 2 высших медицинских учебных заведения: в этих
научных отделах и университетах были исследованы
наиболее важные проблемы, относящиеся к патологии
страны, и прошли подготовку высококвалифицированные
кадры. В Республике эффективно функционировали
166 докторов наук, 638 кандидатов медицинских наук.
Ученые республики внесли большой вклад в развитие
медицинской науки в нашей стране [1, с. 89].
В целом социально–экономическое развитие
республики в этот период достигло значительного
прогресса и передового производственного опыта, но,
с другой стороны, не освободилось от недостатков, а
на более поздних стадиях господствовали застойные
годы. Сколько бы не было достижений, глубокие
противоречия, трудности, недостатки и ошибки
того периода должны объективно анализироваться
и изучаться [3, с. 8]. Однако, относясь к состоянию
подготовки кадров в республике с точки зрения
современных требований, нужно признать, что в указе
ЦК КПСС Совета Министров СССР «О мерах по
дальнейшему совершенствованию высшего образования
в стране» недостатки в деятельности высших учебных
заведений не были полностью устранены. Но в 1969–
ом году после августовского пленума при внимании и
инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева
ЦК предпринял серьезные шаги для улучшения работы
высших учебных заведений. Придавая большое значение
подготовке высококвалифицированных специалистов
для отбора и размещения кадров во всех областях,
был принят ряд важных мер по совершенствованию
методики преподавания, образовательной и научно–
исследовательской работы в высших учебных заведениях. Особое внимание было уделено организации
и проведению вступительных экзаменов, а также
улучшению общественного состава студентов. ЦК КП и
правительство Республики уделяли большое внимание
подготовке кадров по многим специальностям,
необходимым для республики, и приняли меры по
направлению многих абитуриентов в университеты
разных городов СССР: Москвы, Киева, Ленинграда,
Казани и др. [4, с. 15].
В 1971–1975 годах предусматривалось обучить
около 9 миллионов средне и высококвалифицированных
специалистов. В нашей республике в этот период было
запланировано подготовить 190 тысяч специалистов, в
том числе 90 тысяч в высших учебных заведениях и 100
тысяч специалистов в средних специальных учебных
заведениях. В высших школах республики было открыто
177 новых кафедров по подготовке кадров по таким
важным специальностям как автоматизация управления,
прикладная математика, полупроводники и диэлектрики,
тепло–электрические сооружения, многоканальная
связь, материально–техническое обеспечение экономики
и т.д. [4, с. 34]. Следует отметить, что высшие учебные
заведения республики, в основном, были обеспечены
научно–педагогическими кадрами. В наших школах
работало более 7000 учителей, из которых 43,6%
были кандидатами наук, профессорами, докторами
наук и доцентами. Согласно удельному весу учителей,
имеющих ученые степени и научные звания, высшая
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школа нашей республики занимала одно из первых мест
среди союзных республик. В то же время в этой работе
все еще было много недостатков и нерешенных вопросов.
Подготовка квалифицированных кадров, необходимых
для всех секторов национальной экономики, было
еще не полностью обеспечена. Азербайджанский
Университет Сельского Хозяйства не готовил
специалистов в области защиты сельскохозяйственных
растений, лесного хозяйства, мелиорации и по ряду
других специальностей. В Бакинском Государственном
Университете имени С. М. Кирова не было подготовки
кадров по психологии, философии, истории, археологии,
прикладной лингвистике и по таким новым отраслям
науки как микроэлектроника, биофизика, ботаника и т.д.
[4, с. 47]. Следует отметить, что квалифицированный
специалист подготавливается не только в высшей школе:
после окончания ее он бесперерывно совершенствует
свои знания в курсах повышения квалификации
и факультетах. В статье 69 законопроекта о
государственном просвещении конкретно написано про
это. Аспирантура – это проверенное средство, которое
готовит высококвалифицированные, включая научные
и педагогические кадры. В педагогическую работу
принимаются только те, которые имеют соответствующее
образование и профессиональную подготовку. Это
положение закона является важным фактором для
повышения квалификации всех педагогических кадров,
их отбора и размещения. Законопроект определяет
основные формы и методы отбора педагогических
кадров. В высших школах вакантные должности
преподавателей и учителей занимаются путем конкурсов,
и они затем вновь переизбираются [5, с. 131].
В 70–80–е годы ХХ века средние и высшие
педагогические школы республики проделали большую
работу в области подготовки квалифицированных
преподавателей, 42816 человек получили высшее и
среднее образование, из них более 65% были направлены
в сельские районы [3, с. 238]. Также хотелось бы отметить,
что в развитии физики в Азербайджане, в подготовке и
размещении умелых кадров – физиков большая заслуга
принадлежит, жившему и творившему в этот период,
Гасану Абдуллаеву. Благодаря его посредничеству
несколько физиков принимали участие в конференциях
и симпозиумах в разных странах. Академик Гасан
Абдуллаев уделял особое внимание подготовке молодых
кадров [8, с. 21]. За все эти годы, то есть в 70–е годы XX
века наблюдался быстрый рост в нефтяной и химической
промышленности. А также в начале 70–х годов XX века
руководство нефтяного и горного машиностроения
имени П. Монтина и Л. Шмидта для обеспечения
эффективной и деловитой деятельности коллектива
использовал передовой опыт управления. Руководство
завода сосредоточило свое внимание на организации
труда и деятельности на научной основе, на применении
новых технологий. Для этой организации был создан
общественный совет, а в цехах – творческие бригады. В
общественных советах и в этих бригадах работали около
100 специалистов [10].
В 70–80–е годы XX века в развитии машиностроительной промышленности республики важную
роль сыграло «Союз нефт. маш.» – Всесоюзное
Объединение Нефтяного Машиностроения. Из 20
предприятий,
действующих
при
«Объединении
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Нефтяного Машиностроения», 15 были заводами.
Руководители заводов были заменены деловитыми,
знающими работу, специалистами. В Министерстве
Машиностроения слушались их периодические отчеты
и данные, трудности, выявлялись негативные случаи и
устранялись [3, с. 92].
Было бы уместно отметить, что в 1935–1960 годах
в Азербайджанском Нефтехимическом Институте общее
число лиц, защищающих нучные работы, составляло 447
человек, а в 1970–ом году – 1312. С 1960 по 1970 годы было
подготовлено 48 иностранных научных кадров. Отдел
Аспирантуры Азербайджанского Нефтехимического
Института к 1976–ому году осуществлял прием по
46 специальностям и поддерживал тесную связь с
нефтехимическими
и
научно–исследовательскими
институтами. Среди выпускников отдела Аспирантуры,
готовивший научных и педагогических специалистов
по таким специальностям как теоретическая механика,
неорганическая, органическая и физическая химия, химия
высокомолекулярных соединений, нефтяная химия и
синтез, геология и разведка нефте–газовых зарождений,
методы геофизических исследований и разведка
полезных ископаемых, автоматизация производственных
процессов, электрическое оборудование, электрические
сети и системы, приборы и устройства автоматики
и телемеханики, машиностроительная технология,
машины и оборудование для нефтяных и газовых
месторождений, высоковольтные техники, технология
газовой и топливной химии, разработка и эксплуатация
нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений,
промышленная тепловая энергетика и т.д., были
М. П. Гулузаде, А. А. Ягубов, А. М. Мелик–Шахназаров,
С. А. Багатуров, Л. А. Гухман, З. И. Казимзаде,
И. О. Чимелсон, А. З. Везирзаде, К. В. Покровский,
А. Х. Мирзеджанзаде, А. М. Мамедов, А. Б. Плюш,
С. Литвинов, А. А. Спирин, Э. А. Оруджалиев, С. М. Гулиев и др. Уже в 1980–е годы в институте из 58 докторов
наук 36, из 610 кандидат наук 359 были подготовлены
отделом Аспирантуры [11]. Естественно, все эти
процессы происходили в результате напряженных
усилий и борьбы Гейдара Алиева.
Одной из отличительных особенностей экономического и социального развития в 70–х и 80–х годах ХХ
века было то, что в эти годы в структуре республиканской
промышленности происходили серьезные изменения,
создавались новые современные производственные
площади, быстро развивались отрасли, определяющие
научно–технический прогресс и возникали новые.
В 1971–1980 гг. объем производства в этих отраслях
увеличился в 2,8 раза, были введены электронные,
радио и другие отрасли промышленности, приняты
значительные меры для их интенсивного развития
[3, с. 97]. Даже речь Гейдара Алиева «Эффективная и
целенаправленная деятельность президента, члена–
корреспондента АН ССР Гасана Абдуллаева, в том числе
всех членов Академии наук» еще раз подтвердил большую
заботу и внимание к научной работе, проводимой
Академией наук во взаимной координации научных
исследований с общим социально–экономическим
подъемом республики [8, с. 30]. Руководитель Республики Гейдар Алиев, придавая большое значение
научным исследованиям Гасана Абдуллаева, говорил:
«Нет возможности или нужды поодиночке показывать
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всю проделанную работу, даже самые важные из них.
Но, рассматривая некоторые из них, можно получить
представление о масштабах и диапазоне исследований.
Эти исследования открывают реальные перспективы
для создания новых эффективных инструментов,
которые могут быть использованы в технике, биологии
и медицине. Проблемы биологической активности
селенных соединений физики изучают вместе с
физиологами, специалистами медицины, химиками.
Эти исследования открывают реальные перспективы
для создания новых эффективных инструментов,
которые могут быть использованы в технике, биологии и
медицине» [8, с. 60]. По его инициативе в 70–х годах ХХ
века в Таганроге был построен великолепный памятный
ансамбль в честь великой победы 416–й азербайджанской
дивизии, а в честь 77–й дивизии в Севастополе в
Сапундаге был установлен большой памятник. Гейдару
Алиеву удалось подействовать лидерам СССР признать
всемирно известную роль бакинской нефти в победе
над фашизмом во Второй мировой войне. В 1978 году
Баку был награжден орденом Ленина. По инициативе
Гейдара Алиева внимание партийных и государственных
органов, общественных организаций, интеллектуалов
к укреплению национального кадрового потенциала
республики
возросло.
Тысячи
азербайджанской
молодежи были направлены в ведущие учебные и
научные центры СССР. Большое внимание было уделено
подготовке национальных военнослужащих. В 1971 году
была организована республиканская средняя военная
школа–интернат.
В 1970–х и 1980–х годах XX века более 2000
азербайджанских офицеров прошли подготовку по
различным военным специальностям в военных
школах СССР [9, с. 146]. Талантливый и дальновидный
политик, мыслитель, прагматик Гейдар Алиев, который
бесконечной любовью управлял Азербайджаном,
привел к быстрому подъему социально–политическую,
экономическую и культурную жизнь республики. Тысячи
людей, подготовленных под руководством великого
лидера, после обретения независимости Азербайджаном
занимал важные должности на государственных и
правительственных должностях.
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In the 70th of the 20th century the role of Heydar Aliyev’s general
leader in the preparation and placement of highly qualified
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The article touched upon the issues of education of Azerbaijani youth in the
most prestigious universities of big cities of the USSR, their formation as highly
qualified personnel in various specialties necessary for our republic, as well as the
role of each educational institution of our republic in the history of our country, their
achievements in training highly qualified personnel. In this work, the role of the
Great Leader Heydar Aliyev, his political course, and the successes achieved were
reflected. The statistical information on the work done was noted.
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(з гуманітарних факультетів), Бакинський Державний
Університет (Азербайджан, Баку), matlabm@yandex.ru
У 70–ті роки XX століття роль загальнонаціонального
лідера Гейдара Алієва в підготовки та розміщення
висококваліфікованих національних кадрів
Порушені питання отримання освіти азербайджанської молоді в
найпрестижніших університетах великих міст СРСР, формування їх
як висококваліфікованих кадрів з різних спеціальностей, необхідним для
нашої республіки, а також питання ролі кожного освітнього закладу
нашої республіки в історії нашої країни, їх досягнення в підготовці
висококваліфікованих кадрів. У цій роботі знайшли свої відображення роль
Великого лідера Гейдара Алієва, його політичний курс, досягнуті успіхи.
Відзначена статистична інформація про виконану роботу.
Ключові слова: Гейдар Алієв, освіта, вища школа, персонал, експерт.
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В. В. Шульгін про скасування
військово–польових судів та смертної кари
в Державній думі Російської імперії
Автор розглядає позицію депутата Державної Думи Російської імперії
II–IV скликань В. В. Шульгіна щодо інституту військово–польових судів та
смертної кари в Російській імперії. Розкриває основні аргументи політика
В. В. Шульгіна, а також його противників та соратників.
Мета: проаналізувати позицію В. В. Шульгіна щодо законопроекту
II Державної думи Російської імперії «Про скасування військово–польових
судів» та його погляди, щодо пропозиції депутатів III–ї Державної думи про
скасування смертної кари.
Таким чином, свою популярність в Державній думі Російської імперії
В. В. Шульгін отримав промовами про Суд Лінча і бомбістів. Він аналізував
ситуацію в державі та необхідність розглянутих законопроектів в існуючих
реаліях. Зокрема, скасування інституту військово–польових судів було
недоцільним у революційні та воєнні роки. Однак, В. В. Шульгін визнавав
їх недоречність в мирний час. Законопроект про смертну кару мав ті самі
передумови, що і попередній, але на відміну від «столипінських галстуків»
мав перспективу застосування в спокійні для держави роки. Депутат
В. В. Шульгін розвинув лінію аргументації, доповнюючи доречними прикладами
з історії. Вирішення жодного з обговорюваних актуальних питань не знайшли
остаточного рішення та навмисно були відкладенні на невизначений час.
Ключові слова: Російська імперія, Державна дума, В. В. Шульгін,
військово–польові суди, смертна кара.

У результаті подій першої російської революції
царським урядом було реалізовано ряд поступок, які мали
на меті стабілізацію положення в суспільстві. Ключовою
подією стало проголошення маніфесту 17 жовтня 1905 р.
[1]. Згідно цього документу підданим було даровано
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ряд громадянських прав та свобод, а також скликалася
Державна дума, яка реалізовувала законодавчі функції.
В 1906 р. радикальні політичні організації розгорнули
індивідуальний терор, жертвами якого стали міністри
та чиновники різних рівнів. Як правило, під час
терактів страждали мирні громадяни. У цьому ж році
посаду прем’єр–міністра обійняв Петро Аркадійович
Столипін, який в протиріч настроям Державної думи
реалізував ідею військово–польових судів. Поштовхом
до цього стало невдале посягання есерів–екстремістів
на особу П. А. Столипіна на його дачі на Аптекарському
острові в Петербурзі, де він перебував разом зі своєю
родиною. Під час цього теракту загинуло близько 30
чоловік, хоча сам прем’єр залишився живим. Через це
19 серпня 1906 р. були впроваджені військово–польові
суди в якості «виключного заходу охорони державного
порядку». Згідно цього закону терористи ставали
«ворогами суспільства» [4].
Василь Віталійович Шульгін (1878–1976) –
політичний та суспільний діяч, публіцист. Народився в
родині В. Я. Шульгіна, професора історії університету
Св. Володимира (м. Київ), засновника газети
«Киевлянин». Депутат II–IV Державних дум від
Волинської губернії. Один із ідеологів Добровольчої
армії. Під час громадянської війни емігрував закордон.
У 1925–1926 рр. – нелегально відвідав Радянський
Союз. У 30–ті роки відійшов від активної політичної
діяльності. В 1944 р. був заарештований в Югославії і
відправлений до СРСР. З 1956 р. В. В. Шульгін перебував
у засланні в Володимирі, де і помер. Автор книг: «Дни»,
«Годы», «1920», «Три столицы», «Приключение князя
Воронецкого» (1934) [13].
В. В. Шульгін у своїх спогадах «Годы» зосередив
увагу на тому, що 19 лютого 1907 р. настав кінець його
свободі, а наступного дня був перший робочий день в
якості депутата Державної думи Російської імперії. Він
згадав те, що практично нікого не знав, і вирішив зайняти
місце поруч з політичними силами, які позиціонували
себе як праві та помірковані. У кінцевому результаті, в
II–й та III–й Державних думах він виступав від партії
правонаціоналістичного напрямку – монархічної
групи націоналістів–прогресистів. У своїх промовах
В. В. Шульгін заявив про себе як однодумець реформ
прем’єр–міністра П. А. Столипіна, а також депутат
відзначився своїми пропозиціями по шляхам виходу з
революційної кризи [4, с. 3–5].
Актуальне питання – наявність смертної кари
хвилювало не лише політиків, депутатів, а також всюди
обговорювалось суспільством, особливо інтелігенцією.
Так, у 1907 р. в Російській імперії було опубліковано
збірку «Проти смертної кари», в якій видатні діячі
культури (філософи, письменники, історики): Л. Толстой,
В. Соловйов, М. Бердяєв та інші засудили застосування
репресій та смертної кари в роки російської революції.
Основною метою публікації була «агітація проти
смертної кари» [14].
Аргументи противників смертної кари були
наступними: наявність вищої міри покарання жодним
чином не впливає на зменшення кількості злочинів,
за які вона призначається. Один із їхніх безперечних
аргументів – безповоротність людського життя.
Ключовими аргументами політиків та громадськості
в підтримку даного виду покарання являються: захист
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суспільства від небезпечних злочинців і залякування для
потенційних злочинців [10].
19 червня 1906 р. розпочалась історія законопроекту
«Про скасування смертної кари». Цього дня депутати
I–ї Державної думи одноголосно вотували скасування
смертної кари. У II–й думі черга до розгляду питання так
і не настала. Проте, 13 березня 1907 р. відбулося детальне
обговорення про доцільність військово–польових судів.
В. В. Шульгін зосереджував увагу на тому доречному
моменті, що представники партії соціал–революціонерів,
котрі приймали рішення та проводили в дію смертні
вироки одноголосно підписалися проти вищої міри [7,
с. 87–88].
В. В. Шульгін виступав за збереження інституту
військово–польових судів. Він наводив приклади
народного самосуду в Росії, коли потурання судової
машини призводило до масових страт злочинців
(конокрадів, паліїв та інших розбійників) за участю
великого натовпу. В. В. Шульгін загострював увагу на
тому, що це явище не мало національних кордонів і не
залежало від культурного рівня розвитку, посилаючись
на суди Лінча в Америці. Не пропустив він і більш
грізне явище: єврейські погроми в Росії ‒ не просто
розбійництво за національною ознакою, а коли владою,
на його думку, безкарно були потоптані національні
почуття і народні святині. Якщо розглянути сутність
проблеми, це більше схоже на пошук внутрішнього
ворога, якого необхідно було звинуватити і звалити
на нього промахи невдалої внутрішньої і зовнішньої
політики, що поставило би державу на межу катастрофи.
І цим ворогом було обрано єврейський народ, вина якого
в цілому знаходилась під великим питанням. Держава
відмовилася від захисту євреїв, щоб приглушити хвилю
народного гніву.
В. В. Шульгін говорив про те, що народний самосуд
не здатний відокремити винних від невинних. Оскільки
ті, хто дійсно винні своєчасно втекли за кордон, а
постраждали, як правило, абсолютно невинні євреї, тому
на даний момент скасування військово–польових судів в
умовах наростаючої терористичної небезпеки, призвело
б до страшного самосуду [3, с. 371].
Виступаючи у Державній думі про потребу в такого
інституту як військово–польові суди, він спробував
провести дискусію і обговорення з іншими партіями.
В. В. Шульгін вважав, що суди прийнятні для існування
тільки у воєнний час і зовсім недієздатні у мирні роки.
Важливою перевагою військово–польових судів було
те, що безпосередньо покарання слідувало одразу ж
після злочину. На думку В. В. Шульгіна, це давало
можливість населенню відчути відповідальність за
майбутні вчинки: «Сьогодні кинув бомбу, а завтра
повісили. Той, хто мав намір кинути бомбу післязавтра,
замислиться над цим». При обговоренні даного питання
політик допускав можливим реорганізацію військово–
польових судів. Він вважав за необхідне припинення
існування «революційних судилищ», котрі незаконно
та по–звірськи реалізовували смертні вироки [3, с.
372]. У разі заміни інституту воєнно–польових судів у
реальних і потенційних злочинців з’явилася б надія на
своє звільнення в разі державного перевороту. В умовах
революційної ситуації, коли звичайне правосуддя є
безсилим, суди присяжних та інші суди, під впливом
революційного терору не могли бути об’єктивними.
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Більш розширено і барвисто в його виступі
розкривалася сутність революційних трибуналів як
джерела справжнього беззаконня, керованого з таємного
підпілля, ставлячи в ніщо всі існуючі закони і керуючись
ні кому не зрозумілою революційною необхідністю,
без суду і слідства. Ці, як називав В. В. Шульгін,
«революційні судилища», керувалися лише власною
ненавистю до певних людей, не даючи їм шансу на
захист і виправдання [3, с. 373].
Він намагався виокремити звичайних бомбістів
та «інтелектуальних вбивць», які посилали людей на
злочини і не ховалися, а вільно ходили по вулицях і навіть
виступали в думі, писали статті та книги. В. В. Шульгін
на державному рівні пропонував різноманітні засоби
припинення кровопролиття. У XXI ст. його точка зору
вбачається негуманною (смерть за смерть), але іноді в
історії трапляються моменти, коли іншого виходу не існує.
Саме тому, він вважав ефективним метод, легалізований
на найвищому рівні – застосування смертної кари до
громадян за спрощеною схемою за цілий ряд окремих
злочинів [14, с. 87]. У міжреволюційний період виникла
необхідність виокремлення на вищому законодавчому
рівні реалій військового та мирного часу, бо наслідки
одних і тих самих подій під час них кардинально
вирізнялися. Через це, військово–польові суди виступали
вимушеним судебним механізмом у неспокійні часи і не
були придатними в роки спокою та миру. Однак, тоді
мали місце злочини, які заслуговували на вищу міру
покарання: зґвалтування, навмисне вбивство, розбій,
грабіж. Смертна кара, на відміну від воєнно–польових
судів, передбачає детальне розслідування злочинів,
опираючись на діюче законодавство.
28 січня 1909 р. в III–й Державній думі ключовим
стало обговорення законотворчої пропозиції 103–х членів
Думи про скасування смертної кари. В. В. Шульгін у
своїх мемуарах висловився таким чином: «Цим шматком
паперу сто три депутати намагалися скасувати вікову
та безжалісну боротьбу Добра та Зла в цьому світі».
Загострилась актуальність питання тим, що протягом
трьох післяреволюційних років за вироками воєнно–
польових судів по звинуваченнях в розбої та політичних
вбивствах було страчено 2835 людей. Проте, спроба
політиків врегулювати ситуацію в імперії шляхом
введення вищої міри покарання виявилася сумнівною
[14, с. 82].
Законопроект про скасування смертної кари мав такі
положення: «Ст.1. Смертна кара скасовується. Ст.2. В усіх
випадках, у яких, діючими законами... застосовується
смертна кара, вона безпосередньо замінюється
наступною за мірою покаранням». Розкрити позицію
проти передачі проекту на розгляд комісії виявили
бажання депутати В. В. Шульгін та А. А. Булат, а за
передачу в комісію – член Державної думи М. І. Антонов.
А. А. Булат розкрив у своїй промові головні аргументи
проти смертної кари, які сформувалися протягом
століть. Депутат розмірковував над тим, що смертна кара
вже ні кого не залякувала, а злочинці, навпаки, починали
вести небезпечну гру з власним життям, намагаючись
продемонструвати особистий героїзм [14, с. 88–89].
Головний аргумент усієї промови депутата
А. А. Булата ‒ безповоротність людського життя:
«Смертна кара повинна бути скасована, щоб жодного
невинного не лишити життя». З цим важко було
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посперечатися. Однак в біографії депутата А. А. Булата
був завуальований ще більш «вагомий аргумент». Він
був організатором поштово–телеграфних страйків,
які відіграли не останню роль в поразці Росії у війні з
Японією. Розумів він це, чи ні, але через його діяльність
лишилися життя значна кількість російських військових.
Через це, депутат А. А. Булат був безпосередньо
зацікавлений в тому, щоб законопроект був утверджений.
Тоді б смертна кара перестала загрожувати йому
особисто. На захист проти обвинувачення «правих»
у особистій зацікавленості в прийняті законопроекту
А. А. Булат висловлювався наступним чином: «як би це
було дійсно так, то я мав би здійснений смертний вирок,
а не сидів би поміж вами». Він також досить активно
висловлював власну позицію, спираючись на принципи
моралі та говорив про існування цілого ряду каральних
заходів, і підкреслював, що на відміну від штрафу чи
каторги, покарання смертю було безповоротним [12, с.
422–423].
В. В. Шульгін, через роки в своїх спогадах,
погоджувався з висновками депутата–октябриста
М. І. Антонова, який стверджував, що важливе питання
не треба було вирішувати так швидко та необмірковано.
В книзі спогадів «Годы» В. В. Шульгін писав:
«Скасувати смертну кару в тодішніх умовах, та ще на
«швидку руку», галопом було не можливо». Депутат
М. І. Антонов, разом з членами своєї партії, вважав,
що пропозиції даного питання повинні бути складені
комісією на основі серйозної та змістовної доповіді.
Найбільш компетентною, на їх погляд, для розгляду
питання про смертну кару була судова комісія, тому що
до її складу входили фахові юристи, які опираючись на
досвід та закон, розглядали питань кримінального права.
На
противагу
вищезазначеним
депутатам
В. В. Шульгін разом з іншими представниками партії
виступали проти передачі законопроекту в комісію.
Виступаючи на захист існування суворого виду покарання
як смертна кара, він використовував безпосередньо
ті ж аргументи, на які спирався, захищаючи інститут
військово–польових судів В. В. Шульгін. Він наводив
аргументовані приклади того як смертна кара слугувала
для врегулювання численних самосудів, подібних
лінчіванію негрів в Америці. Наприклад, в 1908 р.
розглядалася резонансна на той час справа про вбивство
родини Островських, яку вирізали в надії відшукати
капітали. В результаті слухання судової справи четверо
було засуджено до смертної кари, а двох жінок до
каторги на 15 і на 20 років. У цей же час розлючений
натовп надто голосно викрикував, щоб не захищали «цю
гидоту», а видали злочинців народу.
Депутат В. В. Шульгін навів приклад того, як
одного разу покарання стратою було застосовано
щодо циганської зграї, яка зарізала 40 осіб під час
пограбування волосних управлінь. Він проводив доречні
історичні паралелі з історією середньовічної Європи, де
регулярно проводилися священні інквізиції, в той час як
в Росії різного роду чаклунів змушували бити поклони
перед іконами або ж лягати хрестом у церкві [12, с. 423].
В. В. Шульгін запропонував депутатам Думи
свій варіант вирішення актуального питання, а саме,
поділ його на дві частини. На його думку, на початку
варто було проголосувати «за» чи «проти» передачі
питання в комісію, а після цього вирішити, яка комісія
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більш компетентна в вирішенні подібного роду справ.
Також він вказував, що в разі такого результату справи
повинні бути встановлені певні терміни для підведення
підсумків. В. В. Шульгін, виступаючи перед всією
Думою, наголошував на тому, що він разом з цілим рядом
однодумців голосував би проти передачі законопроекту
в комісію.
На
таку
пропозицію
відгукнувся
депутат
В. О. Маклаков, який також вважав недоречним передачу законопроекту в комісію. На його думку, це
означало його «поховати», оскільки будь–яка з комісій
обтяжена цілою купою своїх справ. Депутат нагадував,
що подальше вирішення питання планувалося передати
до судової комісії, яка ще не зробила висновків з питання
про місцеві суди. Згідно з стенографічних звітів,
В. О. Маклаков, у разі переходу законопроекту в комісію,
підтримав пропозицію В. В. Шульгіна про встановлення
термінів для подання комісією доповіді.
Схожу з В. В. Шульгіним точку зору в частині про
терміновість законопроекту мав депутат Є. П. Гегечкорі.
Він, на відміну від вищевказаних депутатів, не вважав за
необхідне детальний розгляд законопроекту в комісії, а
вимагав термінового його розгляду «негайно і по суті».
Однак в іншому аспекті на відміну від В. В. Шульгіна
депутат Є. П. Гегечкорі, виступав за необхідність
термінового скасування вищої міри покарання. Фракція
«17 Октября», в особі депутата М. І. Антонова висловила
категорично проти запропонованого В. О. Маклаковим
варіанту розгляду цієї сторони законопроекту,
акцентуючи увагу на те, що партія одноголосно
виступала проти комісії [14, с. 89].
У результаті тривалих дебатів в думських кулуарах
було винесено на голосування питання, про передачу
законопроекту про скасування смертної кари в комісію.
В результаті пропозицію прийняли 179 голосами,
проти були 133 депутати. Після того як рішення щодо
першого з пунктів було прийнято, головою Думи було
винесено на голосування питання, яке було підняте
депутатом В. О. Маклаковим: про створення особливої
комісії для вирішення питання про смертну кару. Однак
дана пропозиція не знайшла відгуку у більшості та, як
наслідок, була відхилена. Таким, чином законопроект
було спрямовано в судову комісію. Яскраво висловився
щодо отриманих результатів депутат В. М. Пуришкевич:
«Похорон за першим розрядом!». Згадуючи про це,
В. В. Шульгін говорив про те, що він мав рацію, оскільки
розгляд цього питання було відкладено на невизначений
час. Ні Третя дума, ні тим паче Четверта не поверталася
до питання про скасування смертної кари [14, с. 89].
Наступного дня, 29–го січня 1909 р. В. В. Шульгін
отримав найвище схвалення імператора Миколи II, який,
ознайомившись з аргументами депутата промовив:
«Дякую вам! Ви сказали так, як повинен говорити кожен,
хто любить свою Батьківщину» [5, с. 236].
Таким чином, свою популярність в Державній думі
Російської імперії В. В. Шульгін отримав промовами про
Суд Лінча і бомбістів. Він детально розкрив свою точку
зору на доцільність існування військово–польових судів,
які були впроваджені П. А. Столипіним. Він аналізував
ситуацію в державі та необхідність розглянутих
законопроектів в існуючих реаліях. Зокрема, скасування
інституту військово–польових судів було недоцільним
у революційні та воєнні роки. Однак, В. В. Шульгін
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визнавав їх недоречність в мирний час. Законопроект про
смертну кару мав ті самі передумови, що і попередній,
але на відміну від «столипінських галстуків» мав
перспективу застосування в спокійні для держави роки.
Розмірковуючи над питанням про доцільність існування
смертної кари, депутат В. В. Шульгін розвинув лінію
аргументації, доповнюючи доречними прикладами з
історії. Вирішення жодного з обговорюваних актуальних
питань не знайшли остаточного рішення та навмисно
були відкладенні на невизначений час.

13. Shul’gin Vasilij Vitalievich (1878–1976) [Elektronnyj
resurs]. – Rezhym dostupu: http://velchel.ru/biography/index.
php?bio=738&cnt=3&sub=3
14. Shul’gin V. V. Gody. Vospominanija chlena Gosudarstvennoj
Dumy / V. V. Shul’gin. – M., 1979. – 581 s.

Список використаних джерел

In the article the author considers the position of the deputy of the State Duma
of the Russian Empire II–IV convocations V. Shulgin on the Institute of Military
Field Courts and the Death Penalty in the Russian Empire. Exposes the main
arguments of V. Shulgin, as well as his opponents and associates.
Purpose: analyze the position of V. Shulgin on the draft law II of the State
Duma of the Russian Empire «On the Abolition of Military Field Courts» and his
views on the proposal of deputies of the Third State Duma on cancellation.
Thus, his popularity in the State Duma of the Russian Empire V. Shulgin
received speeches about the Lynch Court and the bombers. He analyzed the situation
in the state and the need for the bills under consideration in the existing realities.
In particular, the abolition of the Institute of Military Courts was inappropriate
in the revolutionary and military years. However, V. Shulgin acknowledged their
inappropriateness in peacetime. The draft law on the death penalty had the same
preconditions as the previous one, but unlike the «Stolypin ties», he had the prospect
of using calm for years. Representative V. Shulgin developed a line of argumentation,
completing relevant examples of history. The resolution of the discussed topical
issues did not find a final decision and was deliberately postponed indefinitely.
Keywords: Russian Empire, State Duma, V. Shulgin, Military Courts, Death
Penalty.
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Історично–антропологiчнi аспекти
філософії історії Ф. Броделя
Проаналізовано ґенезу та динамiку icторично–антропологiчних
концепцiй як важливої когнітивної складової філософсько–історичних теорiй
Ф. Броделя. Розкрито iнтелектуальнi джерела icторично–антропологiчних
методологiчних пiдходiв французького мислителя та їх вплив на розумiння
каузальностi й сутнісної спрямованостi мегарiвня процесiв розвитку
минулого. Реконструйовано й осмислено змiстовнi етапи динамiки розвитку
icторично–антропологiчних горизонтiв теоретичних пошукiв Ф. Броделя
у сферi сучасної філософії історії. Показано внесок аналiзу ментальних й
соцioкультурних чинникiв динамiки минулого, реалiзованого дослідником,
у розвiй французької та світової фiлософсько–icторичної думки. Розкрито
сутнicть й iнтелектуальне значення когнiтивного впливу icторично–
антропологiчних аспектiв філософсько–історичних концепцiй Ф. Броделя на
продовження теоретичних студiй у зазначенiй сферi сучасної філософії.
Ключові слова: філософія історії, історична антропологія, Ф. Бродель,
ментальність, соцioкультурнi чинники, історичнi процеси, когнiтивна
динаміка.

Актуальнicть статтi та її проблемного поля пов’язана
iз важливicтю модерних фiлософсько–icторичних
концепцій, зокрема людських розмipностей останніх,
для розумiння складних, багатоаспектних процесiв
розвитку глобалiзованого свiту.
Проблемою даної роботи є аналіз сутності та динамiки
когнiтивного розвитку соцiaльно–гуманiтарних вимipiв
сучасної філософiї icторії.
Мета роботи полягає у дослідженні впливу
історично–антропологічної
складової
наукової
творчостi Ф.Броделя на когнітивну та науково–
аксіологічну динамiку осмислення ним ментальних
та соціокультурних горизонтiв історичних процесiв у
макрорегioнальному та глобальному масштабах.
Багатоаспектна наукова творчість Ф. Броделя
отримала висвітлення й була проаналізована у працях
цілої низки дослідників різних країн, зокрема М. Емара
А. Гуревича та В. Смірнова, С. Кінзера та ін. Втім,
автори цих змістовних теоретично–наукових студій
вивчали, головним чином, певне коло інтелектуальних
елементів із проблемного поля творчості французького
дослідника. Серед них: синтез географічних студій
та історіографічних концепцій, категорія «структур
довгого часу», структуралістські підходи до вивчення
історичного процесу, чинники економічної історії,
осмислення яких займале важливе місце у теоретичних
конструкціях та наукових працях Ф. Броделя.
Разом з тим, внесок історично–антропологічних
складових у формування філософсько–історичних
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концептів та методології досліджень французького
вченого лишилися майже не проаналізованими. Ця
обставина об’єктивно надає даній роботі певну наукову
новизну та складає перспективи подальших студiй у
зазначеному проблемному полi.
Роботи Ф. Броделя, oдного із найбільш впливових
мислителів не тільки Франції та Європи, але і всього
світу, є надзвичайно змістовними і багатоаспектними
у когнітивному сенсі. Тематика трьох його, без
перебільшень, величезних праць, про які буде йтися
у роботі, включають, зокрема: економічну історію,
демографію, історію промисловості та торгівлі,
географію, методологію історії, філософію історії (як
процесу та науки), і багато інших.
Найбільш важливим теоретичним надбанням
французького дослідника є аналіз довгострокових
історичних трендів, процесів, які охоплювали століття,
причому у великому різноманітті історичного дійства. На
його думку, «історія є сумою усіх можливих історій» [3, с.
128]. Весь велетенський історичний процес, с точки зору
Ф. Броделя, розподіляється, за хронологічним критерієм,
на три різновиди: коротка історія (час подій менше 10
років), «середня» історія (час подій від 10 до 100 років),
історія «великого часового протягу» [3, с. 118].
У масштабному дослідженні про історію Франції,
вчений так визначав обсяг свого пошуку: «Великий
часовий протяг (це – саме головне), шестикутник
(Франція), Європа, світ – ось часові просторовій
координати мого дослідження» [7, с. 10]. Вказані
когнітивні принципи були реалізовані Ф. Броделем,
хоча і не у зовсім чітко усвідомленій формі, у його
першій великій праці, яка була присвячена осмисленню
історичних процесів у Середземномор’ї другої половини
XVI ст.
Задум дослідника полягав у намірі реконструювати
та проаналізувати дану проблематику у трьох вимірах.
Перший вимір – це історія взаємодії людини з оточуючим
середземноморським ландшафтом, другий – процеси
розвою місцевих суспільств, і третій – вивчення простору
подій у даному регіоні у другій половині XVI ст. [6, с. 20].
Ця робота позначилася справжньою новизною як самого
об’ємного та інтелектуально змістовного дослідження,
так і його концептуального, когнітивного рівня. Л. Февр,
підкреслюючи новаторський характер «Середземномор’я»
вказував, що «вперше комплекс морів було зведено у ранг
діючих облич історії» [10, с. 178].
Винайдену наукову методологію Ф. Бродель поклав
у концептуальну основу наступної величезної праці
спрямованої на розумiння становлення капіталістичної
економіки, головно у країнах Західної Європи, у XV
– XVIII ст. Як і у «Середземномор’ї», у цій праці
дослідника цікавило не тільки завдання виявлення
соціально–економічних
мегатрендів
icторичної
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динаміки, але реконструкція системного зв’язку
останніх із повсякденним життєвим досвідом мільйонів
людей різних суспільних груп, різних суспільств країн
Заходу і Сходу.
Не випадково, а методологічно продумано Ф. Бродель
присвятив один із трьох томів своєї великої праці саме
вивченню історії повсякденного життя і ментальності
суспільств минулого. Пояснюючи задум цього тому,
він писав: «Те, що запропоновано, це спроба побачити
сукупність картин (повсякденного життя) – від їжі до
меблів, від техніки до міст, <… >» [3, с. 483]. Характерна
назва вказаного тому: «Структури повсякденності».
Незважаючи на значну кiлькiсть економіко–історичних
сюжетiв у праці, Ф. Бродель неодноразово підкреслював
значення історично–антропологічної складової фiлософсько–icторичних узагальнень. Вiн висував на
перший план людино–центричний ідеал історичної
науки, сформований «батьками–засновниками» «школи
«Анналів» М. Блоком та Л. Февром. Обстоюючи
цей важливий для нього фiлософсько–icторичний та
аксіологічний концепт, вчений відзначав: «Економічна
історія – це глобальна історія людей, хоча вона і
розглядається з певної точки зору» [2, с. 10].
Бродель наголошує на пріоритетному характері для
власної концепції фiлософiї історії осмислення таких
icторично–антропологiчних аспектів, як повсякденне
життя й ментальнiсть суспільств минулого. Остання
фактично включає як колективне свідоме так і
колективне безсвідоме. Як відзначав автор «Матеріальної
цивілізації», вихідним пунктом для методологічних
підходів й реалізації самого дослідження була
«повсякденність – той бік життя, у якому ми опинилися,
навіть не віддаючи собі у цьому звіту <…> ці тисячі
дій, що відбуваються або завершуються немовби самі
собою» [2, с. 12].
Саме такий концепт був покладений у основу аналізу
соціокультурної динаміки Раннього Нового Часу, яка
призвела до формування матеріально–промислових
й фінансових основ ринкової економіки. Як вказував
вчений, фiлософсько–icторичний задум другого тому
його величезної праці, «Ігри обміну», полягав у спробі
«проаналізувати всю сукупність механізмів обміну,
починаючи з найпростішої мінової торгівлі і аж до
найскладнішого капіталізму» [5, с. 7].
Остання праця Ф. Броделя, присвячена аналізу
стратегічних мегатрендів, виявленню магістральних
шляхів історичного процесу Франції, також написана
(нажаль не завершена) автором з позицій філософського
ідеалу дослідження «глобальної людини у глобальній
історії». Як відзначив сам вчений, «на протязі всієї
роботи намагався розповідати історію Франції у
світі різноманітних наук про людину. Це: географія,
антропологія (у тому числі й історична), демографія
<…> дослідження культур та ментальностей <…>»
[7, с. 11]. Особливу наукову зацікавленість дослідника
викликає пласт історії, найбільш складний для аналізу,
але і найбільш цінний, з точки зору Ф. Броделя, для
розуміння сутності і спрямованості історичного процесу
– колективна ментальність французького (у даному
випадку) суспільства, що знайшло прояв у відповідних
формах повсякденного життя. Вчений наголошує, що
його «поперед усе цікавить саме ця історія, підспудна,
темна, неподатлива» [7, с. 9].
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Розглядаючи проблематику переважно економіко–
історичну у власному баченні версії французького
«мегаісторичного» процесу, Ф. Броделя вказує на
складний, системний вплив на суто економічні явища
минулого позаекономічних чинників; до яких зокрема,
він відносить політику, суспільне життя, культуру,
розвиток техніки та ін. [8, с. 8].
Осмислення динаміки матеріальної культури
французького суспільства на різних етапах icторичного
розвитку вчений також реалізує з людиноцентричної
точки зору, у поєднанні із вивченням побуту та
повсякденного життя суспільства та його окремих
верств. У розумінні Ф. Броделя, дослідження значення
«речей» у історії означає з’ясувати, «як вони дозволяють
людям вижити, примушуючи їх у випадку необхідності
йти уперед, або відступати із вже захоплених позицій»
[8, с. 8]. А отже зазначена проблематика аналізується
вченим у аспекті історично–антропологiчної методології
дослідження минулого.
Вивчення історично–економічних процесів, за
Ф. Броделем, мусить також враховувати й такі соціально–
психологічні чинники, як здібність людей жити у
суспільстві – та виконувати певні сумісні, суспільно–
значущі дії та заходи; потребу людей та суспільних груп
у спілкуванні [9, с. 469].
Аналізуючи когнітивні надбання та методологічні
підходи творчості Ф. Броделя, дослідники, головним
чином, вказують на найбільш помітні концепти наукових
студій автора «Середземномор’я». Так, американський
історик наук С. Кінзер наголошує на науковій
спадкоємності теоретичних підходів французького
мислителя та його попередників у філософсько–
історичній традиції – від Ж. Мішле до Л. Февра
(вчителя Броделя) [14, с. 103]. Дослідження Ф. Броделем
впливу географічних чинників на історичній процес
привернуло увагу аналітиків його творчості. Той же
С. Кінзер назвав фiлософсько–icторичну концепцію
французького вченого «геоісторічною моделлю історії»
[14, с. 83]. Серед оригінальних рис наукової творчості
автора «Матеріальної цивілізації» відзначали також його
тяжіння до аналізу великих, за конкретно–історичним
наповненням та часовими інтервалами, структур.
На думку французького вченого (учня Ф. Броделя)
М. Емара, найбільш важливим фiлософсько–icторичним
концептом методологічної системи його вчителя у науці
є «концепція історії, згідно з якою зрозуміти будь–яке
явище можливо лише у найбільшому вимірі» [10, с. 207].
В. П. Смірнов бачить значне досягнення фiлософсько–
icторичної теорiї Ф. Броделя у дослідженні великих
структур історичного процесу [9].
Саме завдяки величезним працям французького
вченого, та обґрунтованих у них концепціям, структурна
історія зайняла домінуюче положення у фiлософсько–
історичній думці Франції та низки європейських країн
у 1960–ті – 1970–х рр. [10]. Дослідження Ф. Броделем
мегатенденцій та «мегаоб’єктів» історичного процесу
знайшло як однодумців серед сучасних йому істориків
й філософів історії, у різних країнах світу, так і
продовжувачів.
Серед мислителів, які знаходилися у певному
науковому діалозі з теоретичними пiдходами автору
«Середземномор’я», слід у першу чергу назвати
А. Дж. Тойнбі та Л. М. Гумільова. У їх філософсько–
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історичних, глобальних за суттю, концепціях, також
важливе місце відведено аналізу мегачинників
цивілізаційної динаміки та впливу географічного
чинника на історичні процеси. З менш відомих творів
можна згадати британського дослідника Х. С. Дарби,
молодшого сучасника Ф. Броделя, який у власних
працях вивчав (на матеріалі історичної динаміки Великої
Британії та США) системний вплив природних чинників,
ландшафту на хід історичного процесу [13, с. 1244].
Серед досліджень, які певним чином продовжують
фiлософсько–icторичний напрям, заданий концепцiєю
Ф. Броделя, можна назвати полідисциплінарні студії
над історією Середземномор’я у Ранній Новий Час,
аналіз суспільної організації тiєї доби та «бачення»
суспільно–політичних чинників icторичного процесу;
вивчення співіснування релігії та релігійних конфесій
на Піренейському півострові у минулi епохи та ін. [12,
с. 1235]. Також у річищі броделевської методології
написана і монографія учня автора «Середземномор’я»,
іспанського дослідника В. Васкеса де Прада «Філіп II і
Франція (1559–1598)…».
Наведені вище елементи фiлософсько–icторичної
концепції Ф. Броделя належать до найбільш відомих
загалу дослідників філософії історичної науки. Але
аналіз теоретичних підходів французького вченого дає
підстави відзначити також історично–антропологічні
елементи його фiлософсько–icторичної методології.
Історично–антропологічні
аспекти
філософії
історії Ф. Броделя були реалізовані ним у трьох
дослідницьких вимірах. Перший дослідницький
вимір когнітивної системи автора «Середземномор’я»
полягає у застосуванні міждисциплінарних методів
пізнання, які виступають одним із головних елементів
методологічного фундаменту історичної антропології.
Другий дослідницький вимір виявився у аналізі
Ф. Броделем, поряд із різноманітною історичною та
соціально–економічною проблематикою, питань з
історії повсякденного життя й історії ментальностей,
які на певному етапі когнітивної динаміки історичної
антропології створили основу проблемного поля цієї
наукової дисципліни.
Третій дослідницький вимір знайшов прояв у
загальному значенні, яке мала наукова інституціалізація
історичної антропології для поширення фiлософсько–
icторичних iдей Ф. Броделя. У той же час праці французького дослідника та його однодумців стали своєрідною
«когнітивною матрицею», у інтелектуальному просторі
якої відбулося становлення наукової дисципліни
історичної антропології [1, с. 41].
Фiлософсько–icторична концепцiя Ф. Броделя,
сфокусована на аналізі великих часових та подієвих
горизонтiв історичного процесу, логічно та об’єктивно
призвела до необхідності більш детального вивчення
окремих елементів динаміки минулого. Зокрема
до виникнення «історії ментальності», «історії
повсякденності життя», «мікроісторії» й у такий
спосіб створила когнітивно–аксіологічні орієнтири як
для дослiджень історично–антропологічних вимipiв
динамiки минулих епох, так певним чином, й розвитку
соціально–гуманітарної думки.
Перспективним напрямом подальших дослiджень
соцiaльно–гуманiтарних аспектiв фiлософсько–icторичної теорiї Ф. Броделя є спроби застосування мето-
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дологiчних пiдходiв останньої до осмислення сутностi
й напрямкiв icторичного розвитку окремих країн або
макрорегioнiв. У рiчищi реалізації зазначеного вище
розумiння динамiки минулого, було б доцiльним
осмислення
icторично–антропологiчних
аспектів
філософії історії України та Центрально–Схiдного
європейського макрорегioну.
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Historical–anthropological aspects of F. Braudel philosophy
of history
This article analyzes the genesis and dynamics of historical–anthropological
concepts as an important cognitive component of philosophical and historical
theories of F. Braudel. The intellectual sources of the historical–anthropological
methodological approaches of the French thinker and their influence on the
understanding of causality and the essential direction of the megacity of the
processes of the past are revealed. Reconstructed and meaningfully changed stages
of dynamics of the development of the historical–anthropological horizons of
F. Braudel’s theoretical searches in the sphere of modern philosophy of history. The
contribution of the analysis of the mental and socio–cultural factors of the dynamics
of the past, realized by the researcher, in the solving of the French and world
philosophical–historical thought is shown. The intellectual value of the cognitive
influence of the historical–anthropological aspects of F. Braudel’s philosophical
and historical concepts on the continuation of theoretical studies in the specified
sphere of modern philosophy is also revealed.
Keywords: philosophy of history, historical anthropology, F. Braudel,
mentality, socio–cultural factors, historical processes, cognitive dynamics.
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Концепт національної ідентичності
у філософсько–політичних студіях Івана Мірчука
Метою даної статті є розгляд спадщини філософа української діаспори
Івана Мірчука через призму характерологічних студій. В статті визначено
основні підходи до вивчення поглядів І. Мірчука щодо національного характеру
українців в середовищі діаспори другої половини ХХ століття та у сучасній
філософській літературі. Розкрито сутність національної ідентичності
українського народу в науковому доробку І. Мірчука, встановлено основні
праці мислителя в контексті зазначеного предмету дослідження. Робиться
висновок, що І. Мірчук здійснив вагомий внесок у розвиток уявлень про
характер українця, зокрема узагальнив відповідні студії своїх попередників та
визначив основні напрямки подальших досліджень.
Ключові слова: І. Мірчук, філософсько–політична думка української
діаспори,
характерологія
українця,світогляд
українського
народу,
етнопсихологія.

Одним із важливих вимірів філософсько–політичних
студій вітчизняної діаспори стала концептуалізація
національної
ідентичності
українського
народу.
Вітчизняні емігрантські мислителі ХХ ст., створили
значний пласт досліджень духовності та світоглядних
позицій
українців.
Особливого
значення
ця
спадщина набуває сьогодні, в умовах перманентного
конструювання нових ідентичностей та трансформації
ціннісних орієнтирів в українському суспільстві. Тому
погляд на особливості світогляду українців, їхній
національний характер з позицій діаспорних мислителів
може стати важливим інтегративним чинником в
суспільно–духовному житті України.
В межах характерологічних досліджень мислителів
української
еміграції
помітна
роль
належить
етнопсихологічному підходу. Даний напрямок у
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середовищі
української
діаспори
започаткував
Д. Чижевський. Спроби описати національну вдачу
українців також здійснили такі вчені діаспори як
Ю. Вассиян, І. Гончаренко, Г. Ващенко, Д. Донцов,
О. Кульчицький, І. Огієнко, Є. Онацький, І. Рибчин,
Ю. Русов, Б. Цимбалістий, М. Шлемкевич, В. Янів,
С. Ярмусь та інші. Наукова спадщина цих науковців,
зокрема в площині характерологічних студій, нині
вивчена недостатньо комплексно. Так, не бракує сучасних
наукових розвідок доробку Д. Донцова, Д. Чижевського,
О. Кульчицького та М. Шлемкевича. Водночас у
сучасній філософській літературі погляди решти вчених
висвітлені лише фрагментарно. Цілком показово, доволі
схематичними є дослідження спадщини видатного
філософа, історика української філософської культури
Івана Мірчука (1891–1961). Відтак, опис теоретичних та
методологічних підходів до характерології українського
народу в спадщині І. Мірчука має непересічне значення
для дослідження становлення і розвитку політико–
філософських концепцій вітчизняної академічної
філософії.
Інтелектуальна спадщина І. Мірчука стала об’єктом
аналізу провідних науковців діаспори, зокрема,
О. Кульчицького, П. Савчука, В. Яніва, Т. Закидальського.
Першою ґрунтовною студією стала присвячена 65–
річчю І. Мірчука стаття О. Кульчицького «Професор
Іван Мірчук: філософ української духовності» [4], що
вийшла друком у щомісячнику «Визвольний шлях» в
1956 році. В 1974 році було видано «Збірник на пошану
Івана Мірчука», до якого увійшли статті В. Яніва
«До систематизації поглядів І. Мірчука на українську
людину» [10] та О. Кульчицького «Іван Мірчук –
дослідник української духовності» [5], в яких досконало
змальовано характерологічні студії І. Мірчука. Після
падіння радянських ідеологічних бар’єрів, дослідження
постаті І. Мірчука першими актуалізували вітчизняні
науковці Т. Закидальський та Д. Кирик завдяки нарису
«Про спадщину Івана Мірчука» (1993) [3]. Також варто
згадати, що в 2006 р. було перевидано працю В. Яніва
«Нариси до української етнопсихології» [9], де цілий
розділ присвячено спадщині І. Мірчука.
На сучасному етапі постать І. Мірчука привернула
дослідницьку увагу таких вітчизняних науковців як
Т. Андрійчук, В. Білецька, Ю. Денисенко, І. Іваник,
Т. Куцова, Л. Тарнашинська, М. Шафовал, А. Шендрик.
В роботах дослідників спадщини І. Мірчука науковий
доробок діаспорного мислителя розглядається через
призму різних проблематик, а саме: аксіологічного
наповнення праць автора, співвідношення етики і
політики в розумінні І. Мірчука, історії його наукової
співпраці та академічних інтересів, філософської
репрезентації гендеру.
Дотично проблематику характерології українського
народу в спадщині І. Мірчука висвітлювали в статтях
та нарисах сучасні науковці В. Артюх, О. Оварчук,
П. Кралюк, А. Маслюк, С. Марасюк, А. Рубан, Г. Сало,
І. Федорченко. В той же час, відсутність дисертаційних
досліджень спадщини І. Мірчука, висвітлення лише
окремих аспектів доробку мислителя без спроб охопити
його у певній цілісності, свідчить про суттєвий брак
глибинних комплексних досліджень філософсько–
політичних поглядів філософа. Однією з прогалин в
корпусі досліджень, присвячених постаті І. Мірчука
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та його працям залишається характерологічний вимір
спадщини мислителя. Відтак в межах даної статті
ми здійснимо спробу описати студії національного
характеру українців І. Мірчука.
Політико–філософський
аналіз
світогляду
українського народу І. Мірчук здійснив у статті «Світогляд
українського народу: спроба характеристики», яка
була опублікована в третьому томі Наукового збірника
Українського університету в Празі (1942 р.). Ця розвідка
увібрала в себе міркування філософа, описані в його
німецькомовних публікаціях та тезах доповідей: «Das
Dämonische bei den Ostslaven» (Демонічне у східних
слов’ян), «Die geistigen Merkmale des ukrainischen
Volkes» (Духовні риси українського народу) [12], «Das
Damonische bei den Russen und Ukrainern» (Демонічне у
росіян та українців) [11].
Питанням світогляду українського народу вчений
зацікавився під впливом досліджень слов’янської
філософії. На переконання І. Мірчука, кожен
слов’янський народ має знайти властиву лише собі
«ділянку духовної творчості», яка б найкраще відповідала
«основним елементам його психічної структури».
Власні студії філософської традиції слов’янських
народів І. Мірчук розглядає як підготовчу роботу, яку
«конче треба було зробити», щоб становити «специфічні
прикмети української душі та головні складові частини
національного характеру українців» [8, с. 226].
На погляд І. Мірчука, «філософічна культура» просочилась у широкі українські маси, знайшовши там
відповідний ґрунт. Отож І. Мірчук розглядає філософію
як науку про світогляд. Як зазначає сучасник І. Мірчука,
філософ О. Кульчицький, поняття «світогляду» для
І. Мірчука не оформлене в певній філософічній системі, а
констатує те, що для українця у світі сутнє, а що ні [5, с. 59].
Через спільні течії філософської думки в слов’янському
світі, І. Мірчук висновує специфіку українських
«духових даностей», пов’язуючи національний світогляд
із «національною філософією», тобто із певною, точно
визначеною специфічною тенденцією філософії, як вона
проявляється послідовно на ґрунті конкретного народу –
вважає В. Янів [10, с. 152].
Однією з основних складових «духового обличчя»
українця за І. Мірчуком є міцний внутрішній зв’язок
із землею, в якій споконвіку живе народ. Зв’язок
української людини з природою в концепції І. Мірчука
обумовлює дуже тонке відчуття її краси, зовнішнім
виявом якого є мистецтво. Естетичне чуття українця,
таким чином, ґрунтується на потягу до «краси форм»,
«гармонії фарб» і «оригінальності мотивів», які
переносяться на безпосереднє оточення: побут і предмети
повсякденного вжитку. Багатство народної музики та
поезії також обумовлюють її естетичну досконалість. В
основі творчості українського народу – «споріднення з
природою та переживання її краси», – писав І. Мірчук
[8, с. 231].
Далі мислитель обґрунтовує методологічну позицію,
в межах якої спадщина визначних письменників та поетів
народу розглядається як важливе джерело знань про
характер українця. З даних позицій І. Мірчук звертається
до аналізу творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки,
Івана Франка та Василя Стефаника, філософських
роздумів Григорія Сковороди та Памфіла Юркевича.
Також дослідник відзначає глибоке теоретичне
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оформлення та оцінку тісного зв’язку українця з землею
у В’ячеслава Липинського.
Водночас І. Мірчук виокремлює расовий чинник,
який «витворює основи» українського народу. «Не
лише проти чужих расових елементів, але й навіть у
відношенні до інших слов’янських народів […] виказує
він величезну силу опірності асиміляційним впливам»
– пише вчений [8, c. 233]. Такі міркування наближують
І. Мірчука до виправдання єврейських погромів в
Україні, причину яких він вбачає у відмінностях
«хліборобського» і «кочового» світоглядів.
Як певну своєрідність української релігійності
І. Мірчук відзначає деяку відмінність релігійного
забарвлення в Україні: «Українці у своїх переконаннях
ніколи не засліплені, вони не тримаються зневолено
самої форми, зовнішніх ознак, а прагнуть збагнути
сутність самої віри. Кожен, хто хоч трохи заглибився у
духовність українського народу, хто пізнав його рушійні
сили, мусить визнати, що церковно–релігійна суперечка,
боротьба за зовнішні форми ритуалу, подібна до тієї,
що лютувала на Московщині, серед українців взагалі
неможлива» [8, c. 241].
Почуттєвість українця, на думку І. Мірчука,
виявляється у «поляризації» емоційного стану. Проявом
цього є різкі переходи без важливих причин від
захоплення до розпачу, від любові до вибуху ненависті.
Цей душевний стан українця І. Мірчук називає
«невирівняністю». «Ці великі хитання чуттєвого життя
поміж протилежними екстремуми перешкоджають
у великій мірі вдержанню внутрішнього ладу й
стабільности й творить велику, може головну перешкоду
в процесі систематизації нашого думання», – констатує
науковець [8, с. 242].
Наголошуючи на окремій ролі почуттів в українському національному світогляді І. Мірчук виокремлює
функцію любові, яка має своє значення в усіх сферах
духовного життя українця, але найсильніше виступає
у відносинах між матір’ю та дитиною. Особливе
значення родини для українця, на думку І. Мірчука,
виявляється в ідеалізації жінки. Цю тенденцію І. Мірчук
пов’язує з внутрішнім спрямуванням до ідеалізації,
перевагою почуттєвості над раціональним началом та
суб’єктивізмом українця (остання риса обумовлена
браком теоретичних зацікавлень).
Але чи не найважливішою рисою світогляду
українців, на погляд І. Мірчука, є індивідуалізм: «Хоч
вони (українці – В. С.) не мають власних філософських
систем, у яких «я» мало б свою констатуючу засаду або
слугувало підставою для подальшої спекуляції, все–
таки їх ціле духовне життя, їх філософське мислення,
їх розуміння моралі, творення правових норм, а
передовсім практична діяльність випливають із поняття
особистості» [8, c. 236]. Тому обмеження особистої
свободи українцем завжди сприймається болісно, навіть
якщо воно здійснюється в інтересах загалу. Разом з тим,
як вважає І. Мірчук,український індивідуалізм виказує
приналежність народу до західної політичної культури.
Індивідуалістична тенденція українського характеру
за І. Мірчуком проявляється у суспільному житті і
розумінні суспільного ладу. Українець протистоїть всім
формам спільного життя, які схильні до підпорядкування
й строгої дисципліни. В статті «Світогляд українського
народу. Cпроба характеристики» І. Мірчук пише, що
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українець: «…відкидає з цілою рішучістю всі форми
співжиття, яких передумовою є сувора дисципліна й
повне підпорядкування волі вищого, забуваючи зовсім,
що це має пагубний вплив на інтереси загалу, а в
дальшій консиквенції на його власну користь» [8, c. 236].
Відтак, з позиції І. Мірчука «вибуялий індивідуалізм»
«придушував» державотворчу традицію в українському
середовищі, чим перетворив історичне буття цілої нації
в «…гру нескоординованих, від осередкових сил, що із–
за браку поважніших змагань до скупчення мусіли стати
катастрофою для майбутнього цієї спільноти» [8, c. 236].
Джерела українського індивідуалізму І. Мірчук
шукає в «передісторичних часах», коли матріархат був
організаційним принципом соціального життя предків
українців. Тим не менш, далі дослідник не розвиває дану
тезу, тож, на наш погляд, зв’язок індивідуалістичної риси
народу з типом первіснообщинного ладу залишається
нез’ясованим. Індивідуалізм виявляється також у
господарському устрої – в Україні історично утвердилось
індивідуальне землеволодіння, що обумовлює повагу до
приватної власності. Наслідуючи спрямуванню студій
М. Костомарова, І. Мірчук протиставляє українців
росіянам із їхнім общинним ладом та «міром», як
засадами суспільного життя [8, c. 236].
Далі І. Мірчук накреслює роль волюнтаризму серед
українців: «Кермована почуттям, а не розсудком воля
не виказує твердости, витривалости, пляновости, а
підлягає хитанням змінливих почувань, які в короткому
часі попадають з одної екстреми в другу». Як наслідок,
на погляд вченого, періоди соціальної напруженості та
«надлюдської активності й захоплення» змінюються
часами цілковитої пасивності і «неоправданої розпуки»
[8, c. 240].
Констатуючи втрату «модерною людськістю»
зв’язку з природою, І. Мірчук відводить українському
народу роль «світового масштабу». Таким чином
близькість українців до природи І. Мірчук трактував
як вияв «месіанського» призначення українського
національного світогляду в масштабах історії світової
культури та цивілізації. В статті «Призначення нації»
дослідник писав: «Ми стоїмо на порозі розвиткової доби,
в якій загубився майже цілковитий зв’язок з природними
основами особистого і громадського життя. Нестримний
технічний поступ, механізація всього буття, з одного
боку, й збереження закріпленого в природі буття та
збереження цього інтимного зв’язку з всесвітом – це два
світи, які виключають себе на довшу мету цілковито»
[7, c.150]. На думку вченого, спроба усунути розрив
між культурою й цивілізацією, заповнити прірву, що
утворилася між внутрішнім і зовнішнім світом, може
бути зроблена в межах нації, яка «у своїй народній масі»
не зазнала «цілковито цивілізаторських впливів» міста,
а у своїй культурній творчості зберегла цей органічний
зв’язок з оточенням. Україна, за спостереженням І.
Мірчука, – «це останній клаптик Європи, на якому може
ще вдатися спроба полагодження цієї затяжної кризи в
межах західної культури» [7, c. 151].
«Думки професора Мірчука про природу й людину, –
пише О. Кульчицький, набирають таким чином акцентів
«свідомости післанництва» українського народу, та
стають самі собою доказом існування цієї «тяги до
месіянізму», що її І. Мірчук вважав за одну із «духових
признак» слов`янства взагалі» [5, с.61]. Теоретичний
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аналіз явища месіанізму, як конститутивного чинника
духовності слов’янських народів, І. Мірчук здійснює у
своїй роботі «Месіанізм Липинського». Під месіанізмом
І. Мірчук розуміє «віру в окреме, незвичайно важне,
тільки провидінням наперед визначене післанництво
народу, який, вважаючи себе носієм нових ідей, має
сповнити в історії людства точно означену ролю»
[6, с. 274]. На думку І. Мірчука, месіанізм здобуває
сприятливий ґрунт для розвитку у народів, які мають
свою державу, або таких, що тимчасово позбавлені
політичної самостійності. В останніх (за умов втраченої
державності) месіанізм набуває з одного боку морального
забарвлення, а з іншого – характеру героїзму, оскільки
віра в вище призначення власного народу вважається
національним обов’язком, а прагнення до здійснення
цієї остаточної мети героїзується.
Для месіанізму слов’янських народів, на думку
І. Мірчука, притаманна віра у власні сили, можливості
власного народу продукувати «нові правди» і, певною
мірою, навіть гордість та зарозумілість. У випадку
українців, на прикладі діячів Кирило–Мефодіївського
братства (вчений визначає «Книгу Буття українського
народу» «зовнішнім виявом месіяністичних змагань
українських патріотів») І. Мірчук констатує зовсім
іншу направленість месіанських уявлень. Українському
месіанізму, на думку вченого, притаманні «елементи
чуттєвості, любов до брата, кволе нещасне нарікання і
безнадійний плач» [6, с. 276]. Таку відмінність «характеру
месіяністичної творчості» українців І. Мірчук вбачає в
цілковитому занепаді державницької ідеї в українському
суспільстві XIX століття. З позиції вченого, нестача віри
у власні сили серед українців проявляється в пошуку
різних орієнтацій, відсутності непохитної віри у власну
державність, у те, що український народ не гірший від
інших європейських народів, а також брак глибокого
переконання, що Україні може належати визначна роль в
процесі світових подій. В цьому, за І. Мірчуком, полягає
причина того, що український месіанізм в XIX столітті був
тільки віддзеркаленням чужих настроїв, які «не знаходили
в українській душі відповідного резонансу і через те не
могли, на жаль, розвинутися як слід» [6, с. 276].
Окремої уваги в контексті предмету нашого
дослідження заслуговують також студії української
демонології, які здійснив І. Мірчук. Вчений зосереджується на розгляді народних вірувань, що
витворюють національний світогляд. З погляду
філософа, українцю притаманний оптимістичний
погляд на світ, тож він не вбачає в чорті могутнього чи
небезпечного злого духа, а одну із численних невидних
істот, з якими можна легко увійти в контакт, «пактувати»
(розмовляти) з ними і навіть перехитрити. Тому для
українця зло створює контрастне тло, яке підкреслює
моральні вартості людини. «Несправедливість (серед
українців, – В. С.) породжує почуття законности, брехня
й малодушність – розуміння істини, самолюбство
– шляхетність», – продовжує свою думку І. Мірчук
[5, с. 64].
Цікавими є також погляди І. Мірчука про оптимізм
українців.
«Український
світогляд
визначається
етично і метафізично обґрунтованим оптимізмом...»,
– писав дослідник [10, с. 188]. Цей оптимізм І. Мірчук
простежує ще в доісторичних віруваннях предків
українців, що найшли своє віддзеркалення в переказах,
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казках і легендах, у яких «роля демонічного світу доволі
обмежена» [10, с. 188].
Важливо також відзначити критичний підхід вченого
до характеристики окремих рис українського народу:
«…поодинокі складові частини національної вдачі,
які на перший погляд можуть нам бути симпатичними
та видаватись навіть корисними, при зрілішій розвазі
виявляються, як дуже небезпечні для долі народу явища»
– застерігає І. Мірчук [8, с. 242]. Вчений наводить такі
«поважні хвороби» українського суспільства, які при
несприятливих умовах можуть призвести до катастрофи:
надмірний ідеалізм, що часто суперечить реальним
обставинам дійсності, необмежений індивідуалізм,
що відкидає всякий авторитет, заперечує традиції, а
власні інтереси ставить вище добра спільноти, перевага
чуттєвості над раціональним началом, домінуюча роль
селянства в складі українського громадянства. Слов’яни
взагалі, і українці зокрема, вважав І. Мірчук, схильні
до безмежного захоплення, одушевлення, однак після
першої піддаються зневірі в остаточний успіх і так само
швидко потрапляють у стан розпачливості, втрачають
інтерес до подальшої праці. «Замість триматися розуму,
який каже йти витривало й уперто крок за кроком на
вибраному шляху до остаточної мети, кидаються вони в
обійми почувань, що самі, без обмеження регулюючими
законами розуму, приносять і одиницям і спільнотам
величезні шкоди», – вважає філософ [8, с. 238]. Попри
такі застороги автора, В. Янів приходить до висновку,
що І. Мірчук накреслює постать українця «з любов`ю,
але не без критицизму», застерігає від небезпеки
самозахоплення [10, с. 189].
Цінні роздуми про спроби характерології
українського народу І. Мірчука знаходимо в статтях
сучасників філософа – мислителів діаспори В. Яніва
та О. Кульчицького. Так, В. Янів вважає, що наукова
цінність статті І. Мірчука «Світогляд українського
народу» полягає, в першу чергу, у поданій в ній
хронології та ґенезі дослідження питання, а також
бібліографічних даних, які наводить автор. Також В. Янів
звертає увагу на особливості «методичного підхіду». За
його спостереженням, І. Мірчук у своїх дослідженнях
прямує обережно від початкового збирання матеріалу
до його синтези. Таким чином І. Мірчук звужує поле
дослідження, розглядаючи вияви духовності народу
у «певній конкретній, точно обмеженій, ділянці, щоб
із здобутих часткових констатацій зробити висновки
про цілість духовости» [10, с. 192]. Далі В. Янів
виокремлює три напрями характерологічних досліджень
І. Мірчука: «аналіз філософічних тенденцій в Україні»,
аналіз літературного твору (чи письменника), аналіз
етнографічного матеріалу [10, с. 192].
Допускаючи, що між «національною філософією»
і духовністю народу існує тісний зв’язок, І. Мірчук, з
погляду В. Яніва, сконстатував, що філософія містить
мало матеріалу для характеристики національної
психіки. Компенсувати цю нестачу дослідницького
матеріалу має аналіз національної літературної традиції.
Втім, як зауважує В. Янів, розрізнення між філософією і
літературою у І. Мірчука дуже невловиме. «Переходячи
до літературної аналізи, Мірчук не цілком відходить від
філософії», – зауважує В. Янів [10, с. 187–189]. Також, на
думку В. Яніва, заслуга І. Мірчука полягає в тому, що «…
поодинокі вияви культури (І. Мірчук – В. С.) розглядає
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в їх тісній структурній співзалежності з філософічного
аспекту, пов’язуючи одночасно і філософію і національну
культуру із народною психікою, – вдачею конкретного
народу чи (як це він сам найчастіше окреслює) із його
світоглядом» [10, с. 187–189]. Водночас, з позиції
О. Кульчицького, попри те, що виокремлені І. Мірчуком
риси українців є «психологічними», вони розкривають
сутність українського світогляду, оскільки сама
структура світогляду містить психологічний елемент
[5, с. 63].
Сучасний дослідник творчості І. Мірчука Т. Андрійчук вважає, що заслуга вченого полягає передусім у
тому, що він досліджував особливості українського
світогляду та ментальності, «які й обумовили специфіку
української філософської культури» [1]. Інший науковець,
Ю. Денисенко зазначає, що в той час як «Д. Чижевський
лише окреслив можливі визначні ознаки українського
характеру, І. Мірчук намагався повніше розкрити,
обґрунтувати виокремлені ним та попередниками
характерні особливості української вдачі». «І. Мірчук
синтезував в єдиному дослідженні всі наявні до
нього напрацювання в цій царині. Здобутком ученого
є визначені особисто ним властивості українського
характеру такі як: ідеалізм, здоровий глузд, оптимізм,
західна орієнтація», – резюмує Ю. Денисенко [2].
Отож в своїх характерологічних студіях І. Мірчук
обґрунтував особливості українського характеру,
які свого часу виокремили ще М. Костомаров та
В. Антонович. Наслідуючи видатних українських
вчених ХIX століття, І. Мірчук накреслює духовний
портрет українця, протиставляючи його росіянину.
Проте І. Мірчук далекий від широкої синтези своїх
попередників, а, навпаки, проводить паралелі на
маленькому клаптику дослідження – в масштабах
«двох національних типів», тобто репрезентативних
характеристичних постатей, яких можна вважати
уособленням народного середовища. Варто також
зазначити, що риси вдачі українця, які виводить
І. Мірчук, нагадують характерологію («риси психічного
укладу») українського народу за Д. Чижевським. В той
же час, сам І. Мірчук, називає риси українців «основними
елементами національного світогляду українців»,
«складовими частинами духовного обличчя нації»,
«рисами світогляду українців». При цьому головна
увага вченого була прикута до таких рис національного
характеру українців як індивідуалізм, релігійність та
духовність.
Сам І. Мірчук інтерпретує свою розвідку «Світогляд
українського народу» як спробу представити головні
елементи українського світогляду в їх найважливіших
виявах [8, с. 242]. Відтак можемо стверджувати, що
І. Мірчук обмежився загальним нарисом характеру
українського народу. Власне, філософ не ставив за
мету створення вичерпного, комплексного дослідження
національного характеру українців. Натомість вагомий
вклад І. Мірчука полягає у систематизації наявних
досліджень заданої тематики та виокремленні ключових
особливостей світогляду українця як напрямків для
подальших досліджень.
В той же час, новаторськими слід визнати студії
вченого щодо демонології та народних вірувань українців. Також цінними і оригінальними є спостереження
І. Мірчука щодо оптимізму українців. Важливою
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вбачається також спроба критично оцінити риси
національного характеру, завдяки чому вчений виводить
соціальні «хвороби» українського суспільства. Таким
чином в розвідці «Світогляд українського народу»
бачимо одну з перших спроб в середовищі української
діаспори окреслити вади національного характеру
українців.
Такий підхід виказує бажання автора звільнити
дослідницьке поле від нашарувань поверхневих оцінок
вдачі українця, які часто необґрунтовано звеличують
окремі риси характеру та ігнорують недоліки. Попри
це, в деяких аспектах своїх досліджень І. Мірчуку не
вдалось уникнути суб’єктивізму при викладі власного
бачення проблеми характеру українського народу.
Такі тенденції простежуються в спробі виправдати
єврейські погроми в історії України, що можна пояснити
політичним середовищем, в якому працював автор.
Варто зауважити, що суттєвий вклад І. Мірчук
зробив у розвиток методу «репрезентативних
постатей» для накреслення духового портрету
українця. Згодом ідею реконструкції національної
вдачі українців через призму політико–філософської
та літературної спадщини розвинули в своїх студіях
В. Янів та Я. Ярема. Отож підхід вченого до визначення
особливостей національного характеру українського
народу відкриває можливості для подальшого
дослідження даного концепту в працях мислителів
української діаспорної думки.
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Концепція світогляду як методу досягнення
нового у філософії П. В. Копніна
Вирішуючи завдання відновити авторитет філософських засад
побудови соціалістичного суспільства в СРСР після відкритої критики
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практики його створення за часів культу особистості Сталіна П. В. Копнін у
Києві започатковує традицію філософування, яка орієнтується на визначення
наукових засад ставлення людини до дійсності. Розвиваючи марксистську
тезу, що основою мислення є зміна природи людиною – практика, П. Копнін
надає світогляду значення знань про такі загальні закони розвитку, які
уможливлюють внесення бажаних змін у дійсність.
Осягаючи суще через належне, ідея як форма мислення за своєю суттю
представляє стратегію перетворення знання у дійсність. Тобто ідея у
П. В. Копніна постає умовою руху людини, суспільства до «свободи», «дійсної
історії» (за К. Марксом). Тим самим пропозиція Гегеля визначати рух до
свободи через «абсолютну ідею», що діє в історії через суспільні організації,
замінюється на ідею організації людиною сил природи.
Мета статті. Визначити місце поняття «світогляд» в обґрунтуванні
П. В. Копніним концепції доповнення істинного знання суб’єктивним
додатком у формі цілей і прагнень як процесу формування ідеї.
Методи: реконструююча рефлексія, порівняльний аналіз, контекст аналіз.
Ключові слова: основне питання філософії, теорія розвитку, світогляд, ідея.

У своїй першій праці київського періоду «Діалектика
як логіка», П. В. Копнін розглядає проблему світогляду
побіжно у зв’язку з розкриттям положення Леніна
про збіг діалектики, логіки і теорії пізнання. Оскільки
основою людського мислення, згідно марксизму, є не
природа як така, а зміна природи людиною – практика,
для якої природа як така пізнається – відображується у
нашому мисленні, тому світогляд як система знань про
загальні закони руху, так само, як і філософія, через
звернення до суб’єктивної діяльності людини стає
методом, засобом руху мислення, отримує методологічне
значення та функціонує в науках як загальний метод
пізнання і практичної перебудови світу [2, с. 31, 46].
Відтак, у своїй першій визначній праці дослідник не
надає чіткого визначення світогляду, вважаючи, що
світогляд є водночас системою знань, сформованою
у процесі розвитку пізнання, складовою якої є метод
втілення цього знання у дійсність.
Натомість останню працю київського періоду «Вступ
до марксистської гносеології» (1968), написану за
мотивами курсу теорії пізнання для студентів Київського
університету, П. В. Копнін починає з аналізу поняття
світогляду, вирішуючи проблему обґрунтування його
методологічної функції.
Актуальність. Різними дослідниками історії
української філософії визнано, що вплив філософських
студій В. П. Копніна на поступ київської філософської
школи та філософської думки в Україні, СРСР, пов’язаний
зі спробою подолати кризу марксистсько–ленінської
філософії, яка виникла у зв’язку з критикою сталінізму.
В сучасних трансформаційних процесах України така
спроба вимагає аналізу незаангажованого традиціями
та стилем марксистського способу філософування.
Зокрема, таке завдання має здійснюватися за допомогою
покоління філософів, сформованих у не марксистському
духовному середовищі.
Стан дослідженості. В колективній роботі під
назвою «Логіка наукового дослідження» (1965),
написаній під керівництвом П. В. Копніна, поняття
«світогляд» аналізується з історичної, методологічної
та онтологічної позицій. Термін «світогляд» вперше
з’явився в німецькій філософській літературі кінця
18–початку 19 ст., звідки скоро був позичений в інші
мови. Широкий діапазон значень, яке отримувало слово
«світогляд» – «Weltanschauung» за час свого існування,
пов’язаний з полісемантизмом його основних частин:
слово «світ» (німецьке «Die Welt», французьке «monde»,
англійське «world»...) використовується для позначення
деякої сукупності явищ і процесів, які мисляться
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як єдине ціле, та здатне приймати багато значень,
починаючи від Всесвіту та природи взагалі, закінчуючи
певним соціальним середовищем («світ працівників»)
та навіть сферою однорідних психічних процесів («світ
мрій»); не менш багатим є також слово «anschauung», яке
перекладається українською як «споглядання», «погляд».
У філософській літературі воно позначало різні моменти
і боки пізнавального процесу від неопосередковано
чуттєвого сприйняття, яке протиставляється розсудку та
розуму («живе споглядання»), і до форм раціонального
осягнення дійсності a priori («інтелектуальне споглядання»). Відповідно до цього, в другій половинні
19 ст. слово «світогляд» («Weltanschauung») почало
використовуватись як синонім слів «філософія» і
«метафізика» (в арістотелівському сенсі). Одночасно
отримав розповсюдження вираз «Weltanschauungslehre»
(«вчення про світоспоглядання») з тим же значенням,
тобто як сукупність результатів філософського мислення,
відмінних від результатів науки (знання).
Таким був вихідних рубіж, з якого почалась еволюція
поняття «світогляду». Подальший розвиток його змісту
стимулювався, в основному, двома обставинами:
загостреною полемікою навколо предмету філософії
та зростанню уваги до дослідження соціальної функції
філософії.
Як відомо, аж до 19 ст. панувало формоване ще
з античності уявлення про філософію як свого роду
«енциклопедію знання» або «науку наук», завдання
якої вбачалось у синтезі пізнавальних результатів і
накопиченого практичного досвіду у деяку єдину, логічно
несуперечливу систему знань про «світ у цілому»,
про «сутність світу», про «перші принципи» буття і
пізнання і т.д. Оскільки природознавство залишалось на
рівні збирання та аналізу емпіричного матеріалу, такий
філософський синтез вважався джерелом ряду загальних
ідей, отриманих з осмислення реальних взаємозв’язків
між різними явищами.
Коли в 19 ст. провідні природознавчі науки вийшли
на «простір широких теоретичних узагальнень»,
між систематизуючою філософією та досвідним
природознавством назрів конфлікт, в результаті якого
виник, зокрема, позитивізм. В особі свого засновника
О. Конта позитивізм проголосив створення нової, вільної
від метафізики філософії, завданням якої мало бути
упорядкування результатів пізнання шляхом побудови
єдиної класифікації наук та взаємного узгодження
їх методів і результатів. Уся попередня традиційно
філософська проблематика була проголошена такою, яку
неможливо вирішити, а тому непотрібною. Відповідно
даному розумінню предмета філософії та філософської
проблематики в позитивістській літературі термін
«світогляд» почав використовуватись у сенсі сукупності
«метафізичних псевдо проблем, позбавлених будь–
якого наукового змісту». Навколишній світ розглядався
як об’єкт вивчення позитивних наук, а завданням
позивістської філософії вбачалось в аналізі пізнавального
досвіду цих наук (теорія пізнання), а світогляд визначався
як успадкована від попереднього, донаукового рівня
пізнання, система помилок щодо недосяжного нам «світу
в цілому», його уявної «сутності». В психологічній
й історико–культурній літературі позитивістського
напряму терміном «світогляд» почали позначати
притаманну окремому індивіду чи групі людей (народу,
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періоду та т.п.) сукупність поглядів, переконань,
вірувань, традиційних уявлень про світ, які начебто
утворюються в результаті духовного дозрівання людей,
але не мають жодної теоретико–пізнавальної цінності,
слугуючи лише потребам «практичного розуму».
Як реакція на подібні положення позитивізму, в
філософії кінця 19–початку 20 ст. маємо нові спроби
вирішити проблему предмета філософії. Не маючи
можливості аналізувати всі ці концепції, автори
монографії «Логіка наукового дослідження» виділяють
лише два напрямки, які вважають суттєвими для
вирішення даного питання. Перший з них, спираючись на
історико–філософську традиції античного скептицизму і
стоїцизму, а також філософію А. Шопенгауера, намагався
перемістити центр філософської проблематики в область
філософської антропології, або «філософії життя». Тут
фокусом філософських досліджень є не світ та його
об’єктивні закони, а людина та її «переживання світу».
Відповідно, основними філософськими проблемами
є мета та сенс життя, проблема цінності, дослідження
психологічної структури особистості та ін. «Коротше
кажучи, вихід із ускладнень пропонувалось шукати
на шляхах відмови філософії від пізнання об’єктивної
реальності(це ж справа позитивних наук)і заміни
метафізичну онтологію проблемами етики і психології»
[4, с. 315]. Терміну «світогляд» у літературі цього
напрямку був наданий наступний зміст: під світоглядом
тут стали називати сукупність проблем, поглядів, ідеалів
та ін., в яких знаходить вираження притаманне людині
стремління до цілісного, гармонічного упорядкування
свого «внутрішнього досвіду»,«переживання світу». На
відміну від позитивних наук, які вивчають лише зовнішній
світ, світогляд уявляли як знання вищого порядку:
воно має справу з упорядкуванням внутрішнього світу
людини, витупає як «тотальна самосвідомість» людей,
активна, регулююча та направляюча духовна сила, що
керує волею та діями людини. Суттєвим для такого
тлумачення світогляду було підкреслення його активної,
творчої, прагматичної функції.
В літературі даного напряму особлива увага
приділяється також психологічному аспекту світогляду,
аналізу його місця та ролі в психологічній структурі
особистості, перетворенню світоглядних ідей на
особисті настанови людини. Наприклад, за Дільтеєм
обов’язковим компонентом будь–якої світоглядної
системи є соціальні ідеали та етичні норми, які являють
собою «узагальнення всіх завдань, всіх цілей в один
вищий порядок нашої практичної поведінки, в один
великий план життя…, у вищі норми поведінки, в ідеал
особистого життя та організації суспільства» [там само,
с. 316].
Натомість другий напрям займає у питанні
перегляду предмету філософії більш обережну
позицію. Погоджуючись в основному з критикою старої
метафізики та визнаючи переваги у праві на дослідження
дійсності за спеціальними науками, представники цього
напряму намагались уникнути крайнощів позитивізму
та «філософії життя»: зберігаючи за філософією статус
«універсальної науки», цілісного уявлення про світ, вони
вбачали її завдання у тому, щоб поєднати результати
окремих наук в єдину, логічно несуперечливу систему
знання. Можливість та основу подібного синтезу
знання вбачали або в єдності нашої індивідуальної
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свідомості, в цілісності й тотожності людського «я», або
в здатності пізнаючого «об’єктивного духу» прагнути
до логічної несуперечливості. Вчення про світогляд тут
є вторинною наукою: вона має справу не з фактами, а
з пізнавальними результатами наук, з узагальненням
їх досвіту. Тому передовсім вона є теорією пізнання.
Але, оскільки її результатами є синтез знання у деяку
єдність, яка привноситься у наш розрізнений досвід,
вона також може розглядатись як своєрідна онтологія чи
картина «світу в цілому», хоча єдність і цілісність, які
нею постулюються, належать не світу, а привносяться
прагматично налаштованою пізнаючою свідомістю.
Таким чином, були поставлені та потребували свого
вирішення наступні питання: 1) які з традиційних
філософських проблем відійшли до позитивних наук,
а які потребують для свого вирішення філософії; 2) чи
треба філософії тепер займатись пізнанням зовнішнього
світу чи лише дослідженням результатів пізнання наук;
3) чи має вона специфічні, відмінні від конкретних
наук засоби пізнання дійсності; 4) чи має вона право
претендувати на пізнання «світу в цілому» та чи є її
результати таким знанням; 5) якими є форми зв’язку
філософії з практичним життям, з іншими формами
суспільної свідомості [там само, с. 317–319]. На думку
П. В. Копніна, на ці питання можливо відповісти
лише на основі марксистського розуміння предмету
марксистської філософії.
У середині 20–го століття серед марксистів
найпоширенішим у літературі використовувалося визначення світогляду як погляду на світ «у цілому». Тому, на
відміну від конкретних наук, які вивчають певні форми
існування та руху матерії, філософія дає світогляд, тобто,
відповідно даному визначенню, розглядає «світ як ціле».
Складовими елементами даного визначення є: 1) система
загальних поглядів або уявлень – родова ознака дефініції
світогляду; 2) система поглядів на світ у цілому –
видова відмінність визначення. Хоча словосполучення
«у цілому» іноді не використовується, проте завжди
передбачається або дається при подальшому розкритті
цього визначення.
П. В. Копнін доводить, що дане визначення світогляду
не відповідає сучасному рівню розвитку науки, адже
сучасно йому наукова філософія, під якою він мав на увазі
діалектичний та історичний матеріалізм, не є системою
загальних поглядів на світ в цілому або уявлень про
нього. Передовсім неточною він вважає характеристику
наукового світогляду через поняття «загальні погляди»
або «уявлення»: «Адже ніхто ж не називає, наприклад,
фізику чи біологію загальними поглядами на фізичну чи
біологічну форми руху матерії. А філософія марксизму–
ленінізму така ж строга наука, як й інші науки, вона є
системою понять, в якій відображений досліджуваний
нею предмет» [1, с. 7].
Визначення світогляду через загальні погляди
або уявлення одразу відносить нас до того періоду
в розвитку філософії, коли вона тільки виникла і ще
не відділилась від релігійної свідомості, яка за своєї
природою пов’язана зі створенням чуттєво–конкретної
картини світу. Натомість філософія є строгою системою
абстракцій. Однак, продовжує П. Копнін, головний
недолік зазначеного визначення світогляду полягає не в
цьому: «Тут невірно визначений сам предмет світогляду
– світ у цілому» [там само, с. 8].
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Відомо, що термін «світ» застосовується в науці
у різних значеннях: наприклад, в географії під світом
розуміють земну кулю, астрономічні науки під світом
розуміють Всесвіт, а в фізиці – як синонім тіла (а саме:
мікросвіт як сукупність тіл, які складають частину атома,
макросвіт як тіло, з яким людина має справу у своєму
повсякденному досвіді і т.д.). Визначення світогляду
як системи поглядів на світ у цілому складає враження,
що світогляд є неначе універсальною фізикою, яка
описує властивості й закономірності усіх світів. Але у
такому випадку він був би зайвим, оскільки дублював
би результати фізичних досліджень. Тому сенс, який
фізика вкладає у термін «світ», також не підходить для
визначення світогляду. Натомість в філософії термін
«світ» застосовується тоді, коли бажають протиставити
об’єктивну реальність свідомості. У такому випадку
часто говорять про об’єктивний і суб’єктивний світ, де
«суб’єктивний світ» виступає синонімом «матерії», а
«об’єктивний світ» – «свідомості» [там само, с. 9].
Короткий семантичний аналіз терміну «світ»
демонструє, що він має багато значень. Однак,
стверджує П. В. Копнін, світ – це поняття філософії
і науки періоду їх виникнення, коли ще не існувало
інших, більш зрілих понять астрономії, фізики,
філософії, яке, до певного періоду виконуючи функцію
позначення оточуючої людини дійсності, згодом
поступилось іншим поняттям, таким, як «Всесвіт»,
«об’єктивна реальність» та ін.
Таким чином, коли наука лише виникла, ще не
відбулась диференціація наукового знання, а існувала
лише одна наука, – філософія. Предметом її вивчення
був світ, який вона намагалась охопити в цілому. Відтак,
на думку автора «Вступу в марксистську гносеологію»,
філософія античності та Нового часу дійсно була
поглядом на світ у цілому в тому сенсі, що прагнула
вмістити в собі усю сукупність знань про світ як він
уявлявся тоді.
Сучасна наука розуміє, що безкінечний світ як ціле, з
одного боку, не охоплюється жодною системою поглядів,
а з іншого боку, будь–яка наука так чи інакше розглядає
світ у цілому: наприклад, математика, вивчаючи кількісні
або просторові відношення, дає знання про світ у цілому в
тому сенсі, що всі відношення, які вона вивчає, характерні
для усіх явищ світу. Відтак, «намагання відтворити в
наукових поняттях Всесвіт у цілому складає завдання
не світогляду, а усієї сукупності наукового знання» [там
само, с. 12]. Визначаючи світогляд через поняття «ціле»,
ми наче підмінюємо категорії одиничного й загального
поняттями частини й цілого: «Світогляд намагається
відобразити загальні закони розвитку, але це загальне
чомусь іноді представляється як ціле. Загальне міститься
в якомусь одиничному явищі і, щоб відобразити його,
зовсім немає необхідності розглядати ціле й усі явища,
з яких воно складається» [там само, с. 12].
Таким чином, згідно філософським студіям
П. В. Копніна, в завдання світогляду є відтворення в
наукових поняттях загальних законів розвитку, які діють
в явищах, а не окремих явищ як цілого і тим паче – світу
як цілого.
Для П. Копніна діалектичний та історичний
матеріалізм – не традиційна філософія у тому сенсі, що
не є системою знань про світ у цілому і не претендує на
роль науки всіх наук. Тобто, діалектичний матеріалізм

202

Гілея

є філософією в тому сенсі, що вирішує проблеми, які
пов’язані зі світоглядом.
Визначивши завдання світогляду, П. В. Копнін
звертається до питання про його предмет. Тут,
зазначає П. Копнін, також важко знайти однозначну
відповідь: «Одні вважають, що предметом світогляду є
об’єктивна реальність, що знаходяться поза людиною.
Інші вважають, що світогляд звертається до людини,
намагається осягнути сенс її життя та місце у Всесвіті»
[там само, с. 13]. Однак, на погляд П. Копніна, жодне
з названих визначень, взяте ізольовано, не визначає
предмета світогляду. Предметом світогляду є відношення
«людина–природа». Однак, відношення «людина –
природа» є складним і багатостороннім, тому у світогляд
входять лише деякі його моменти. Передовсім, сюди
входить вирішення основного питання філософії, яке
Копнін визначає як «відношення свідомості людини до
оточуючої її дійсності» [там само, с. 13].
Обґрунтовуючи цю думку, він вважає, що «основне
питання завжди було предметом філософії, але в різні
історичні періоди воно виступало у різних формах
і займало різне місце в філософії» [там само, с. 14].
Зокрема, коли філософія була системою поглядів на
світ, понять про явища та закономірності його руху,
до періоду диференціації наукового знання, основне
питання дійсно було лише однією з проблем, якими
вона займалась. Причому спочатку формулювання
питання не було зрілим. Так, П. В. Копнін надає
диференціацію історичних форм постановки питання
про співвідношення свідомості та дійсності, визначену
ще Енгельсом, найпершою з яких було прояснення
співвідношення між душею людини та зовнішнім
світом, а саме: чи відділяється душа людини від її тіла
при смерті та чи продовжує жити без нього. В античній
філософії основне питання отримало новий аспект: що
представляю собою зовнішній світ по відношенню до
духовного начала [1, с. 14].
Відтак, згідно П. Копніну процес розвитку філософії
включає, окрім відокремлення від неї спеціальних
сфер пізнання, процес визначення власного предмета
як відмінного від конкретних наук. Таке визначення
реалізується за допомогою формулювання основного
питання філософії у контексті теорії розвитку, якого крім
неї жодна наука не здатна визначити як свій предмет. А
це означає, що філософія стає невід’ємною частиною
світогляду. Як представник діалектичного матеріалізму,
П. В. Копнін переконаний, що цей процес знайшов своє
завершення в марксистській філософії, в якій «основне
питання в своїй зрілій і класичній формі підпорядковує
всі інші змісти, поєднує їх у дещо єдине ціле, утворюючи
стрункий світогляд» [там само, с. 15].
Наступною проблемою, яка визначає розуміння
світогляду, за П. Копніним, вважається концепція
розвитку. Значення концепції розвитку для діалектичного
матеріалізму полягає у тому, що «без принципу розвитку
неможливо обґрунтувати й принцип матеріальної
єдності світу», без якого неможливо вирішити основне
світоглядне питання філософії [там само, с. 16].
Світоглядна проблематика конкретизується вивченням загальних закономірностей розвитку суспільства:
без розуміння закономірностей суспільного розвитку не
може бути вирішено питання про відношення свідомості
до матерії, оскільки свідомість – це не лише властивість
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високоорганізованої матерії, але й продукт суспільного
розвитку; без розуміння суспільних закономірностей
неможлива наукова концепція розвитку, адже, згідно
марксизму–ленінізму, знання вищої форми розвитку,
тобто людини, суспільства, є ключем до розуміння
нижчих форм та їх руху і розвитку. Тому у світогляд
П. В. Копнін включає суспільні ідеали (соціально–
політичні, етичні та естетичні).
Узагальнюючи вищезазначене, у коло сучасного
світогляду у розумінні Копніна входить вирішення
основного питання філософії, створення концепції
розвитку, включаючи закономірності суспільного
розвитку, розуміння сутності і місця людини серед
інших явищ дійсності, визначення її суспільного ідеалу
[там само, с. 16–19].
В науці та практиці світогляд виступає одночасно
методом, теорією пізнання та практичної дії, адже
автор «Вступу в марксистську гносеологію» вважає, що
уявлення про світогляд, філософський метод та теорію
пізнання як самостійні, окремі частини філософії,
звужує її як світогляд.
Вважаючи
марксистсько–ленінський
світогляд
послідовно науковим, Копнін вважає, що всі його
елементи (положення, принципи, закони, категорії)
функціонують як метод і як теорія пізнання: поняття
матерії і руху, закони єдності та боротьби протилежностей
однаково є елементами марксистсько–ленінського
світогляду та виконують методологічну роль у пізнанні
та практиці. «Таким чином, світогляд функціонує у
пізнанні та практиці в якості методу досягнення нових
результатів» – висновує П. В. Копнін [там само, с. 22].
Методологічна функція світогляду актуалізується
у зв’язку з подальшим процесом диференціації знання,
а також його інтеграції, адже кожна наука намагається
усвідомити своє місце у суспільно–історичних
практиках, перспективи свого подальшого розвитку,
зв’язок з іншими науками, можливості застосування
методів інших наук до предмету свого вивчення. Саме
такі проблеми, на думку П. Копніна, допомагає вирішити
науковий світогляд, тобто діалектичний матеріалізм,
який, виводячи своє знання із наукового, своїм суттєвим
моментом має союз з різними областями знань,
реалізуючи при цьому свій предмет, яким є вивчення
законів розвитку об’єктивного світу [там само, с. 23–27].
У Москві в 1969 році, де П. В. Копнін очолює
Інститут філософії АН СРСР, вийшла його остання
прижиттєва книга «Філософські ідеї В. І. Леніна і логіка».
Традиційно ототожнюючи філософію і світогляд у своїх
попередніх працях, при розробці проблем діалектики
як логіки філософ приходить до розуміння протиріччя
між розумінням філософії як науки та філософії як
світогляду, яке дослідник намагався вирішити у даній
книзі через їх розрізнення. П. Копнін доводить, що
філософія є наукою лише у якості філософського вчення
про загальні закони розвитку (діалектика як логіка):
«Коли з філософії береться знання і будується на його
основі метод науково–теоретичного мислення, сама
філософія стає наукою – діалектикою або логікою з
великої літери. Тільки в якості логіки філософія – наука
по предмету і методу, але діалектика як логіка не є
особливою формою суспільної свідомості, що створює
світогляд, усвідомлення людиною свого буття» [3, с.
27]. «Але якщо за методом вирішення поставлених
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 134

перед нею завдань філософія є наукою, яка прагне дати
об’єктивне, правдиве і достовірне знання, то зі свого
предмета вона відмінна не тільки від інших наук, а й від
науки взагалі» [там само, с. 26]. Натомість філософія
як форма суспільної свідомості «має початок, який
ріднить її з міфом …у тому сенсі, що вона ніколи не
розлучається з людським відношенням до об’єктивного
світу, його явищ і процесів. ...Марксистсько–ленінська
філософія є формою усвідомлення дійсності і, перш за
все, людини у її зв’язку з навколишнім світом, причому
ця дійсність береться не тільки з боку сущого, а й
належного, цілей людства. …Сама форма свідомості в
філософії носить універсальний характер, ґрунтується
не тільки на науковому знанні, але й на сукупності
людського досвіду взагалі, включаючи всі інші форми
свідомості: мистецтво, мораль і т.п.» [там само, с.
28–29]. Таким чином, філософія у вченні про загальні
закони розвитку за своїм методом виступає як наука,
логіка, однак за предметом – як світогляд. З такої позиції
предметом філософії як форми суспільної свідомості є
насамперед людина в її світосприйнятті не лише сущого,
а й належного, тобто того, чого немає, але що має бути
відповідно до цілей людини, її цінностей. Тому філософія
як форми суспільної свідомості розглядає людину не як
абстракцію «людини як такої», а як живу, історичну,
творчу та вмотивовану власною волею родову істоту, яка
залучає у сферу своєї діяльності об’єктивну реальність.
Багатогранність даного процесу визначається такими
поняттями, як «омана», «віра», «правда», «суспільний
ідеал», тощо.
Отже, філософія намагається пізнати не лише суще,
наявне, але й належне, – яким воно має бути в результаті
практичної діяльності суб’єкта як історичної родової
істоти, скерованої певними настановами. Наявність
суперечності між належним та наявним, суб’єктом
та об’єктом, будучи сутністю пізнавального процесу,
у підсумку приводить до перетворення природи та
суспільного життя через ідею. В ідеї пізнане філософією
як логікою піднімається до рівня цілей і прагнень
суб’єкта, а створений об’єктивно–істинний образ стає
його внутрішньою потребою, належним, якого необхідно
здійснити. Водночас в ідеї цілі і прагнення людини
набувають об’єктивного характеру як об’єктивно істинні.
Відтак знання, щоб стати частиною світоглядного
освоєння дійсності, повинно отримати суб’єктивного
забарвлення у вигляді цілей і прагнень суб’єкта. Але
щойно знання отримало наліт суб’єктивності, воно
одразу починає набувати статусу об’єктивної реальності,
втілюватись у дійсність через ідею.
Оскільки вказане розуміння П. В. Копніним місця
та ролі ідеї в суспільно–історичній практиці пов’язане з
поняттям «ідея» у філософії Гегеля, означимо відмінність
їх тлумачення. У Гегеля ідея торує шлях до свободи
визначенням необхідності внести зміни в соціальний
устрій людського буття, змінити форму суспільної
організації в процесі торування людством шляху до
свободи. Для П. Копніна світоглядне знання через ідею
визначає знання про шляхи і засоби своєї об’єктивізації,
які людина має здійснити, керуючись нею як ідеалом,
виходячи з царини необхідності в царину свобідного
існування. Визначаючи науково–технічний прогрес як
предметне поле такої об’єктивації, він контекстуально
формує ідеологію протиставлення людини і природи,
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погоджуючись із тим, що головні питання соціального
устрою людського буття вже вирішені у вигляді
соціалістичного ладу.
Висновки. П. В. Копнін, розвиваючи марксистську
тезу, що основою людського мислення є не природа як
така, а зміна природи людиною – практика, для якої
природа пізнається–відображується у нашому мисленні,
доводить, що світогляд як система знань про загальні
закони руху, так само, як і філософія, через звернення до
суб’єктивної діяльності людини стає методом, засобом
руху мислення, отримує методологічне значення та
функціонує в науках як загальний метод пізнання і
практичної перебудови світу. Тим самим, суб’єктивність
проголошується «початком речі».
Розуміючи науково–технічний прогрес як зв’язок
людини з природою, а не з її суспільною організацією,
наукова ідея трактується П. Копніним як врахування
законів, які презентуються описами повторюваних у
явищах взаємозв’язків у справі перетворення сущого на
належне. Осягаючи суще через належне, ідея як форма
мислення за своєю суттю представляє перетворення
знання на дійсність. Тобто ідея у П. В. Копніна постає
умовою руху людини, суспільства до «справжньої
історії» (за К. Марксом), яка дозволяє визначити
людське існування за допомогою поняття «свобода».
Тим самим пропозиція Гегеля визначити рух свободи
через суспільні організації, комунікацію, замінюється
на ідею вольової організації людиною сил природи.
Відповідно, суспільство, в якому це відбувається,
може самовизначатись як досконале («ідеальне»,
«комуністичне»).

the authority of the philosophical foundations of socialist society in the USSR after
openly criticizing it’s creation during the Stalinist cult of a person, he initiated a
new tradition of philosophizing, which focuses on defining the scientific principles
of human attitude to reality. Developing the Marxist thesis that the basis of human
thinking is not a nature, but the change of nature by human – practice, Kopnin gives
the meaning of worldview as a knowledge about such general laws of development
which makes possible to do desirable changes in avaible reality.
Because of understanding the existence through the prism of the due, the idea
in it’s essence represents the strategy of transforming knowledge into reality. This
means that the idea acts as a condition for the movement of humanand society to
the «freedom», «true history» (according to K. Marx). Thus, Hegel’s proposal to
determine the movement towards freedom through the «absolute idea», that operates
in history through social organizations, is replaced by the idea of organizing the
forces of nature by people.
The purpose of the article. Determine the sense of the concept «worldview»
in the P. V. Kopnin’s substantiation of the concept of supplementing true knowledge
with a subjective application in the form of goals and aspirations as a process of
forming an idea.
Methods: reconstructive reflection, comparative analysis, context analysis.
Keywords: the basic question of philosophy, the theory of development, the
worldview, the idea.

Список використаних джерел

Тема даного дослідження має історико–філософську значущість, вона
зумовлена потребою розгляду та вивчення здобутків австрійської школи
лібералізму. Австрійська школа на пострадянських теренах досліджувалась
надзвичайно мало. В Україні на дану тему видано лише декілька наукових
праць. З багатогранної соціальної та філософської спадщини Ф. Гаєка в
Україні перекладено лише дві праці і маємо декілька наукових досліджень.
Методологічною основою соціально–філософської спадщини Ф. Гаєка
було некласичне розуміння свободи та особлива природа соціальних порядків.
Ф. Гаєк, економіст за освітою, запропонував нову модель політичного
устрою, яка була так необхідна в XX столітті, в часи розповсюдження
тоталітарних держав.
Для досягнення поставленої мети та виконання завдання були обрані
декілька методів, а саме – текстологічний та герменевтичний методи дослідження. За допомогою цих методів ми ретельно опрацювали джерела нашого
дослідження. Звісно, в статті приділяється особлива увага філософській
спадщині Ф. Гаєка.
Ключові слова: свобода, лібералізм, примус, закон, цінності.
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The concept of worldview as a method of achieving of a new
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When Kopnin, who headed the Faculty of Philosophy in the Taras Shevchenko
National University of Kyiv, was looking for a solution of the problem of restoring
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Фрідріх фон Гаєк (1899–1992) найвидатніший із
сучасних австрійських економістів. Студент Фрідріха
фон Візера, протеже і колега Людвіга фон Мізеса, і
насамперед представник видатного покоління теоретиків
австрійської школи. Ф. Гайек один із найуспішних
персон, які поширювали австрійські ідеї по всьому
світу англійською мовою. В 1974 році Ф. Гаєк отримав
Нобелівську премію в галузі економіки [9, с. 62].
Ф. Гаєк поєднує у своїй творчості економічну
проблематику та актуальні питання політичної філософії.
Особливою сферою зацікавленості дослідника є свобода.
Науковець наполягає на тому, що економічна свобода є
передумовою для інших видів людської свободи.
До наукової спадщини Ф. Гаєка належать понад
18 книг з економіки та соціального знання. Найбільш
актуальними для даного дослідження є роботи
«Індивідуалізм та економічний порядок» (1940), «Дорога
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до рабства» (1945), «Конституція свободи» (1960) та
«Право, законодавство і свобода» (1974–1978).
Як багато представників австрійської школи, Ф. Гаєк
був економістом і свою соціальну теорію вибудовував
виходячи із даної науки. Велика кількість дослідників
по–різному характеризують інтелектуальну спадщину
та здобутки мислителя. Розглянемо деякі з них для
цілісного уявлення про наукову діяльність філософа.
Однією з головних проблем для Ф. Гаєка ставала
необхідність розкриття природи творення соціальних
відносин (порядків). «Одним з найважливіших концептів
в соціально–філософській доктрині дослідника є
концепт індивідуальної свободи у світі, в структурі
інтерсуб’єктивності», – зауважує В. Козловський.
Р. Кубедду охарактеризовує Ф. Гаєка як одного із
фундаторів класичного лібералізму. Також зазначає,
що він один із перших, хто намагався показати
співвідношення лібералізму та демократії. «Гаєк зробив
частиною теоретичного фундаменту лібералізма – на
рівні з концепцією свободи і природніх прав, теоріями
суверенітету і розділення влади і проблемами рівності
та справедливості – також теорію стихійного порядку
і відновлений підхід до відношення лібералізму і
демократичної традиції» [3, с. 328].
І. Мигул вбачає Ф. Гаєка як консервативного
мислителя «за свою невисоку думку про людський розум,
Гаєк вірив у внутрішньо притаманну мудрість ринку.
Ринок через ціновий механізм розширює індивідуальну
свободу, оскільки він пропонує інформацію, що
не є доступною для індивідів безпосередньо. Усі
види урядового втручання або змішана економіка є
небезпечними, оскільки ведуть до соціалізму» [5].
Доктрини, які Фрідріх Гаєк розкриває у своїй
книжці «Конституція свободи», незамінні для будь–
якого суспільства, яке намагається розвивати ліберальну
традицію. Також ліберальні принципи свободи
представлені в книжці «Право, законодавство і свобода».
Розглянемо детальніше роботу «Конституція
свободи» та проаналізуємо концепцію побудови
лібералізму. В даній праці показано новий тип свободи,
некласичний. Ліберальна свобода, яка надає суспільству
та окремій людині не лише політичну вільність, а
й внутрішню. З назви книги можна зрозуміти зміст
всього наукового дослідження, проведеного Ф. Гаєком.
Дана робота дасть змогу зрозуміти сутність феномену
«свобода», лібералізм і, звісно, ліберальна свобода.
Тобто дана праця є надзвичайно актуальна. В науковому
середовищі вважають, що дана праця є однією із
важливих програмних текстів всього лібералізму ХХ
століття. Як писав Куряєв у своїй праці «Економічний
цикл: аналіз австрійської школи»: «ця книга є
поворотним пунктом в колишній до тих пір захищаючою
– і не завжди успішною – війною лібералізму проти
марксизму та інтервенціоналізму» [4, с. 64].
У соціально–філософській теорії Ф. Гаєка особливе
місце займає питання свободи. Дослідник надає
найвищу цінність індивідуальній свободі. Ф. Гаєк
тісно пов’язує суспільство і свободу, дані поняття він
трактує у форматі «одне через інше». Для науковця
жодне із цих значень не може існувати без іншого.
Саме тому у своїх працях він подає визначення свободи
на прикладі суспільства. Ф. Гаєк починає з того, що
суспільство має стати таким, де фактор примусу буде
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найменшим: «Цю книгу присвячено такому станові
взаємин між людьми, коли примус одних супроти інших
буде мінімізовано», саме такий стан автор надалі буде
називати станом «свободи чи волі» [1, с. 78]. Тобто
основним значенням(та всезагальним) поняттям свобода
є взаємини між людьми, коли примус по відношенню
одне до одного мінімізований. Відповідно автор вказує,
що воля – це стан, у якому людина не є об’єктом примусу
суб’єктивних бажань іншого. Дослідник також вказує на,
що слова freedom та liberty використовуються в якості
синонімів, однак різниця між ними все–таки присутня.
Свобода в даному загальному значенні передбачає
деяку приватну сферу, в яку ніхто не може втрутитися,
інакше це примус, тобто несвобода. «Свобода
передбачає, що індивід має деяку гарантовану приватну
сферу і що є якийсь набір обставин у її середовищі, у
які ніхто не може втручатися» [1, с. 79]. Ф. Гаєк показує,
що свобода є щось індивідуальне, це те, на що не може
посягати ні інша людина, ні суспільство.
З цього приводу, цікаву характеристику даному
феномену дає український дослідник В. Козловський
у праці «Австрійський лібералізм: пошук нових засад
індивідуальної свободи». Дослідник зазначає, що
вивчаючи дослідження некласичної свободи Ф. Гаєка,
можна прийти висновку, що свобода – це щось внутрішнє,
не передбачене нашим знанням. «Людська свобода –
це парадоксальний феномен: наші дії вільні не тоді,
коли ми в повному обсязі знаємо як, коли і для чого ми
усвідомлюємо своє «незнання» і коли ми, долаючи власну
нерішучість, приймаємо рішення і діємо в обставинах, не
передбачених нашими знаннями» [2, с. 28].
Ф. Гаєк розглядає свободу, як таке, до чого потрібно
прагнути. Будь–яка людина, звісно, може наблизитися до
свободи, однак отримати її повністю не здатна. Свобода
забезпечує індивідові певну приватну сферу, доступ до
якої ніхто не має. Якщо в таку сферу хтось намагається
втрутитись, то це вже постає як примус, тобто несвобода.
Надавши категоріальне визначення свободи, Фрідріх
Гаєк проводить дослідження внутрішньої структури
свободи. Він розрізняє два типи свободи: політичну
свободу, як окремішність, та внутрішню свободу, як
деяку метафізичну свободу.
Перше значення слова свобода Ф. Гаєк називає
окремішністю. І пише: «Це «політична свобода», участь
людей у виборі свого уряду, у процесі законотворчості
та в контролі над виконавчою владою» [1, с. 81]. Ф. Гаєк
зауважує, що вільний народ не обов’язково є народом
вільних людей. Якщо громадянам надають право обрати
владу, це ще не ознака свободи. Суспільство може
обрати і тирана під впливом певної ідеології. Тобто
політична свобода як окремішність – це участь людей
у виборах, контроль над владою. Однак вільний народ
не обов’язково є народом вільних людей. Адже обрати
парламент – не гарантувати свободу.
Ще одним значенням свободи Ф. Гаєк називає
внутрішню або метафізичну свободу. Дослідник пише:
«Значення «свободи» – «внутрішня» чи «метафізична»
(інколи також суб’єктивна) свобода» [1, с. 84].
Відповідно це свобода, що має межу, яку відчуває особа,
керуючись у своїх діях, власною, свідомою волею,
своїм розумом і власними переконанням. Протилежним
поняттям такому визначенню свободи буде не примус,
а вплив тимчасових емоцій: «…особа «невільна», а є
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«рабом свої пристрастей»» [1, с. 85]. Автор зазначає, що
слід відрізняти плутанину між концепцією «внутрішньої
свободи» і філософським концептом «свободи волі».
Відповідно поєднання внутрішньої та «загальної»
свободи можуть визначати, наскільки особа може
скористатися своїми знаннями можливостей. Ступінь
цієї свободи залежить від сили волі осіб, наприклад,
коли одні й ті самі умови для одних будуть примусом, а
для інших труднощами, які треба подолати.
З цього випливає, що поєднання цієї внутрішньої
свободи та загальної можуть визначати, наскільки особа
маже скористатися своїми знаннями можливостей.
Підсумовуючи, необхідно вивести «універсальне»
значення свободи, в розумінні загальної свободи. Слід
почати з визначення примусу: «Наше визначення свободи
залежить від розуміння примусу» [1, с. 103]. Примус – це
щось негативне, воно ігнорує людину як мислячу особу,
перетворюючи її на голий інструмент у досягненні мети
іншого індивіда: «Під «примусом» ми розуміємо владу
однієї особи над оточенням або обставинами іншої
особи» [1, с. 105]. Однак Ф. Гаєк зауважує, що уникнути
примусу в повному обсязі неможливо, але всі прагнуть
його мінімізувати. «Вільне суспільство розв’язало цю
проблему, надавши монополію на примус державі» [1,
с. 105]. Відповідно примус застосовується лише в тих
випадках, коли людина вчинила так та поставила себе в
такі умови, що знала одразу, що до неї буде застосовано
примус. Принцип свободи за Ф. Гаєком передбачає
строге запобігання примусу, за винятком примусу з
метою насадження загальних абстрактних правил, що
рівно застосовуються до всіх. Таким чином, свобода і
відсутність примусу взаємопов’язані і необхідні.
Тобто лібералізм, в першу чергу, робить найвищою
цінністю свободу. Однак вона о є не єдиною
важливості, але є основою лібералізму, з якою всі інші
цінності мають бути узгоджені. На такому принципі і
вибудовується модель існування держави, де одним із
головних принципів є обмеженість верховної влади. Це
означає, що можна зробити такий висновок, що «все, що
не дозволено, заборонено». Проте на даному етапі теж
виникає проблема із маніпуляціями слова «свобода»,
які Ф. Гаєк жорстко критикував. Він зазначає, що таке
сприйняття призвело до того, що свобода стала означати
силу, тобто силу робити все, що заманеться. Тобто
свобода не може бути ефективним засобом чи силою для
того, щоб робити все підряд (що є, звісно, не заборонено).
Розглядаючи поняття свободи як багатоманітне та
неоднозначне, Ф. Гаєк звертає увагу на дві характерні
риси свободи: позитивну і негативну. Свобода стає
негативною тоді, коли відсутні специфічні перешкоди, а
саме – примус, що чинить одна людина (чи суспільство)
стосовно іншої людини. Позитивною свобода стає тоді,
коли ми розглядаємо її під кутом зору певних цінностей.
Негативна свобода постає в якості ліберальної
свободи, вона надає індивіду більші можливості,
намагається заохотити персону. Будь–які колективна
дії виконуються дотримуючись єдиної актуальної і
необхідної цілі. Позитивна свобода присутня там, де є
однакові можливості для всіх. Це вже є дещо схожим
до соціалізму, де суспільство бачить лише кооперацію
та рівність. В лібералізмі присутня вільна дискусія, а в
соціалізмі є єдина ціль, на яку кожна персона зобов’язана
працювати.
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Ф. Гаєк критикує в основному втручання держави в
економіку. Однак він не категорично до цього ставиться.
«Ф. Гаєк не заперечує необхідності державного
втручання в сферу економічних та соціальних відносин.
Він не вважає себе прихильником принципу laissez–
faire. Питання заключається в формах і границях
такого втручання» [7]. Тобто дослідник надає перевагу
поміркованому інтервенціоналізму держави. Особливо
коли це все робиться задля реалізації потреб громадян,
для захисту їхнього життя та свободи. Звісно, колективізм
веде до війни, він насаджує громадянам свідомість, яка
може призвести до тоталітарної держави.
Саме держава в усьому диктує свої умови: чи
змінювати роботу, чи переїжджати кудись, що думати і які
погляди висловлювати. В конкурентному, ліберальному
суспільстві кожен сам за себе і людина є вільною, тоді як
в соціалістичній державі вся влада, зокрема економічна,
зосереджується в одних руках – держави. Лише розподіл
влади на засоби виробництва між багатьма людьми
забезпечує свободу та рівність, а не концентрація цієї
влади у руках чи то «суспільства» чи то диктатора.
«Соціялісти більше не мають чіткого накресленого
плану досягнення мети, однак вони й досі прагнуть
маніпулювати економікою так, щоб розподіл прибутків
відповідав їхній концепції соціяльної справедливості»
[1, с. 193].
Для вбереження суспільства від такої ситуації
мислитель вводить обмеження влади в певні економічні
сфери. В першу чергу він виступає проти прогресивного
оподаткування (рівність відсутня, коли різні особи
сплачують податки за різними ставками. Виняток
становить той випадок, коли присутнє благовоління до
такого оподаткування як всередині групи, так і ззовні.
Якщо воно присутнє лише зсередини, то це привілегія,
якщо ззовні – дискримінація) – принцип свободи
не діє там, де треба розрізняти підданих. Принцип
свободи не діє і грошовій політиці: державний контроль
над кредитно–грошовою системою є неминучим і
необхідним і не приводить необхідно до контролю над
конкретними особами, немає прямої загрози свободі
підданих. Принцип влада закону діє обмежує владу
лише в її примусових діях, які, звичайно ж, не є єдиною
функцією влади. «Загальноприйнятий аналіз показує,
що таке втручання не дає альтернативи, на користь
якої могли би схилитись раціональний вибір чи від якої
можна було б очікувати стабільного і задовольняючого
рішення будь–якої із проблем, через які це втручання і
виконується» [8].
З іншої сторони, якщо всі економічні питання
вирішує держава, тобто розподіляє кому і що і скільки,
тобто свідомо робить когось бідним, а когось багатим,
займається плануванням, то це значить, що вона починає
втілювати якусь ідею справедливості, тому це вже
переходить в розряд політичних свобод. Адже за яким
критерієм держава визначає квоти? Єдиний можливий
принцип – повна рівність всіх, але це не є можливим і не
виконується за Гаєком, соціалістами. Тобто Ф. Гаєк знову
ж таки повертається до того, що в лібералізмі має бути
індивідуальна свобода, де індивід в змозі самостійно
обирати модель життя, в тому числі і економічного.
Слід повторитися та узагальнити те, що Ф. Гаєк
вважає, що існує лише одна свобода, однак людина
здатна її використовувати вельми різноманітно. Тож
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дослідник розгортає загальне (єдине) значення свободи,
а також виокремлює кілька різних видів свободи.
Свобода в загальному значенні трактується філософом
як приватна сфера, у яку ніхто не може втручатися,
оскільки таке втручання постає як примус, тобто
несвобода. Щодо окремих видів свободи, то першим
за своїм значенням різновидом свободи є політична
свобода, яка уможливлює участь людей у виборі свого
уряду, законотворчому процесі, а також контролі над
владою. Політичну свободу Ф. Гаєк репрезентує також
як цінність.
В книзі «Конституція свободи» Ф. Гаєк показує,
що свобода – штучний продукт цивілізації. Дослідник
у другому розділі розкриває творчий потенціал вільної
цивілізації. Автор зазначає, що цивілізація – це переваги
соціального життя, особливо в його найпередовіших
формах. Базується вона на тому, що індивід отримує
вигоди від знання, більшого від того, ніж володіє.
«Цивілізація починається тоді, коли особа в досягненні
своєї мети може використати більші знання, ніж ті, які
вона здобула» [1, с. 194].
Варто зауважити, що людина не свідомо створила
цивілізацію. Вона навіть не знає, від чого залежить
функціонування чи безперервне існування цивілізації.
Ф. Гаєк визначає 2 аспекти функціонування цивілізації:
« 1) передача попереднього нагромадженого запису
знань;
2) обмін між сучасниками інформацією, на якій вони
базують свої дії».
В такій цивілізації свобода необхідна, щоб залишити
місце для не прогнозованого і непередбачуваного; і,
власне, суспільство прагне цього, щоб могти втілювати
власні цілі. Дослідник доходить висновку, що свобода –
це штучний вияв цивілізації. «Свобода – не природний
стан, а штучний продукт цивілізації, вона не виникла із
задуму» [1, с. 219].
В книжці «Конституція свободи» Ф. Гаєка сутність
феномену розуму багато в чому переплітається із
розумінням «вільної цивілізації». В першу чергу це
можливість користуватись набутими знаннями (не
обов’язково власними). Ф. Гаєк зауважує, що зростання
людського розуму частиною росту цивілізації. «Розум є
продуктом цивілізації, у якій вона виросла і він багато
чого не знає з досвіду, який сформував його». Розвиток
знань збігається з розвитком цивілізації, тільки якщо ми
інтерпретуємо знання як таке, що охоплює всі адаптації
людини до оточення, у яких об’єднано минулий досвід.
Дослідник прослідковує цікаву тенденцію, що чим
більше цивілізованими ми стаємо, тим більше відносно
неосвіченими в тих явищах, на яких ґрунтується
функціонування цивілізації.
В книжці «Конституція свободи» питання розуму
виникає в контексті досліджень двох традицій, з яких
виник лібералізм. В розділі «свобода, розум і традиції»
Ф. Гаєк зауважує, що «необхідно розшукати прийняті
обмеження для використання розуму, тоді знайти це
обмеження є само собою найважливішою і найважчою
справою розуму». Завдання розуму зрозуміти функціонування суспільства. «Перед тим, як спробувати розумно
реформувати суспільство, ми повинні зрозуміти його
функціонування» [1, с. 223].
Отже, свобода також означає і те, що індивід
має і можливість і тягар вибору. Кожна людина має
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відповідати за свої вчинки і в їхньому результаті
отримувати за них похвалу чи догану. Свобода та
відповідальність є доповненням один одного і не можуть
існувати окремо [6].
Підсумовуючи слід зазначити,що «Модель некласичного лібералізму Ф. Гаєка» визначає основну ідею
некласичного лібералізму, запропоновану Ф. Гаєком,
показую її трансформацію в межах його соціально–
філософської доктрини. Визначає сутність конструкції
«свободи та свобод», їхнє концептуальне розрізнення.
Показує, що свободи є тією цінністю, яка уможливлює
«вільну цивілізацію»; з’ясовує, що свобода як закон
відіграє вагому роль у обмежені державного примусу.
Спираючись на погляди Гаєка розкрита сутність
індивідуальної свободи, розрізнення позитивної і
негативної свободи, а також з’ясовані концептуальні
можливості «загальної свободи». Така свобода,
трактується філософом, як приватна сфера, до якої
ніхто не може втручатися, оскільки таке втручання
постає як примус, тобто як заперечення свободи. Крім
того, з’ясовано концептуальне значення політичної та
внутрішньої свободи.
Розкриті принципи ліберального соціального
порядку, де держава не може втручатися в економічне
життя. Однак вона може контролювати та коригувати
економічний порядок, якщо це буде забезпечувати
громадянам особисту свободу та добробут.
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Model of non–classical liberalism in the philosophical
and philosophical doctrine of F. Hayek
The subject of this study has a historical and philosophical significance, due to
the need to consider and study the achievements of the Austrian school of liberalism.
The Austrian school in the post–Soviet territories was scarcely studied. In Ukraine,
only a few scientific works have been published on this topic. From the multifaceted
social and philosophical heritage of F. Hayek in Ukraine, only two works have been
translated and several scientific studies have been carried out.
The methodological basis of F. Hayek’s social and philosophical heritage was
the non–classical understanding of freedom and the special nature of social order.
F. Hayek, an economics educationist, proposed a new model of political system,
which was so necessary in the XX century, during the spread of totalitarian states.
Several methods were chosen for achieving the goal and the task, namely,
the textological and hermeneutical methods of research. With these methods,
we carefully studied the sources of our study. Of course, the article pays special
attention to the philosophical heritage of F. Hayek.
Keywords: freedom, liberalism, coercion, law, values.
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Поняття соціальної реальності
в філософії П. Бергера та Т. Лукмана
Стаття присвячена дослідженню питання визначення соціальної
реальності в межах конструктивістського підходу, запропонованого
німецькими вченими П. Бергером та Т. Лукманом, основні ідеї якого
викладені в праці «Конструювання соціальної реальності» (1966 р.). Автор
статті звертає увагу на головну специфічну рису соціальної реальності –
непереможний зв’язок суб’єктивного та об’єктивного аспектів. Соціальна
реальність є взаємодією саме цих двох аспектів, граничне відокремлення яких
є неможливим. В зв’язку з цим акцент в роботі ставиться на проголошену
вченими ідею, що суспільство як об’єктивна реальність ототожнюється
з екстерналізацією (суспільство як продукт людства) та об’єктивацією
(суспільство є об’єктивна реальність), а суспільство як суб’єктивна
реальність – з інтернаціоналізацією (людина – це суспільний продукт).
Ключові слова: екстерналізація, інституціоналізація, легітимація,
об’єктивація, соціальна реальність, суспільство, реальність, феноменологія.

Проблема соціальної реальності була цілком
розглянута
філософами–феноменологами,
які
використовували поняття «соціальна реальність» для
позначення цього виду реальності. Значимість даних
досліджень є вагомою, тому що саме феноменологи
заклали основи дослідження соціальної реальності
в зв’язку з діяльністю самої людини, її свідомістю в
світлі соціального світу. Слідом за феноменологами
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німецькі вчені П. Бергер і Т. Лукман спробували дати
філософське обґрунтування процесів соціального буття,
безпосередньо звернене до первісного «життєвого
світу». У своїй роботі «Соціальне конструювання
реальності» (1966 р.) [2] вчені розвинули соціологічну
теорію пізнання – соціальний конструктивізм,
метою якого є виявлення шляхів, за допомогою
яких індивідууми і групи людей беруть участь в
соціальній реальності, створеної та осягаємої ними.
Досліджуючи основні ідея даної концепції такі вчені як
О. Є. Баксанский [1], О. О. Грицанов [3], З. І. Комарова
[4], О. Н. Ноговіцин [6], І. А. Терентьєв [7], С. С. Тову
[8] звертають увагу на те, що викладені ідеї в даній
книзі надають феноменологічній соціології дещо
іншу спрямованість, оскільки основним предметом
дослідження стає знання «реальності повсякденного
життя»; від феноменологічного аналізу свідомості вони
переходять до аналізу соціальних інститутів, процесів
соціалізації та інституціоналізації, які виступають в
свою чергу складовими соціальної реальності. Відтак,
метою даної роботи є дослідження поняття соціальної
реальності в філософії П. Бергера та Т. Лукмана, його
співвідношення з категорією реальності, визначити
механізм її формування.
П. Бергер і Т. Лукман визначають «реальність» як
«якість, властиву феноменам, мати буття, незалежне
від нашої волі і бажання», «знання» як «впевненість
в тому, що феномени є реальними і мають специфічні
характеристики» [2, с. 9]. У контексті теорії цих
дослідників реальність безпосередньо залежить від
знання. Іншими словами наша реальність складається
з того, що ми знаємо, відповідно, якщо ми не володіємо
знаннями про що–небудь, значить, воно не входить в
рамки нашої реальності. Наприклад, те, що реально
для жителя африканської села, не може бути реальним
для жителя європейського мегаполісу. Звідси випливає,
що для певних соціальних контекстів є відповідні межі
реальності і знання, які накопичуються, зберігаються та
передаються. Говорячи про реальність, автори, перш за
все, мають на увазі світ у повсякденному житті. Саме він
є тією реальністю, «яка інтерпретується людьми і має для
них суб’єктивну значимість» [2, с. 38]. У цьому визначенні,
в рамках теорії соціального конструктивізму, особливо
важливі поняття інтерпретації і суб’єктивної значущості,
оскільки це ще раз підкреслює тезу про конструювання
реальності за допомогою власних, особистісних знань.
Свідомість людини «працює» з об’єктами, вона
інтенциональна за своєю суттю. Різні об’єкти належать
до різних сфер реальності. Людина усвідомлює світ,
що складається з ряду реальностей. Однак є одна, яка
представляється впорядкованою і систематизованою –
реальність повсякденного життя, вже сконструйована
за допомогою різних об’єктів, тобто об’єктивувати.
Об’єктивації, необхідні для «будівництва» реальності,
надають мову. Як відзначають філософи, серед безлічі
реальностей існує одна, що є реальність par exellence.
Це – реальність повсякденного життя. Її привілейоване
становище дає їй право називатися вищою реальністю.
Напруженість
свідомості
найбільш
висока
в
повсякденному житті, тобто остання накладається на
свідомість найбільш сильно, настійно і глибоко.
Реальність повсякденного життя виявляється
вже об’єктивованою. Мова, що використовується
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в повсякденному житті, постійно надає необхідні
об’єктивації і встановлює порядок, в рамках якого
набувають сенсу і значення і ці об’єктивації, і саме
повсякденне життя. Реальність повсякденного життя
організовується навколо «тут» тіла і «зараз» теперішнього
часу. Це «тут–і–тепер» – фокус моєї уваги до реальності
повсякденного життя. У тому, як це «тут–і–тепер» дано
людині в повсякденному житті, полягає realissimum його
свідомості. Реальність повсякденного життя, однак,
не вичерпується цією безпосередньою присутністю,
але охоплює і ті феномени, які не дані «тут–і–тепер».
Це означає, що людина сприймає повсякденне життя
в залежності від ступеня просторової і тимчасової
наближеності або віддаленості [2, с. 18]. Інакше кажучи,
«реальність повсякденного життя видається мені як
інтерсуб’ектівний світ, який я поділяю з іншими людьми.
Саме завдяки інтерсуб’єктивності повсякденне життя
різко відрізняється від інших усвідомлюваних мною
реальностей» [2, с. 19].
Інтерсуб’єктивність повсякденного життя теж
має темпоральний вимір. Просторова структура
має соціальний вимір, завдяки тому факту, що зона
маніпуляцій однієї людину перетинається із зоною
маніпуляцій інших людей. Набагато важливіша тут
тимчасова структура. Темпоральність – це властивість,
властива свідомості. Потік свідомості завжди
впорядкований в часі. Можна розрізняти різні рівні
темпоральности, оскільки вона характерна для будь–
якого суб’єкта. Кожен індивід відчуває внутрішній
плин часу, який заснований на психологічних ритмах
організму, хоча і не тотожних йому.
У світі повсякденного життя є свій інтерсуб’єктивний
доступний стандартний час. Стандартний час можна
зрозуміти як перетин космічного часу і існуючого в
суспільстві календаря, заснованого на тимчасових
циклах природи і внутрішнього часу. Не існує повної
одночасності цих різних рівнів темпоральности, про що
свідчить сприйняття очікування. Як мій організм, так і
моє товариство накладають на мене і мій внутрішній час
певну послідовність подій, що включає і очікування [2,
с. 21]. В рамках цього підходу часто стверджують, що
реальність повсякденного життя формується «тут–і–
тепер». Разом з тим, реальність повсякденного життя
інтерсуб’ективна, оскільки її розділяє не один індивід.
Але, в той же час, вона розділена на певні сектори, одні з
них сприймаються як звичні, інші – як проблемні. Другі
виникають тоді, коли порушується традиційний порядок
речей, іншими словами, коли в повсякденній реальності
виникає те знання, яке ще не є власним, присвоєним.
Реальність повсякденного життя індивід розділяє
з іншими людьми, перебуваючи в постійній взаємодії.
Сприйняття інших найкраще постає в ситуації віч–на–
віч. Тільки тут суб’єктивність іншого найбільш близька і
виявляється частиною реальності повсякденного життя.
Зазвичай індивід при сприйнятті іншого користується
зразками, які в схематичному вигляді визначають дії
останнього і направляють очікування першого. Іншими
словами людина користується типізаціями: він сприймає
іншого «як тип і взаємодіє з ним в ситуації, яка сама по
собі є типовою» [2, с. 56].
Реальність повсякденного життя складається з
об’єктивацій, власне, і можлива вона теж завдяки
ним. Особливу роль в об’єктивації грають знаки.
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Процес позначення або усвідомлення індивідом знаків
називається сигніфікацією. Знак завжди вказує на
щось: предмет, явище, поняття. Наприклад, зброя може
позначати насильство і агресивність. Знаки і знакові
системи є об’єктивація, оскільки вони доступи не
залежно від будь–яких суб’єктивних станів і установок.
Мова теж має знакову систему, за допомогою
якої відбувається об’єктивація реальності. Отже, він
має такі можливості по відношенню до реальності:
здатний передавати ті повідомлення, які не володіють
суб’єктивністю. Індивід може розповідати про те, що сам
не переживав; за допомогою мови людина об’єктивує
свою власну реальність; мова підпорядковує індивіда.
Оскільки той завжди слідує структурам його системи;
мова узагальнює досвід кожного окремого індивіда,
сприяю появі типізації – деякі словесні знаки стають
загальними для всієї групи; мова може з’єднувати
відірвані одна від одної реальності (наприклад, якщо
інтерпретувати значення сну, лінгвістично інтегруючи
його в реальність повсякденного життя); мова вибудовує
семантичні поля і смислові зони, в організації яких
допомагають словники, синтаксис, граматика. В рамках
цих семантичних зон накопичується і зберігається
досвід, який складає соціальний запас знання. Він
дає людині набори типізації, за допомогою яких та
орієнтується в повсякденному житті. Разом з тим він
не поділяється в рівній мірі між всіма індивідами.
Розглядаючи інституціоналізацію, П. Бергер і Т. Лукман
відзначають, що розвиток людини відбувається при
безперервній взаємодії з природним середовищем і,
звичайно з соціально–культурним порядком. Розвиток
людського організму в умовах соціально обумовленої
навколишньому середовищу залежить від зв’язку
між організмом і людським «я». Такий взаємозв’язок
називається ексцентричним: з одного боку, людина є
тіло, з іншого – вона сприймає себе як істоту, не рівну
своєму тілу, а має його в розпорядженні. У процесі
постійної екстерналізації індивід вибудовує соціальний
порядок – це повністю людський продукт.
Зі сказаного вище стає зрозуміло, що з одного боку,
людина є тіло в тому ж самому сенсі, як це можна сказати
про будь–який інший тваринний організм. З іншого боку,
людина має тіло. Тобто людина сприймає себе як істоту,
що не ідентична своєму тілу, а, навпаки, має це тіло в
своєму розпорядженні. Іншими словами, сприйняття
людиною самого себе завжди коливається між тим, що
вона є тілом і володіє ним, і рівновагу між ними потрібно
знову і знову відновлювати. Створення людиною самого
себе завжди і неминуче – підприємство соціальне. Люди
разом створюють людське навколишнє середовище в усій
сукупності її соціо–культурних і психологічних утворень,
жодне з яких не можна зрозуміти як продукти біологічної
конституції людини, яка, як уже зазначалося, встановлює
лише зовнішні межі продуктивної діяльності людини.
Подібно до того як людина не може розвиватися як людина
в ізоляції, так і людське навколишнє середовище вона не
може створювати в ізоляції. Самотнє людське існування –
це існування на тваринному рівні (яке людина, безумовно,
розділяє з іншими тваринами). Як тільки спостерігаються
феномени специфічно людські, ми вступаємо в сферу
соціального. Специфічна природа людини і її соціальність
переплетені надзвичайно складно. Homo Sapiens завжди і
в тій же мірі є Homo Socius [2, с. 36].
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Можна
сказати,
що
властива
біологічній
природі людського існування, відкритість–світу
завжди трансформується (і, по суті, повинна бути
трансформована) соціальним порядком в відносну
закритість–світу. Незважаючи на те що ця закритість
ніколи не може наблизитися до закритості тваринного
існування хоча б тільки тому, що вона створена людиною
і має «штучний» характер, проте в більшості випадків
вона в змозі забезпечити управління і стабільність
здебільшого людської поведінки. П. Бергер і Т. Лукман
в результаті задаються питанням: яким чином виникає
сам соціальний порядок. Найбільш загальна відповідь
на це питання, на їхню думку, така: соціальний порядок
– це людський продукт або, точніше, безперервне
людське виробництво. Він створюється людиною в
процесі постійної екстерналізації. Соціальний порядок
у своїх емпіричних проявах не є біологічно даним або
тим, що відбувається з будь–яких біологічних даних.
Немає потреби додавати, що соціальний порядок не
є також даністю людського природного середовища,
хоча окремі її риси можуть бути факторами, що
визначають ті чи інші характеристики соціального
порядку (наприклад, економічні заходи, технологічні
пристосування). Соціальний порядок не є частиною
«природи речей» і не виникає з «законами природи».
Він існує лише як продукт людської діяльності. Жоден
інший онтологічний статус йому не можна приписати
без того, щоб остаточно не заплутати розуміння його
емпіричних проявів. І в своєму генезі (соціальний
порядок як результат минулого людської діяльності), і в
своєму теперішньому (соціальний порядок існує, тільки
оскільки людина продовжує його створювати в своїй
діяльності) – це людський продукт [2, с. 37].
Інституалізації
передує
хабітуалізація,
якій
піддається будь–яка людська діяльність. Цей термін
буквально означає «озвичаювання» – будь–яка дія
повторюється, стаючи зразком. Згодом воно може бути
відтворене з найменшими зусиллями. До того ж сприяє
скороченню числа можливих варіантів при будь–якому
виборі. Володіючи досвідом тієї або іншої дії, суб’єкт вже
не ускладнює себе перебором різних способів, кожним
з яких дана дія може бути виконано, він діє практично
без свідомого контролю [1, с. 39]. Філософи вказують
на фундаментальний взаємозв’язок трьох діалектичних
моментів соціальної реальності. Кожен з них відповідає
істотній характеристиці соціального світу. Суспільство –
людський продукт. Суспільство – об’єктивна реальність.
Людина – соціальний продукт. Вже має бути ясно, що
аналіз соціального світу, який виключає хоча б один з
цих трьох моментів, буде неповним і викривляє.
Наступним етапом після інституціоналізації є
легітимація, тобто «способи її пояснення і виправдання»
[2, с. 43]. Як ми вже побачили, реальність соціального
світу набуває свою масивність в процесі передачі її
новим поколінням. Однак ця реальність є історичною і
успадковується новим поколінням швидше як традиція,
ніж як індивідуальна пам’ять. Легітимація відбувається
на рівні символічних універсумів – сукупності
об’єктивованих значень. Завершує процес реіфікація
– придбання інституціоналізованим світом статусу
об’єктивної реальності.
Зазначені вище ідеї дозволяють деяким сучасним
ученим виділити два аспекти соціальної реальності:
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об’єктивний і суб’єктивний [5]. У будь–якому суспільстві
вони органічно пов’язані між собою, взаємодіють і
взаімовизначають один одного. Соціальна реальність як
певне цілісне утворення не може бути односторонньо
зведена ні до об’єктивної, ні до суб’єктивної сторони.
Вона являє собою органічну єдність цих двох
аспектів. Розглядаючи ці аспекти О. А. Мамонько
зазначає, що об’єктивна сторона суспільного життя
є матеріалізований, опредмечений результат спільної
діяльності людей в суспільстві, включаючи досягнення
минулих поколінь, які заклали матеріальний фундамент
для подальшого розвитку суспільства. Ця сторона
представлена різними продуктами людської діяльності:
знаряддями
праці,
будівлями,
транспортними
засобами, науково–технічними досягненнями, тобто
всієї матеріально–технічною базою суспільства.
Друга особливість полягає в тому, що об’єктивно
для будь–якої людини існує і інтерсуб’ективний світ
як явище ідеального порядку. Тобто цінності, норми
моралі і права, століттями усталені традиції, які
спочатку є колективним інтерсуб’єктивності плодом
людської свідомості, поступово стають об’єктивними,
загальнообов’язковими для всіх елементами суспільної
системи, приписами яких повинен дотримуватися
кожна людина в суспільстві. Третя особливість, на
думку автора, полягає в тому, що соціальна реальність
пронизана
комунікативними
зв’язками,
мовним
спілкуванням. Процеси і явища духовного порядку в
суспільному житті становлять суб’єктивну сторону
соціальної реальності. До них відносяться різноманітні
релігійні, філософські, наукові ідеї та інше. Теоретична,
фундаментальна наука представляє собою цілком
явище духовного порядку, результат здатності людей до
рефлексії та саморефлексії [5].
У суспільстві постійно і безперервно відбувається
процес взаімопереходу суб’єктивних явищ в об’єктивні.
Різні ідеї і образи науки, релігії, мистецтва, будучи
опредмечених, стають явищами об’єктивного характеру,
втілюються за допомогою людської діяльності в реальній
дійсності. З цього природно випливає висновок, що
в суспільстві не можна абсолютно розмежовувати
явища об’єктивного і суб’єктивного порядку. В рамках
соціальної реальності вони співіснують один з одним і
взаємно переплетені.
Таким чином, проведений аналіз соціальної
реальності в межах конструктивістського підходу
П. Бергера та Т. Лукмана дозволяє зробити наступні
висновки. Насамперед слід відмітити, що соціальна
реальність створюється шляхом спільної суб’єктивної і
об’єктивної безперервної діяльності людей. Тому однією
з найважливіших характеристик соціальної реальності
виступає її процесуальність. Тобто, соціальна реальність
не є якесь статичне, незмінне і раз і назавжди застигле
світу. Навпаки, вона являє собою постійно мінливий,
динамічний процес активної людської життєдіяльності.
Завдяки людській діяльності соціальна реальність
протягом багатьох століть існування суспільства
зберігається як певне ціле явище і в той же час постійно
змінюється і оновлюється. Це в свою чергу говорить
про те, що роль самого поняття «соціальна реальність»
полягає в передачі, фіксації саме стану соціальної
дійсності. «Соціальна реальність» як поняття покликане
відобразити високу швидкість соціальних змін,
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навіть процесуальність, плинність, властиву сучасній
соціальності, яка не може бути виражена, не може
існувати в стійких структурах, інститутах, зв’язках.
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The concept of social reality in philosophy P. Berger
and T. Lukman
The article is devoted to the study of the question of the definition of social
reality within the framework of the constructivist approach proposed by the German
scholars P. Berger and T. Lukman, whose main ideas are set out in the work «The
construction of social reality» (1966). The author of the article draws attention to
the main specific feature of social reality – the invincible connection of the subjective
and objective aspects. Social reality is the interaction of these two aspects, the
marginal separation of which is impossible. In this connection, the emphasis in the
work is placed on the idea of the scientists proclaimed that society as an objective
reality is identified with externalization (society as a product of mankind) and
objectification (society is an objective reality), and society as subjective reality –
with internationalization (man is a social product).
Keywords: externalization, institutionalization, legitimation, objectification,
social reality, society, reality, phenomenology.

***
УДК 1(091)

Соболєвський Я. А.,
кандидат філософських наук, асистент кафедри
історії філософії, Київський національний
університет ім. Тараса Шевченка (Україна, Київ),
yasobolevsky@gmail.com

Проблема сенсу людського існування
в філософській творчості Генрі Девіда Торо
Досліджуються
філософські
погляди
відомого
представника
американського трансценденталізму Генрі Девіда Торо щодо проблеми сенсу
людського існування. Розкриваються особливості інтелектуальної біографії
мислителя, основні події та люди, що мали той чи інший вплив на формування
філософського світогляду американського письменника. Досліджується
філософський експеримент усамітнення, як спроба радикального осмислення
ролі та місця людини у світі, на лоні природи, вдалі від цивілізації. Основний
вплив на філософські погляди Г. Д. Торо здійснили німецькі ідеалісти, англійські
письменники, далекосхідна філософія та ідеї відомого трансцендентального
клубу в Америці у ХІХ ст. Відчуття наперед визначеного життя, сенс
якого полягає лише в роботі для підтримання життя, видавався філософу
несправедливим. Звичайна людина є чимось на кшталт машини, яка працює
і не може дозволити собі бути людиною. Пошук сенсу життя схожий
нестільки на отримання відповіді, скільки на вічне запитування.
Ключові слова: американська філософія, американський трансценденталізм, Генрі Девід Торо, сенс людського існування.

Відомий американський письменник натураліст
Генрі Девід Торо (Henry David Thoreau, 1817–1862 рр.)
був громадським діячем, прихильником аболіціонізму
та
видатним
представником
американського
трансценденталізму. Він відомий перш за все книгою
«Волден, або життя у лісі» («Walden; or, Life in the
Woods», 1854 р.), в якій поділився роздумами про
просте життя на природі, та завдяки есе «Громадянська
непокора» («Civil Disobedience», 1849 р.), у якому
підтримав непокору державі, яка веде несправедливу
політику. Спадок мислителя сягає понад 20 томів текстів,
статей та віршів, у яких переплітаються літературний
стиль та філософська аргументація. Його погляди
на природу як на місце та мету людського існування
пронизані особистим досвідом, поєднанням символічних
смислів у поетичній формі зі знанням історії, риторики
та філософії. Подорожуючи річками Нової Англії,
Г. Д. Торо багато міркував про життя, про цивілізацію,
про місце людини в світі. «Цивілізація покращила
наші будинки» – зазначає філософ: «але не покращила
людей» [8, р. 37]. Його міркування та особистий
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досвід сформували основу його стилю думки. Вона
двошарова, перший шар являє собою опис усамітнення
та подорожі природою, це безпосереднє переживання.
Та другий шар, який є рефлексивним – це, на перший
погляд, контекстуально не пов’язані думки, але вони
завжди мають актуальний характер. Підтвердження
цьому знаходимо в книзі «Тиждень на річках Конкорд
і Мерримак» («A Week on the Concord and Merrimack
Rivers», 1849 р.), у якій він описує плавання на човні
серед красивої природи: «Люди у човні, які проходили
повз нас, пливли серед віддзеркалень дерев, як перо у
повітрі, або лист, який м’яко злітає з гілки на воду, не
перевертаючись при цьому … його плин був прекрасним
та наочним експериментом філософії природи ... Це
нагадало нам, якими справедливими та шляхетними
мають бути всі дії людини, і що наше життя може бути
так само ж прекрасним, як прекрасні твори мистецтва
або природи» [10].
Ральф Волдо Емерсон (Ralph Waldo Emerson, 1803–
1882 рр.) приїхав в Конкорд під час навчання Г. Д. Торо в
Гарварді, і дуже скоро мислителі стали друзями. Саме під
впливом старшого на чотирнадцять років Р. В. Емерсона
він захопився ідеями трансценденталізму, які полягали,
по–перше, в критиці сучасної цивілізації, по–друге, ідея
повернення до природи в дусі французьких просвітників
імпонувала філософу.Існують різні версії, коли відбулася
перша зустріч двох відомих філософів. Як зазначає
В. Хардінг, навесні 1837 року, через сім місяців після
публікації роботи Р. В. Емерсона «Природа» («Nature»,
1836 р.), Г. Д. Торо двічі позичав в бібліотеці Гарварду цю
книгу. Пізніше він отримав копію першого видання для
себе і зберіг її в своїй бібліотеці до кінця своїх днів: «Це
була одна з найбільш натхненних (seminal) книг в його
житті» [4, р. 60]. На думку В. Хардінга не важливо коли
два мислителя вперше зустрілися, або коли дізналися
один про одного, важливо, що з 1837 року їхній плідний
союз зародився. Почався він з поради Р. В. Емерсона
молодому Г. Д. Торо писати щоденник, та зберігати в
ньому всі свої думки, а також публікувати свої тексти
в щоквартальному періодичному журналі «Діал» («The
Dial»). Пізніше Р. В. Емерсон високо оцінив талант свого
послідовника: «Прочитавши щоденник Генрі Торо, я
оцінив його силу… Читаючи його, я знаходжу схожі ідеї,
той самий дух, що і в мені, але він крокує далі і ілюструє
чудові образи, які я повинен був описати» [5, р. 522].
Авторству Г. Д. Торо належать чисельні книги, такі
як «Тиждень на річках Конкорда і Мерримак» («A Week
on the Concord and Merrimack Rivers», 1849 р.), «Янкі в
Канаді» («A Yankee in Canada», 1850 р.), «Волден, або
Життя у лісі» («Walden, or Life in the Woods», 1854 р.),
«Ліси Мена» («The Maine Woods», 1864 р.), «Кейп–
Код» («Cape Cod», 1865 р.). Серед есеїв варто згадати
«Громадянська непокора» («Civil Disobedience», 1849 р.),
«Рабство в Массачусетсі» («Slavery in Massachusetts»,
1854 р.), «На захист капітана Джона Брауна» («A Plea for
Captain John Brown», 1859 р.), «Прогулянки» («Walking»,
1862 р.), «Життя без принципу» («Life Without Principle»,
1863 р.).
За часів навчання Г. Д. Торо, німецький трансценденталізм ще не викладали в Гарвардському університеті.
Філософське тло визначали представники шотландської
філософії «здорового глузду», такі як Томас Рід (Thomas
Reid, 1710–1796 рр.), Дуглад Стюарт (Dugald Stewart,
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1753–1828 рр.) та Томас Браун (Thomas Brown, 1778–
1820 рр.). Р. В. Емерсон був номінальним лідером
американських трансценденталістів, а Г. Д. Торо був
настільки невід’ємною частиною трансценденталізму
Нової Англії, що роз’яснення певних нюансів цього руху
вкрай важливо для ясного розуміння самого філософа. В
кінці XVII століття англійський філософ Джон Лок (John
Locke, 1632–1704 рр.) написав фундаментальну роботу
«Розвідка про людське розуміння» («An Essay Concerning
Human Understanding», 1689 р.), в якій запропонував
нову теорію знання. Його теорія про те, що всі знання
набуваються безпосередньо через досвід, а сам досвід
є від народження tabularasa. Тому істинним єлише те
знання, яке може бути доведено почуттям. Раціоналізм
XVIII століття розвивавсяна основі цієї теорії, а сам Дж.
Лок зробив вагомий вплив на богословських лідерів
Нової Англії, так, що багато хто став відмовлятися від
пуританської філософії з її тринітарною догмою на
користь «більш раціоналістичного» унітаризму, який
став популярним за часів Г. Д. Торо. Але разом з тим
виникла реакція на теорію Дж. Лока. У XVIII столітті
в Німеччині І. Кант (Immanuel Kant, 1724–1804 рр.),
Г. Гегель (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770–1831 рр.)
та інші німецькі філософи почали стверджувати, що,
хоча ідеї Дж. Локка були влучними, в людині існують
знання, які виходять (transcendere) за межі почуттів.
Американська
інтерпретація
трансценденталізму
знайшла в цьому джерело натхнення та, власне, самої
назви «трансценденталізм». Це унікальне знання для
американських трансценденталістів було голосом Бога
всередині людини, його совість, мораллю, внутрішнім
світом. Народжуючись не «чистою дошкою», а зі
знанням правильного та неправильного, людина має
відповідати за свої вчинки, та прислуховуватися до
цього внутрішнього голосу. Філософські ідеї німецьких
ідеалістів потрапили до Англії завдяки діяльності
Семюеля Тейлора Колріджа (Samuel Taylor Coleridge,
1772–1834 рр.) і Томаса Карлайла (Thomas Carlyle,
1795–1881 рр.), поступово поширившись в Новій Англії
[4, р. 63]. Окрім німецької класики, значний вплив на
формування філософських поглядів Г. Д. Торо здійснили
стоїцизм, антична література, буддизм та індуїзм.
Загалом філософію трансценденталіста характеризують
еклектизм, змішування стилів та ідей. Він сміливо
комбінував філософські концепти різних філософських
напрямків, плекаючи власну живу філософію. Його
філософія розвивала ідею необхідності повернення до
дикої природи, яка постає як містичний, ірраціональний
досвід. Вона є фундаментальною категорією його
онтологічних, релігійних, політичних та інших поглядів.
Варто згадати роботи Микити Покровського
«Генрі Торо» 1983 року, та книгу 1985 року «Генрі
Торо: Нарис вітчизни» авторства Ельвіри Осипової.
В цих дослідженнях представлені факти біографії та
авторський аналіз трансценденталізму американського
філософа.Відомий дослідник американської філософії
М. Покровський, лауреат премії Товариства Генрі
Торо (2014), у 1977 році захистив дисертацію на тему
«Соціальна філософія Генрі Торо». Його інтерес
до ранньої американської філософії сформувався
під впливом відомого філософа Юрія Мельвіля
(1912–1993 рр.), чия докторська дисертація була
присвячена американському прагматизму. Критично
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

аналізуючи та переосмислюючи філософську спадщину
американського філософа, дослідник М. Покровський
зазначає, що для Г. Д. Торо «…філософське знання має
бути позбавлене самодостатнього характеру і наближене
до вирішення «людських проблем»» [2, с. 10]. Дослідник
підкріплює свої слова відомою цитатою з «Волдена», яка
відображає ставлення до філософії самого Г. Д. Торо: «У
нас зараз є професори філософії, але філософів немає …
Бути філософом – означає не лише витончено мислити чи
заснувати школу; для цього треба так любити мудрість,
щоб жити за її велінням – в простоті, незалежності,
великодушності та вірі. Це означає вирішувати
деякі життєві проблеми не тільки теоретично, але
і практично» [8, р. 16]. Зрештою, М. Покровський
прагнув подолати певні стереотипи та упередження
щодо філософії Г. Д. Торо, а саме – відповісти на
питання, чи був Г. Д. Торо філософом, чи виключно
письменником американського романтизму? Подібного
курсу дотримується й Е. Осипова, яка прагне подолати
стереотипи щодо ескапізму та антисоціальної поведінки.
Вона зазначає, що: «Аналіз філософських поглядів
письменника [Г. Д. Торо] та їх художнього заломлення
допомагає побачити в ньому людину, яка присвятила
життя пошуку істини у найвищому сенсі, філософа,
який прагнув побачити невидиме в видимому, ідеальне
в реальному, вічне в минущому. Трансценденталізм
Торо пояснює і його любов до природи, і пристрасність
громадянського протесту, й «тиху війну» з державою»
[1, с. 4]. Долаючи ці стереотипи, варто переосмислити
теоретичні філософські погляди Г. Д. Торо щодо сенсу
людського існування крізь призму практики усамітнення.
Зміст книги Г. Д. Торо «Волден, або життя у лісі»
складається з різноманітних глав, присвячених переважно
досвіду усамітнення трансценденталіста в дикій природі
та розмислам, які народжувалися в його голові, поки він
налагоджував своє одиноке господарство. Розчарування
цивілізацією та суспільством розпочалося з того, що
філософ всюди бачив муки співвітчизників, які він
поетично виміряв як такі, що важче за випробовування
Геракла. Життя людини того часу напряму залежало від
землі, яку вона обробляла, і коло сезонів засівання та
врожаю не розмикалося. Відчуття наперед визначеного
життя, сенс якого полягав у роботі задля підтримання
життя видавався філософові кричуще несправедливим:
«Для чого потрібно їм рити собі могили, щойно
народившись?» [8, р. 5]. Пересічна людина є чимось на
кшталт машини, яка працює та не може дозволити собі
бути людиною. Помилково вважається, що суспільна
думка важливіша за індивідуальну, філософ каже, що
ми самі себе заковуємо у кайдани. Окрім метафоричного
рабства, Г. Д. Торо засуджував і абсолютно реальне
рабство, як на півночі, так і на півдні. Міста і села, все
сповнене відчаю, та навіть дозвілля, яким би радісним
воно не видавалось, по суті є таким самим відчаєм.
Усвідомлюючи неможливість відповісти на питання
про сенс людського існування, бо навіть наймудріші
старці, як зазначає автор, не знають відповіді, Г. Д. Торо
не полишає ентузіазму пошуків. Він вважає, що на
відміну від попередніх поколінь, його покоління може
спробувати проникнути розумом в суть самого життя:
«Я думаю, що ми можемо беззаперечно довіряти [життю
– Я. С.] набагато більше, ніж ми це робимо. Ми могли б
менше турбуватися про себе хоча б на стільки, наскільки
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ми турбуємося про інших. Природа пристосована до
нашої слабкості не менше, ніж до нашої сили» [8, р.
12]. Спираючись на мудрість Конфуція, американський
філософ підкреслює глибину власного незнання
істинного знання, що закликає його до пошуків.
«Непогано було б серед зовнішнього оточення цивілізації
пожити простим життям, яким живуть на необжитих
землях, хоча б для того, щоб дізнатися, якими є первинні
життєві потреби і як люди їх задовільнять … Бо століття
прогресу внесли дуже багато в основні закони людського
існування…» [8, р. 12]. У пошуках справжнього знання,
справжніх цінностей, він аналізує первинні потреби
людини (necessary of life), якими є їжа, прихисток, одяг
та паливо, все для того, щоб підтримувати тепло та
життя наших тіл. Що стосується розкоші, то філософ
нагадує, що мудреці завжди жили без неї: «Ніхто не був
такий бідний земними благами і так багатий духовно, як
стародавні філософи Китаю, Індії, Персії та Греції» [8, р.
15]. Задовільни первинні потреби та відмовившись від
розкоші людина може «відважитися жити». На життя
людини впливає суспільна думка безособового хтось.
З історії про те, як Г. Д. Торо купував собі одяг, а йому
продавець наголосив, що «ніхто такого не носить»,
використовуючи слово «Вони» (they) по відношенню до
більшості. Замислюючись над питанням про семантику
слова «Вони», філософ приходить до висновку, про те,
що це аж ніяк не авторитет. У даному випадку «Вони»
(they), семантично схожі з поняттям німецького філософа
М. Гайдеґера Das Man,безособовий анонімний світ.
Буття людини, окрім «Вони» доповнюють речі, цінність
яких не може вимірюватися грошима, але роботою, яку
витрачає людина на їх виготовлення. Людські будинки
сповнені непотрібними речами, робить висновок
філософ, «люди стали знаряддями своїх знарядь».
Відповіддю на головне питання про сенс людського
існування Г. Д. Торо слугують слова самого філософа:
«Я пішов в ліс тому, що хотів жити розумно, мати справу
лише з найважливішими фактами життя і спробувати
чогось у нього навчитися, щоб не виявилося перед
смертю, що я зовсім не жив… Я хотів зануритися в саму
суть життя і дістатися до його серцевини, хотів жити зі
спартанської простотою, прибравши з життя все, що не
є справжнім життям … звести його до найпростіших
форм, і якщо воно виявиться незначним, – ну що ж,
тоді осягнути всюйого нікчемність і сповістити про це
світу; а якщо воно виявиться гідним високого сенсу, то
пізнати це на власному досвіді і правдиво розповісти
про це в наступному моєму творі» [8, р. 100–101]. У
даній цитаті проявляється вся суть поглядів філософа та
сенс його філософського експерименту. На його думку,
більшість людей коливаються в своїй думці про життя,
не знаючи, чи вважати його даром Всевишнього, чи
прокляттям, і дещо поспішно роблять висновок про те,
що є головною метою життя на землі. Його девіз звучить
як «Простота! Простота! Простота!», що означає жити
просто, не поспішаючи, адже немає куди спішити.
Жити сьогоднішнім днем, що є миттю між минулим та
майбутнім.
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The problem of the meaning of human existence in the philosophy
of Henry David Thoreau
The article examines the philosophical views of the famous representative of
American transcendentalism Henry David Thoreau on the problem of the meaning
of human existence. The peculiarities of the intellectual biography of the thinker,
the main events and the people who influenced the formation of the philosophical
outlook of the American philosopher were revealed. The philosophical experiment
of solitude is explored as an attempt to radical understanding of the role and place
of a person in the world, in the bosom of nature, in the best of civilization. The
main influence on the philosophic views of Henry David Thoreau was made by
German idealists, English writers, the Far Eastern philosophy and the ideas of
the famous transcendental club in America in the 19th century. The sensation of a
predetermined life, the meaning of which was to work for the maintenance of life,
was issued to the philosopher blatantly unfair. An ordinary person is something like
a machine that works and cannot afford to be a person. The search for the meaning
of life is akin to not seeking an answer, but to an eternal questioning.
Keywords: American philosophy, American transcendentalism, Henry David
Thoreau, meaning of human existence.
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Трагедія самотності в творчості В. Г. Короленка
(історико–філософський аналіз)
Творча спадщина В. Г. Короленка багатогранна і різнопланова, адже
він не просто літератор – це і публіцист, і деякою мірою журналіст,
правозахисник і просто громадянин із активною життєвою позицією, який
за допомогою слова і пера доносить до громадськості головні принципи
суспільної справедливості, верховенства права, а через художній текст
намагається розкрити глибину людської душі, явища причинності та
наслідковості у суспільній поведінці людини.
У матеріалі основна увага приділяється малодослідженій у творчій
спадщині мислителя темі – проблемі самотності особистості. Сам
письменник не виділяв цю тематику спеціально, але вона постійно присутня
майже в усіх його найвідоміших творах. Доводиться, що самотня особистість
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– це один об’єктів осягнення В. Г. Короленком людини як «соціальної істоти»,
хоча письменник і схиляється до того, що самотність – явище переважно
негативне. Воно може і повинно бути подолане через внутрішні зусилля самої
людини і допомогу суспільства, частиною якого особистість є.
Ключові слова: самотність, відчуження, художня інтуїція, психологізм,
суспільство, вроджена вада.

Коли А. В. Амфітеатров називав В. Г. Короленка
«дзеркалом русской совести», він передавав таким чином
переконаність у сказаному багатьох інтелектуалів свого
часу. У той період, коли у повітрі витали нотки «кінця»
(«кінця епохи», «кінця філософії» чи «кінця літератури»)
постать В. Г. Короленка здавалася монументально–
титанічною, яка тримала собою суспільне уявлення про
мораль, чесноти, совість та повагу до людської гідності.
Саме це мав на увазі І. Бунін, коли у одному із своїх
інтерв’ю, говорив про В. Короленка, як про гаранта
«суспільного спокою» та суспільної непорочності
[7, с. 377]. А Д. Н. Овсянніко–Куліковський, задовго
до І. Буніна, писав про нього як про «людину на диво
соціальну і особливо обдаровану силою правильного
морального судження» [8, с. 28–29].
Відповідно до власної громадянської позиції та
переконань, В. Г. Короленка термінологією кінця
ХХ – початку ХХІ століття, можна сміливо називати «правозахисником». Його щире прагнення
справедливості та верховенства права за будь–яких
умов, повага до особистості незалежно від її соціального
статусу та соціального походження, сформували образ
мислителя як захисника і заступника від свавілля влади
незалежно від політичного режиму: як у дореволюційний
період так і у роки більшовицької диктатури. І не важливо
у даному контексті про кого йдеться: чи це колишній
камергер, губернський предводитель дворянства
С. Бразоль чи група дрібних грабіжників, яких судом
ревтрибуналу засудили до «вищої міри покарання» [4,
с. 189–207]. В. Короленко застосовує усі наявні у нього
можливості, підписує десятки листів, щоб врятувати
життя, витягти людей із буцегарні.
Він не приймає того, що людина у всій своїй повноті
та багатогранності може визначатися і характеризуватися
через соціальне походження чи соціальне середовище.
Для нього це означало, що вона від самого початку
позбавлена внутрішньої свободи і відповідальності,
а отже є приниженою і відчуженою. Осягнення
внутрішнього світу особистості – ось на що необхідно
спрямовувати свою діяльність, на думку В. Г. Короленка.
у цьому він вбачає і основне завдання творчості.
«Розкрити значення людини і її особливостей перед
значенням колективу» [5, с. 425], – таке його завдання як
письменника і йому він слідував усе своє життя.
Звичайно, що внутрішня самотність може
сприйматися і як явище абсолютно нормальне, як
елемент «Я» будь–якої людини, яка змогла піднятися
над рівнем суспільної стадності, не маючи на увазі
явище позитивного колективізму. Але і у самотності
виділяються різні форми і рівні, власне, від нормальної
до патологічної; від звичайного уособлення людини як
необхідного блага, до її відокремленості, що переходить
у трагедію. В. Г. Короленку були притаманні загалом
радості нормальної, конструктивної уособленості і аж
ніяк не властиві страждання патологічної відчуженості.
Сам В. Короленко виходить з того, що зростання
людської душі і її подальші перетворення із
людиноподібної звіринки на цілісну особистість, у
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«істоту соціальну» і до того ж моральну, перебуває
у тісному зв’язку із діяльністю органів чуття: тобто
функцій слуху, зору тощо. На наш погляд саме про це
він пише у своїй повісті «Сліпий музика», яка писалася
протягом дванадцяти років і самим мислителем
характеризувалася як «étude», тобто «дослідження»
[9, с. 457]. У художньому творі письменник намагався
довести, що більшість розумових процесів в людині
проходять підсвідомо, інстинктивно і вона часто не
здатна виразити їх словами. Іноді тільки через мовчання.
Це особливо важливо, адже таким чином В. Короленко
відгадує глибоку сутність справжнього внутрішнього
перетворення за допомогою художньої інтуїції.
Для письменника, ймовірно, постать головного
героя мала другорядне значення, адже навіть його ім’я
ми дізнаємося тільки на середині твору. Найважливіше
для нього – це ті відчуття і переживання, які охоплюють
незрячого. Тому, коли В. Короленко і пише про сліпу
дитину, він неначе відрізає її від будь–якої спільноти,
вона змушена спілкуватися із дуже обмеженим колом
людей і це переважно родичі. У сліпого немає друзів.
Його оточення – це дім і лоно природи, яке його то
лякає, то приваблює, але незмінно із неймовірною силою
захоплення та острахом невідомого. Для мислителя,
у даному випадку, важливий внутрішній контекст
переживань людини, яка обмежена фізично. Обмежена у
одній із найфундаментальніших сфер чуття – зоровій…
Відсутність зорового сприйняття світу як ніщо інше
здатне сформувати в людині відчуття покинутості та
самотності. Навіть жалість оточуючих, у такій ситуації,
здатна не згладжувати, а ще більше загострювати
відчуженість між людиною і суспільством. Тому,
самотність головного героя і допомагала йому гостро
відчувати порожнечу навколо [6, с. 90].
До своїх художніх висновків В. Г. Короленко підходив
не лише використовуючи власний досвід. Працюючи
над творами, він намагався одночасно використовувати
в них останні наукові досягнення свого часу. Як приклад,
соціологічні дослідження М. К. Михайловського та
дослідження психолога та фізіолога В. Карпентера. Це
було йому потрібно перш за все для того, щоб вирішити
ті проблеми, які він ставить у своїх творах, поставивши
художній твір на фундамент філософських, фізіологічних
та соціологічних досліджень [1, с. 16].
Поряд із традиційно негативним контекстом
сприйняття стану самотності як покинутості і відчуття
власної непотрібності, В. Короленко демонструє і
інший її бік. Щиру і поблажливу самотність людини,
яка цілком здатна задовільнитися власною особою. З
одного боку,вона не цурається інших, а неначе дозволяє
оточуючим спілкуватися із собою [6, с. 118]. А з іншого,
покинута людина, усіма забута, яка існує насамоті
із самим собою, але при цьому зовсім не обмежена
у своїх діях [3, с. 5]. Так само, із доволі незвичного
боку, демонструється і відчуженість: через почуття
приниження, яке може відчувати тільки людина із
обмеженими можливостями, каліка, який інтуїтивно
дізнається, що його вада навіює не лише співчуття,
але і страх [6, с. 121]. Тому, «Сліпий музика» − це ще
й спроба осмислення споконвічної проблеми взаємодії
суспільства і людини з обмеженими можливостями. І
через цю призму мислитель намагається розібратися і з
самотністю та відчуженням.
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Звичайно, що гуманіст В. Короленко виводить
свого сліпого із темряви самотності: проникаючи у
нещастя іншого, через чуже горе,він неначе прозріває,
перенароджується заново. Так, письменник неначе
виготовляє специфічні ліки від самотності і вони
виявляються надиво простими: людське товариство,
щирі і відверті стосунки зацікавлених один у одному
людей. Про це він говорить, як про особливий
дарунок долі, адже коли такий контакт втрачається, то
потреба в усамітненні виникає сама по собі. У цьому
В. Г. Короленко залишається вірним своїм переконанням.
В його розумінні страждання людини, її трагедія,
спричиняються головно іншими людьми, ближніми, але
аж ніяк не нею самою [2, с. 28]. Звідси і ставлення до
самотності як до проблеми.
Хоча у самого Володимира Короленка самотності
набагато менше аніж у героїв його творів. Здається, що
він намагається її не помічати, бо не прагне звертати
увагу на те, як зріє у людському серці глибока внутрішня
трагедія. Він митець, який мислить категоріями
соціального і дослідник, який має особливий талант
відходити від занадто раціоналізованих тем. Попри
все, у особі В. Г. Короленка ми маємо мислителя, який
свого часу символізував новий тип людини і творця.
Психологізм і реалістичність його творів дозволяють під
новим кутом поглянути на проблеми людини, суспільства,
самотньої особистості. Його завжди характеризувало
прагнення зрозуміти внутрішній світ особистості, в усій
своїй складності і еволюційності. Тому, визначаючи
характери своїх героїв, письменник часто співставляє
їх внутрішній світ і зовнішні риси. В. Короленко той
мислитель, який на собі відчув гіркоту самотності і біль
несправедливості, але при цьому завжди вірив у добро і
недоторканність людської гідності.
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The tragedy of solitude in the works by V. G. Korolenko
(historical and philosophical analysis)
The creative legacy of V. G. Korolenko is multifaceted and diverse, because he
is not only a writer, it is a journalist, and to some extent a journalist, a human rights
activist, and a citizen with an active life position, who, with the help of a word and
a pen, communicates to the public the main principles of social justice, supremacy
rights, and through the artistic text tries to reveal the depth of the human soul, the
phenomenon of causality and consequence in the social behavior of man.
In the material, the main attention is paid to the topic of the topic that is
poorly researched in the creative heritage of the thinker – the problem of individual
loneliness. The writer himself did not distinguish this subject specifically, but
she is constantly present in almost all his most famous works. It turns out that a
lonely personality is one object of V. G. Korolenko’s comprehension of a person
as a «social being», although the writer is inclined to the fact that loneliness is a
phenomenon mostly negative. It can and must be overcome through the internal
efforts of the person himself and the help of a society, part of which is a person.
Keywords: solitude, alienation, artistic intuition, psychology, society,
congenital defect.
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The conflation in the Epistle to Galatians 4:7
The article presents the conflation in the Epistle to Galatians 4:7. The issue of
conflation was earnestly introduced into the field of New Testament textual criticism
by Westcott and Hort in the late nineteenth century. Conflation is always the longest
variant that is tertiary in origin and consists of the primary (authentic reading) and
secondary (secondary variant) simpla. There is a set of the variants which seem
to have appeared on account of such possible reasons as doctrinal alteration or
harmonization, or syntactical improvement; the variants «θεου δια Χριστου» and
«θεου δια Ιησου Χριστου» are not conflations or difflations, nor do they belong to the
category of textual variants which emerge by «addition and omission».
Keywords: conflation, simplum, duplum, difflation, Epistle to Galatians,
Corpus Paulinum.

(стаття друкується мовою оригіналу)
In the late nineteenth century, Westcott and Hort brought
forth the idea that what they called the Syrian text type (today
called the Byzantine text type) has a conflate character [20].
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This concept is an important in the study of the texts of the
New Testament, in particular in the Epistle to Galatians.
Therefore, short definitions are provided below for only
the five most crucial terms used in the research:
Simplum (pl. simpla) is one of the two (or more) shortest
variant readings which constitute a single element of
the longest reading (duplum); for instance, two simpla would
be «Ιησους» and «Χριστος».
Duplum (pl. dupla) is the longest variant which contains
two simpla; if the longest variant contains three or more
simpla, then it is called triplum or multiplum respectively; for
example, «Ιησους Χριστος» would be duplum, containing
the two simpla «Ιησους» and «Χριστος».
Conflation is always the longest variant that is tertiary
in origin and consists of the primary (authentic reading) and
secondary (secondary variant) simpla; that is, «Ιησους» +
«Χριστος» (the two simpla) = «Ιησους Χριστος» (tertiary
duplum, that is conflation)1.
Difflation (a direct opposite to conflation) is a posterior
division of the longest reading (duplum, or triplum, or
multiplum) into two (or more) shortest readings (simpla);
for example, the duplum «Ιησους Χριστος» has been
divided into two simpla «Χριστος» and «Ιησους».
«Addition and omission» is the set of variant readings
qualified by two or more simpla and by at least one duplum;
for example, «κυριος Ιησους» is a primary simplum, «κυριος
Ιησους Χριστος» is a secondary duplum, «Ιησους Χριστος»
is the tertiary simplum.
The object of this article is paving the methodological way
for further research into conflation in the Epistle to Galatians 4:7.
θεου δια Χριστου, θεου δια Ιησου Χριστου (Gal 4:7)
Οτι δε εστε υιοι, εξαπεστειλεν ο θεος το πνευμα του υιου
αυτου εις τας καρδιας ημων κραζον\ αββα ο πατηρ. ωστε
ουκετι ει δουλος αλλα υιος ει δε υιος και κληρονομος äδια
θεουå (Gal 4:7).
Variant Readings and Witnesses
Novum Testamentum Graece et Latine follows the
reading «δια θεου» and provides a positive apparatus2 with
1
«It is necessary to make a logical distinction between primary,
secondary, and tertiary readings. Westcott and Hort already treated
conflation as a secondary reading, meaning that it is an inferior to
the original reading … The Alands do the same … There is nothing
inherently wrong with this. Additionally, it is often hold that the
golden rule of textual criticism, on which I agree, is the principle
that the reading which enables the textual critic best to explain the
origin of other variants is most probably the original. When these
remarks are applied to the analysis of conflation, one inevitably
might run into a problem. By its very nature, conflation testifies to
a more complex textual history because it is a combination of two
earlier simpla, out of which one is the primary reading and another
is the secondary variant. Consequently it means that conflation
should be properly understood as a tertiary variant. This also holds
true for the golden rule: both primary and secondary simpla must
give as good reasons to account for the rise of conflation in textual
transmission. If these two simpla cannot be demonstrably regarded
as an explanation for a later conflation, there is a high probability
that the simplification of the text has taken place» [7].
2
«A positive apparatus is given for all the substantive variants,
including those important for establishing the text. In these instances
the evidence both for and against the text is shown, with the support
for the text (= txt) always appearing last… In the positive apparatus
the consistently cited witnesses of the first order are always cited
explicitly, while those of the second order are cited explicitly only
when they differ from Û. In these instances the reader is given
ccomplete information about the consistently cited witnesses» [11,
p. 7*, 8*].

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

six evidences against it: «δια θεον», «δια Χριστου», «δια
Ιησου Χριστου», «θεου δια Χριστου», «θεου δια Ιησου
Χριστου», «κληρονομος μεν θεου, συγκληρονομος δε
Χριστου». The Greek New Testament accepts the variant
«δια θεου» ({A}) as well, yet along with the above–named
readings and variants, its critical apparatus additionally
provides the variant «θεου».
Indentification of the duplex readings for further
analysis:
rA + rD = rF
rA = simplum «θεου»
rD = simplum «δια Χριστου»
rF = duplum «θεου δια Χριστου»
rA + rE = rG
rA = simplum «θεου»
rE = simplum «δια Ιησου Χριστου»
rG = duplum «θεου δια Ιησου Χριστου»
There are some difficulties with respect to the apparatus
of Novum Testamentum Graece et Latine. In support of
the two variants «θεου δια Χριστου» and «θεου δια Ιησου
Χριστου», Novum Testamentum Graece et Latine mentions
sy without parentheses, which means that «all the Syriac
versions extant for the passage witness to the Greek reading
indicated». However, if there are some slight variations
among Syriac manuscripts, «parentheses mark those Syriac
versions which show some minor difference»1. Therefore,
both variants are to be marked with the siglum sy in
parenthesis, which is (sy), as is done in the critical apparatus
of Novum Testamentum Graece.
Another problem among the witnesses provided in
support of «θεου δια Χριστου» is the siglum a, which is
present in the critical apparatus of Novum Testamentum
Graece as well. At the same time, Novum Testamentum
Graece et Latine provides the siglum ar (not a)2 among the
Codices Latini in the Corpus Paulinum. Therefore, instead of
the siglum a in the critical apparatus of Novum Testamentum
Graece et Latine the siglum ar should be listed.
Analysis of External Evidence
The variant «κληρονομος δια θεου» is preferred over the
others, because it is attested by earlier and better Alexandrian
witnesses such as the papyrus î46 and the three uncials A B
C*, along with two minuscules 33 and 1739*vid (that has
the apparent, but not certain, reading). This variant is also
supported by a number of Latin versions (itb itf itg ito itr its vg)
and early authors (Ambrosiaster Augustine Niceta Pelagius
Victorinus–Rome) together with two versions copbo geo1,
and four early authors (Basil Clement Didymusdub2/3 Cyril)3.
The variant «θεου» is considered secondary, since it is
supported only by one early version armV and one minuscule
1962XI/. The same judgment also applies to the variant «δια
θεον», which is witnessed to only by two Western uncials
from the ninth century (F G) and one minuscule 1881XIV.
The five other variant readings (which introduce «Ιησου»
or «Χριστου», or both) are considered secondary because
[11, p. 25].
Ibid., p. 716.
3
The uncial C* is marked with vid starting from The Greek New
Testament. The minuscule 1739*vid appears in support of the variant
rB starting from The Greek New Testament as well. The reading of
Didymus2/3 is marked dub starting from The Greek New Testament.
1
2
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of the late manuscript support (if not counting some early
versions and authors). Although the variant «δια Χριστου»
is attested by some early witnesses (copsa syrpal Eusebius–
Emesa Jerome), it nevertheless is supported by only three
minuscules (81 630 2464). The variant «δια Ιησου Χριστου»
is witnessed to only by the corrected minuscule4 1739c and
three lectionaries (l 592 l 593 l 1439). Therefore, neither of
these two variants is authentic, since both have weak and late
manuscript support.
Among secondary variants, «θεου δια Χριστου» has the
best and widest manuscript support from the Alexandrian,
Western, and Byzantine text types. It is witnessed to by
nine uncials5, thirteen minuscules, some lectionaries, and a
few early versions (itar itd geo2 slavms), along with six Greek
authors.
As to the variant «θεου δια Ιησου Χριστου», it is attested
by one uncial P, five minuscules (6 263 326 1505 2127), nine
lectionaries, and a few early versions (syrp syrh eth slavms),
along with one early author (Theodoret1/2).
The variant «θεου, συγκληρονομος δε Χριστου»
is supported only by one uncial Ψ and one author Ps–
Athanasius.
Thus, on the basis of external evidence it is still possible
to conclude with confidence that «δια θεου» is the authentic
reading since it is the reading that is (i) attested by the
group of the oldest manuscripts (î46 ¥* A B C*, which are
of the Alexandrian text type)6, (ii) supported in different
geographical areas, and (iii) strongly witnessed to by the best
witnesses of the Alexandrian text type, along with a number
of versions and authors of the Western text type.
While the variant «θεου δια Χριστου» has wide
geographical support and is attested by the witnesses of three
text types, it is not witnessed to by the oldest manuscripts.
Three witnesses (¥* C* geo1) which originally had the
reading «δια θεου», were later corrected by the correctors
to «θεου δια Χριστου» (¥2 C3 geo2). As to the types of text,
it should be noted that this variant is supported by the late
Alexandrian minuscules along with some witnesses of the
Byzantine text type7, and Western witnesses are spread
between at least three variants8. Therefore, it is not possible
to contend that the variant rF is well supported by different
text types. Thus, «κληρονομος θεου δια Χριστου» is not the
authentic reading.
Chronological Sequence of the Variants
In the presence of so many variant readings, it is
extremely difficult to establish an exact chronological
sequence of the variants. However, on the basis of the
4
The minuscule 1739*vidX most likely originally had the reading
«δια θεου», which about two centuries later was altered by the
correctorXII/ to «δια Ιησου Χριστου». In the critical apparatuses of
UBS1, 2, 3 the minuscule 1739 is provided in support of rE. However,
starting from UBS3cor, 1739*vid is added under the variant rB, and
1739c under the variant rE.
5
The reading «δια θεου» in the uncials ¥* C* is corrected to
«θεου δια Χριστου» by the second corrector of the uncial ¥, and the
third corrector of the uncial C.
6
However, the later Alexandrian witnesses are spread between
some other variants.
7
A number of the lectionaries support the variants rE and rG,
and there is still a question with respect to the text type of the uncials
P and Ψ.
8
«Δια θεου» itb itf itg ito its vg Ambrosiaster Augustine Niceta
Pelagius Victorinus–Rome; «δια θεον» F G; «θεου δια Χριστου» D
1912 itd itar Theodoretlat.
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earlier witnesses (presented in the critical apparatuses of
Novum Testamentum Graece et Latine), an approximate
reconstruction of the chronological sequence can be made
as follows. The reading «δια θεου» is the primary reading,
after which (at the end of the third century or the beginning
of the fourth century at the latest) the reading «δια Χριστου»
appears in copsa [9, p. 200]. The variant «θεου δια Χριστου»
emerged starting from the second part of the fourth century
(Athanasius295–373 Didymusdub1/3ca. 313–398) [1, p. 176, 178].
Then in the fifth century the variants «θεου» (attested
as early as the Armenian version) and «θεου δια Ιησου
Χριστου» (witnessed to as early as in the first part of the
fifth century, considering syrp450 at the latest and Theodoret1/2ca. 393
) appear [Ibid, p. 197, 183]. Beginning from the eighth
– ca. 466
and ninth centuries, two more variants show up, «θεου,
συγκληρονομος δε Χριστου» (Ps–AthanasiusVIII?) [Ibid., p.
176], and «δια θεον» respectively. Finally, in the twelfth
century the last variant «δια Ιησου Χριστου» emerges.
Analysis of Internal Evidence
The existence of eight variants indicates that scribes,
translators, and editors had difficulties interpreting who was
«the agent» through whom sons are made heirs. Consider,
for example, the uncials ¥ C (¥* C* «δια θεου», ¥2 C3 «δια
Χριστου»), the minuscule 1739 (1739*vid «δια θεου», 1739c
«δια Ιησου Χριστου»), Coptic versions (copbo «δια θεου»,
copsa «δια Χριστου»), Latin versions (itb itf itg itr ito its vg «δια
θεου», itar itd «δια Χριστου»), and Georgian versions (geo1
«δια θεου», geo2 «δια Χριστου»).
Therefore, as regards «the agent», the eight variant
readings can be arranged into at least three groups. The
first group consists of the reading rB, according to which
God is «the agent». Four other variants, according to which
«Χριστος» (rD and rF) or «Ιησους Χριστος» (rE and rG) is
«the agent», belong to the second group. Finally, the variants
rA, rC and rH, which do not speak at all about «the agent»,
constitute the third group.
It is best to start a discussion of possible reasons for
the variants’ emergence with the question: what internal
evidence supports the original reading? A few factors speak
in favour of «δια θεου» as the authentic reading, and of the
second group as secondary variants. The first factor is that
the variant rB is the shorter reading and is attested by the
earlier manuscripts. Although the variants rA, rD, rF and
rG are supported by some early witnesses (such as early
versions and authors) as well, no early manuscript speaks in
favour of any of them.
The second factor is that «δια θεου» is the harder reading
since the preposition «δια» with the noun «θεος» in the
genitive suggests that God, rather than Christ, is the agent
through whom sons are made heirs. Thus, the reason why
the variants with «Χριστου» or «Ιησου Χριστου» emerged
was probably that these «are felt to express the truth better»
[5, p. 201], since in his epistles Paul speaks more often about
Jesus Christ, not the Father, as «the agent» or the Mediator1.
Speaking about possible reasons for the origin of the reading
«δια Χριστου», the doctrinal alteration (or clarification?)
with respect to «the agent» explains it the best (due to
Christological arguments).
The third factor in favour of the reading «δια θεου» is
the fact that God alone is «the agent» through whom sons
1
See, for example, Rom 5:1; 1 Cor 15:57; Eph 1:5; Phi 1:11; 1
Thes 5:9; Tit 3:6.
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are made heirs. In that way it fits best Paul’s theology in
Galatians: «The last two words, «through God», are a
reminder of Paul’s insistence since the beginning of the letter
that the entire process of redemption is the work of God»
[4, p. 212]2. The contrast is not between God and Christ, as
those scribes who altered the readings mistakenly thought,
but between God and man as the agent of redemption.
Finally, the last factor is that «δια θεου» is used only
once in the New Testament, that is in Gal 4:7. However, the
preposition «δια» is implied in Gal 1:1 «παυλος αποστολος
... ουδε δι’ ανθροπου αλλα δια Ιησου Χριστου και θεου
πατρος»3. On the other hand, the preposition «δια» with
«Χριστου» (or «Ιησου Χριστου», or «κυριου ημων Ιησου
Χριστου») is used in the New Testament more than twenty
times4. This means that the variants with Jesus Christ as
«the agent» (through whom sons are made heirs) «are
apparently substitutions of a common expression for one
which is unusual and startling»5, and reflect, most likely,
later Christological arguments.
Thus, the second group of variants (rD, rE, rF and rG,
which also have the later manuscript support) can generally
be explained by (i) doctrinal alteration (or clarification?)
of the original «δια θεου», or (ii) scribal/editorial attempts
to bring the authentic reading into accord with the more
common expression. Then what about the third group of
the variants, which mentions neither God nor Christ as «the
agent»?
Aside from doctrinal alteration, the variant «θεου» can
have two possible explanations. The preposition «δια» could
be omitted accidentally during translation or transcription.
A more probable reason is syntactical improvement of the
phrase «ει δε υιος, και κληρονομος δια θεου» that resulted in
the variant «ει δε υιος [θεου], και κληρονομος θεου» (if the
noun «υιος» really implies the word «θεου»).
As to the variant rC, in view of the different shape of the
final letters in the words «QEOU» and «QEON», it could
not have emerged accidentally. Therefore, it seems to have
appeared as a result of intentional case shift (syntactical
modification) in the reading «δια θεου» resulting in the
variant «δια θεον». Thus, the variant rC provides the meaning
not «heirs through God» but «heirs for [the sake of?] God»6.
Speaking about the variant rH, it is obviously a
harmonization with Rom 8:17 (dotted line indicates partial
agreement, while solid line denotes complete agreement):
Gal: ει δε υιος και
κληρονομος
μεν
θεου,
συγκληρονομος δε Χριστου
Rom: ει δε τεκνα, και κληρονομοι·κληρονομοι μεν θεου,
συγκληρονομοι δε Χριστου
Consequently, the variants in the third group (rA, rC
and rH) are secondary variants as well. Thus, on the basis
2
See, for instance, Gal 1:1, 3, 4, 10, 15, 24; 2:6, 19, 21; 3:6, 8,
11, 17, 18, 20, 21, 26; 4:4, 6, 9, 14; 6:7, 16 (the list is provided by
Betz as well).
3
That is, Paul became an apostle not through man, but through
Jesus Christ and [through] God the Father.
4
John 1:17; Acts 10:36; Rom 1:8; 2:16; 5:1, 11, 17, 21; 7:25;
15:30; 16:27; 1 Cor 4:10; 15:57; 2 Cor 1:5; 3:4; 5:18; Gal 1:1; Eph
1:5; Phil 1:11; 3:7; 1 Thes 5:9; Tit 3:6; Heb 13:21; 1 Pet 2:5; 4:11;
Jude 1:25.
5
Lightfoot, Saint Paul’s Epistle to the Galatians, p. 170.
6
It is interesting to note that in LXX «δια [τον] θεον» is used
only in the books of Maccabees (3 Mac 6:36; 4 Mac 16:18, 19, 21,
25; 17:20).
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of internal (and, to a lesser degree, external) evidence, the
reading «δια θεου» is accepted as the authentic reading, and
the other seven variants are considered secondary.
Conclusion. In spite of the fact that in the presence of
so many variants it is practically impossible to reconstruct
the real chain of the variants’ emergence, it is yet possible to
conclude with confidence that the variant «θεου δια Χριστου»
is not a conflation of «θεου» and «δια Χριστου» as well as
the variant «θεου δια Ιησου Χριστου» is not a conflation of
«θεου» and «δια Ιησου Χριστου». There are two main reasons
for such a decision. First of all, the variant «θεου» (being one of
the simpla for both dupla) is supported only by the Armenian
version and the minuscule 1962. Therefore, it is really hard to
believe that any scribe commit a conflation when the variant
from which the conflation must have been made is witnessed
to so weakly. Or in other words, why would the scribe of the
uncial D have been using the Armenian and Sahidic versions,
so as even to be able to make a conflation? The second reason
is that the variant «δια Ιησου Χριστου» is not attested before
the twelfth century. Hence, for chronological reasons, «θεου
δια Ιησου Χριστου» cannot be regarded as a conflation.
The variant «θεου δια Χριστου» is not a difflation of
«θεου» and «δια Χριστου», since «δια Χριστου» appears as
early as in the fourth century already in the Sahidic version,
while «θεου δια Χριστου» is witnessed to only by the sixth
century (itd D, if not taking into consideration at least the
writings of Athanasius and Chrysostom). The variant «θεου
δια Ιησου Χριστου» is also not a difflation of «θεου» and
«δια Ιησου Χριστου», because (as was already mentioned in
the previous paragraph) the variant «δια Ιησου Χριστου» is
not attested before the twelfth century.
Considering the external evidence, the variant «θεου
δια Χριστου» is also not an «addition and omission»1, since
the two variants «δια Χριστου» and «θεου δια Χριστου»
are simultaneously witnessed to in the fourth century in
the writings of Eusebius–Emesa/Jerome and Athanasius/
Chrysostom respectively. Not far from these two variants
is attested the variant «θεου» by the Armenian version
in the fifth century. As to the variant «θεου δια Ιησου
Χριστου», it is also not an «addition and omission», since
the variants «θεου» and «θεου δια Ιησου Χριστου» appeared
simultaneously in versions such as the Armenian and the
Syriac Peshitta respectively. Taking into consideration the
support of «θεου δια Ιησου Χριστου» by the lectionaries
(see the section 2.3.1.3), the variant «δια Ιησου Χριστου»
could have appeared in the lectionaries 1439, 593 and 592
on account of accidental omission of «θεου» from «θεου
δια Ιησου Χριστου». However, it should be noted that an
exhaustive analysis of the textual history of these variant
readings exceeds the bounds of this research thesis into the
candidates for conflation.
Thus, in this particular instance (in view of so many
diverse variant readings) it would be the safest simply to
conclude this discussion with two further remarks; (i) there
is a set of the variants which seem to have appeared on
account of such possible reasons as doctrinal alteration or
harmonization, or syntactical improvement2; (ii) the variants
1
To remind, «addition and omission» is the title of the category
for a set of variant readings which textual history has characterized
by addition and omission.
2
It must also be mentioned that the presence of «θεου»
in the variants «θεου δια Χριστου» and «θεου δια Ιησου Χριστου»
could be due to the probable influence of Rom 8:17.
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«θεου δια Χριστου» and «θεου δια Ιησου Χριστου» are not
conflations or difflations, nor do they belong to the category
of textual variants which emerge by «addition and omission».
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Конфляція у Посланні до Галатів 4:7
Ця стаття присвячена вивченню конфляції у Посланні до Галатів 4:7.
Поняття конфлатації запровадили у текстологічну критику Нового Завіту
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Вескотт і Хорт наприкінці ХІХ століття. Конфляція – це завжди найдовший
варіант, що є третім за послідовністю та становить поєднання первинної
(автентичне читання) і вторинної (пізніший варіант) симпли (simplum).
У Посланні до Галатів 4:7 існує ряд варіантів прочитання, які, можна
припустити, з’явилися через такі ймовірні причини, як доктринальна зміна,
гармонізація або синтаксичні зміни; варіанти «θεου δια Χριστου» і «θεου δια
Ιησου Χριστου» не є конфляціями або дефляціями, а також не належать до
категорії текстових варіантів, які виникають за допомогою «додавання і
пропуску».
Ключові слова: конфляція, simplum, duplum, дифляція, Послання до
Галатів, Corpus Paulinum.
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Дихотомія поглядів на особистість
в філософії Сходу і Заходу
Розглянуто ідею Планетарної особистості як ідеалу людини ХХІ
століття; послідовно проаналізовано позитивні й негативні впливи
планетарної матриці як об’єктивного чинника, ціннісно–смислового
Універсуму як суб’єктивованого чинника. Розглянуто уявлення китайських
і європейських теоретиків про особистість людини як суб’єктивованого
чинника; вказано на суттєві суперечності між їх підходами у горизонті
світосприймання, сприйняття часу і простору, розуміння явища особистості
людини, її генезису, морфології і функціоналу, різне сприйняття свободи
людини, наявність межі між громадянами Сходу і Заходу в розумінні сім’ї і
родинного виховання, різноспрямованість національних культур, діаметральна
різниця в ідеологіях організації життєустрою народу, суперечності у сфері
розуміння держави, методів управління суспільством і поведінкою людини у
соціумі. Зазначено, що суб’єктивні оцінки пересічної особистості є першою
сходинкою до практичного оволодіння ідеєю Планетарної особистості.
Запропоновано оцінити чотири виходи з цієї ситуації.
Ключові слова: особистість, Схід, Захід, філософська думка, планетарна
матриця, ціннісно–смисловий Універсум, цінності, тіло, дух, суперечності,
Китай, Європа, ідеологія, сім’я, лімітроф.

Інформаційна доба завдяки механізмам глобалізації,
інформатизації і соціальної комунікації робить наш світ
органічним цілим, незважаючи на десятки військових
конфліктів і екологічних загроз. У зв’язку з цим
постає проблема формування якісно нового суб’єкта
культурно–історичного процесу як джерела і рушійної
сили становлення соціального організму планети.
У пізнавальному просторі загострилась проблема
формалізації ідеалу людини ХХІ століття. Ми вважаємо,
що це має бути Планетарна особистість. Ця робоча
гіпотеза органічно випливає з еволюції людини
протягом останніх двох–трьох тисячоліть. Вжитий нами
термін «планетарна» означає, що це має бути ідеал,
який інтегрує у цілісність зміст особистості людини
Сходу і Заходу. І це у той час, коли філософські школи,
наприклад Китаю і Європи, далеко «розійшлися»
у пізнанні планетарного світу і людини не тільки у
інструментарії, але й у поглядах на сам предмет пізнання
і оцінки продуктів цього процесу.
Проблеми особистості в Китаї розглянуті у працях
Конфуція, Лао–цзи, Мен–цзи, Сюнь–цзи, Лу Цзю–юань,
Ван Ян–міна, Цзи–Чан, Шан–Ян, та Хань Фей–цзи, Хуї
Нен, Ма Цзу, І–Син, Дзю Мо Ло Ши, Шен Щю і Сюань
Цзан, Тань Ситун, Сунь Ятсен, Янь Фу, Лян Цичао,
Чжан Лівень, Джао Цзунь, Чжоу Женгуан, Ли Вейу, Чена
Ханне, Фен Юланя, Ян Кунжу, Ся Юцзиня, Су Гуан–
хуна і Ю Бяня та синологів: А. Кобзєва, Є. Кичанова,
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О. Мартинова, В. Рубина, Л. Переломова, М. Абаєва,
JI. Бороха, Л. Васильєва, Н. Калюжної, М. Конрада,
А. Лукьянова, Т. Мазур, О. Маслова, І. Семененко,
С. Сєрова, М. Титаренка та ін.
При цьому процес освоєння цього явища відбувається
в умовах наявності у сучасному планетарному просторі
двох протилежно діючих сил: 1) центроспрямованої
(Схід), що підпорядковує різноманіття єдиного
верховному початку; 2) відцентрової (Захід), що ініціює
особисту свободу. Тож для того, щоб шукати точки
дотику, спочатку треба встановити позиції, за якими
ми спочатку розходимось відносно до ідеї Планетарної
особистості.
Мета статті полягає у відтворенні розбіжностей у
поглядах на особистість між китайською і європейською
філософською думкою у горизонті сприйняття ідеї
Планетарної особистості як ідеалу людини ХХІ століття.
Для цього ми вимушені розглянути об’єктивні,
об’єктивовані, суб’єктивовані та суб’єктивні чинники,
що позитивно впливають на узгодження або протидіють
впровадженню у практику життєдіяльності сучасної
світової спільноти ідеї Планетарної особистості як
моделі людини ХХІ століття.
Сьогодні інтеграції поглядів Сходу і Заходу на
Планетарну особистість заважає об’єктивний стан
планетарної матриці життєустрою, що утворює загальні
умови буття людини. Справа в тому, що планетарна
матриця життєустрою за часи техногенної цивілізації
набула «ячеїстої» форми, тобто кожна окрема держава
зафіксована у планетарній матриці як самодостатня
монада зі своєю системоутворювальною потребою,
відповідними технологіями інтелектуального супроводу,
засобами її задоволення і захисту.
Так, наприклад, за спостереженням В. Нікитенко, у
центрі уваги американської нації є домінування у світі,
європейської – поширення гуманізму, арабо–ісламської
– релігія, китайської – продовження роду, православно–
слов’янської – продукування духовності, індійсько–
індуїстської – збереження кастової ієрархії, японської
– робота, латиноамериканської – пошук ідентичності та
утвердження власної індивідуальності, африканської –
забезпечення продовольчої проблеми [10].
Важливим
є
присутність
об’єктивованого
ціннісно–смислового Універсуму та тенденції його
саморозгортання на початку ХХІ століття. Цей момент
розглянув С. Кримський у статті «Ценностно–смысловой
Универсум человека». Він пише: «Так поволі, під гуркіт
науково–технічного перевороту XX століття, на порядку
денному сучасності постала гуманітарна революція.
Вона почалася в останній чверті XX ст., здавалося б, зі
звичайного для соціокультурних процесів явища: кризи
чергової філософської школи, на цей раз неопозитивізму.
Однак за цією досить тривіальною для історії філософії
ситуацією виник більш фундаментальний факт –
вичерпування можливостей методологоцентризму,
пріоритету проблем методу над смисложиттєвим
усвідомленням сущого» [6].
Отже, зі зміною наших уявлень про людину і її
місце у світі приходить визнання фундаментальності
антропного принципу, що лежить в основі ноосоціогенезу
в планетарному просторі і навіть ноокосмогенезу. Тому
освоєння ідеї Планетарної особистості є ключем до
розуміння змісту сучасної доби. Але тут заважає велика
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кількість фронтирів і Великий лімітроф. До того ж, крім
існування загальних цінностей, що об’єднують Схід
і Захід, існують ще й локальні (національні) цінності,
які роз’єднують нації і країни світу, наприклад Китай,
арабські країни і Європу. Специфічними цінностями
Китаю є такі: колективізм, бурхливий розвиток і побудова
економічної зони «Великого Китаю», авторитет вчення
Конфуція, жорстка ієрархічність побудови держави,
протистояння американській цивілізації і культурна
традиція. Арабські країни особливо цінують вчення
Корану, закони шаріату, іслам – общинно–орієнтовану
релігію, культивують фанатизм, конформізм, покірність,
фаталізм, нікчемність особистості та покірність людини
перед волею Аллаха. У країнах ЄС панує орієнтація
виключно на особистий успіх, раціоналізм, матеріальну
зацікавленість і науку, євро як транснаціональну валюту,
світове й регіональне лідерство на противагу США
(наприклад, в освіті), задоволення потреб НАТО і
парадигмальні цінності: розвиток – свобода – пізнання
– багатство.
Таким чином, об’єктивовані у аксіологічному
просторі цінності стримують поширення ідеї Планетарної
особистості як цінності інформаційного нового періоду
розвитку світової спільноти. Потрібен час, щоб вона
увійшла у семантику і практику життєдіяльності народів
світу і стала транснаціональною цінністю.
Розглянемо також суб’єктивовані підстави, що
існують для поширення ідеї Планетарної особистості у
Семантичному просторі Сходу і Заходу. Наш інтерес до
порозуміння між філософіями Сходу і Заходу з приводу
трактування особистості та здатності спрогнозувати
модель Планетарної особистості як суб’єкта культурно–
історичного процесу у горизонті інформаційної доби
є продовженням взаємодії і спілкувань попередніх
поколінь дослідників – представників протилежних
філософських парадигм.
Поняття особистості в Китаї сформувалося, як
відомо, в процесі взаємодії трьох вчень, що якісно
різняться між собою: конфуціанства, даосизму і
буддизму. При цьому конфуціанці заклали філософські
ідеї про соціальну гармонію, даоси розвинули теорію
про внутрішній нерозривний взаємозв’язок людини
з природою, буддисти впровадили практичні методи
психічної саморегуляції, що дають потенційну
можливість свідомо управляти своїм нервово–психічним
станом і моделювати власне буття.
На основі вищенаведених праць ми, узагальнюючи
підходи дослідників Сходу і Заходу, можемо провести
порівняльний аналіз протилежностей, що мають
«зійтися» у евристичній моделі Планетарної особистості
ХХІ століття, а може і всього третього тисячоліття. При
цьому ми будемо апелювати, з одного боку, переважно
до китайської і частково до японської філософської
думки, оскільки до Сходу належать багато інших країн
зі своїми специфічними ментальними і соціальними
характеристиками життєустрою, а з іншого, до
представників ЄС, у просторі якого знаходиться біля
трьох десятків країн, і усі вони різні.
По–перше, це розбіжності у світосприйнятті. «Для
китайського світосприйняття характерне циклічне
розуміння розвитку, загальне для космосу, природи
та людини. Все, що колись виникло, має в свій час
зникнути, щоб виникнути знов у перетвореному вигляді.
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Все містить у собі свою межу, певну критичну масу
росту, межу, після досягнення якої вектор руху неминуче
змінює свій напрям на протилежний» [2, с. 27].
«Формування
європейської
цивілізації
було
обумовлено низкою унікальних і неповторних подій
(«грецьке диво», народження капіталізму, науково–
технічна революція) і, відповідно, самоосмислювалось
за допомогою лінійної концепції часу та визнання
таких абсолютно унікальних актів історичної драми,
як Боговтілення, або Друге пришестя. водночас
навпаки, китайська цивілізація розвивалася циклічно
і самоосмислювалась у термінах теорії «вічного
повернення» на круги своя.
У європейському світогляді, будь то платонічна
філософія, християнська теологія або наукова теорія,
відбувається подвоєння миру в його ідеальній
конструкції. Для китайського ж натуралізму світ єдиний
і неподільний, в ньому все іманентне, і ніщо, у тому
числі й найтонша божественна суть, не трансцендентне.
У ідеальному світі західної людини діють абстрактні
логічні закони, в натуралістичному світі китайця –
класифікаційні структури, тут місце логіки займає
нумерологія.
Соціальним
наслідком
подібної
«розсудливості» стало те, що в Китаї філософія завжди
була царицею наук і ніколи не ставала служницею
богослов’я» [20, с. 28].
По–друге, це сприйняття часу і простору. Для людини
Заходу її хронотоп є завжди визначеним, оскільки вона
перебуває у конкретному теперішньому, визначеному
відносно минулого, що йому передує, та майбутнього, що
прийде за ним. Зміст минулого є визначеним, об’єктивне
уявлення про нього є цінністю. Подібне відчуття
часу дає можливість усвідомлювати себе таким, яке
піддається змінам, і може служити об’єктом порівняння.
Для східної людини існування у режимі циклічного
часу породжує відчуття вічного повтору, відчуття
іманентності власного буття буттю світу, природі. Те, що
було, є тим, що повториться, тому об’єктивне знання про
перше не є цінністю. Тож топологічне відчуття людини
Заходу ґрунтується на розділенні світу матеріального та
духовного, тоді як холістичне світосприйняття людини
Сходу поширюється і на сферу духових сутностей,
які розглядаються як частина дійсності, таким чином
світосприйняття доповнюється містичною складовою.
По–третє, це різне сприйняття самого явища
особистості людини. Нас цікавлять лише головні
протилежності у сприйнятті особистості людини у
дискурсі китайської і європейської філософської і
наукової думки з метою можливості їх приведення до
дистрибутиву Планетарної особистості.
У сучасному Китаї людина залишається синкретною.
Незважаючи на проникнення у суспільну думку
протягом ХХ століття ідей лібералізму, сприйняття
людини
залишається
утаємниченим.
Каменем
спотикання може стати потрактування морфологічної
структури особистості людини. У китайській традиції
тіло і дух інтегровані у ціле і не виокремлюються як
відносно самостійні складові. У той час європейська
думка припускає існування духовності навіть поза
межами фізичного тіла людини. Ґрунтуючись саме на
такому розумінні особистості, Л. Фейєрбах міг писати,
що «бог є чиста, абсолютна, вільна від природних меж
особистість» [21, с. 219]. Навіть повністю очищений
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від усіх антропоморфних рис і гранично абстрактний
бог залишається особою й у тих сучасних теологів, які
ревізують християнську доктрину. Такою є, наприклад,
«точка Омега» П. Тейяра де Шардена [19, с. 252–266].
У Китаї ж навпаки: самостійно так і не виникла
ідея особистісного бога, але навіть після ґрунтовного
знайомства з християнством не була цілком усвідомлена
ідея бога як носія людської особистості [4, с. 288].
Переконливим свідоцтвом цьому є відсутність
одноманітності в передачі терміну «особистість» у
китайському перекладі Біблії [16].
По–четверте, це різне сприйняття свободи людини на
Сході і Заході, що створює реальну напругу у взаємодії
двох протилежних течій сучасності. Якщо виходити з
марксистського вчення, що лежить в основі китайського
суспільства, то «вільна індивідуальність людини, за
висловом Маркса, ґрунтується «на універсальному
розвитку індивідів і на перетворенні їх колективної
суспільної продуктивності в їх суспільне надбання»
[8, с. 101]. К. Маркс і Ф. Енгельс писали в «Німецькій
ідеології» про те, що «тільки в колективі індивід отримує
засоби, які дають йому можливість всебічного розвитку
своїх задатків, а отже, тільки в колективі можлива
особиста свобода» [7, с. 75]. Такі ж акценти розставлено
і у «Святому сімействі»: «Якщо людина за своєю
природою суспільна істота, то вона, очевидно, тільки
у суспільстві може розвивати свою справжню природу,
і про силу її природи треба судити за силою всього
суспільства» [9, с. 146].
Європейське сприйняття свободи ґрунтується знову–
таки на лібералізмі. Найповнішим формулюванням ідей
лібералізму є, як відомо, французька Декларація прав
людини і громадянина (1789). Саме у ній проголошено
основні права людини, які є основою ліберального
устрою суспільства: (1) свобода, (2) власність, (3) безпека, (4) право опору насильству. У сукупності ці права
утворюють громадянські свободи, що не допускають
приватної правової залежності в будь–якій формі і
гарантують повний вияв приватної ініціативи [12, с. 402].
На те, що між європейцями і представниками
азіатсько–тихоокеанського регіону з цього питання
існують суперечності, відомо давно. Так, наприклад,
цінності, покладені європейцями в основу «Всеобщей
декларации прав человека» (1948) викликали різку
реакцію
прем’єр–міністра
Малайзії
Махатхіра
Мохамада, який ще у липні 1997 р. зажадав повної ревізії
цієї декларації, оскільки вона, на його думку, абсолютно
«застаріла», бо не враховує традиційних цінностей
азіатських культур, а значить не може задовольняти їх
політичні і культурні вимоги [15]. Багато азіатських
країн, перш за все Малайзія, Сінгапур, Китай,
критикують «західне» розуміння прав людини з його
надмірно «індивідуалістичним духом» і посилаються
при цьому на так звані «азійські цінності», орієнтовані в
першу чергу на колектив.
По–п’яте, існує глибока прірва між громадянами і
країнами Сходу і Заходу у розумінні сім’ї і родинного
виховання, оскільки східний менталітет не може
сприйняти крайнощі європейської поведінки відносно
до шлюбу й сім’ї. Китайська сім’я відрізняється тим,
що «в ній яскраво виражений контраст між сучасним
життям і давніми родинними традиціями. Незважаючи
на вплив сучасної культури, в Китаї не відмовилися від

222

Гілея

традицій, які зберігаються не сотнями, а тисячами років,
і які неможливо просто взяти і забути» [18].
Криза Європи безпосередньо пов’язана з кризою
сім’ї. 13–14 вересня 2013 року в Кракові відбулась
Міжнародна конференція «Роль Католицької Церкви
у процесі європейської інтеграції». Темою зібрання
стала «Сім’я в сучасній Європі» [17]. Виступаючи
на цій конференції, кардинал Дзівіш сказав: «Не є
перебільшенням сказати, що сім’я в Європі перебуває
під загрозою від самого фундаменту. Упродовж багатьох
століть ніхто не ставив під сумнів сім’ю, що базується
на природному законі, тобто на подружжі – спільноті
любові чоловіка й жінки. Така спільнота за своєю
природою відкрита на продовження життя. Сім’ї творять
первинні, вихідні ланки для постання ширших спільнот,
місцевих суспільств, народів, а також спільноти
цінностей і традицій Європи». Проблемним він назвав,
зокрема, ускладнене законодавство, натхнене ідеологією
гендеру, сприяння виникненню одностатевих зв’язків
та зрівняння їх у правах та привілеях із традиційними
подружжями. «Не меншу тривогу викликають програми
сексуальної освіти, супротивні християнському баченню
людини та переконанням батьків», – сказав ієрарх, і
додав, що ці програми спрямовані на беззахисних дітей
і можуть завдати їм невиправної кривди, деформуючи
їхнє сумління, їхнє почуття відповідальності [17].
По–шосте, це різноспрямованість національних
культур Китаю і Японії. У Китаї культура знаходиться
у руслі вчення Конфуція, існують численні школи
Конфуція. Його ідеологемами сьогодні охоплена й еліта
китайської держави. Конфуцій вважав, що справжній
правитель веде за собою; люди погоджуються і
добровільно за ним йдуть; те, чому навчають і слідують,
складає традицію, Шлях Древніх. Якщо зміст традиції
відповідає Волі Неба (інша форма «наказу»), вона
співпадає із Шляхом Древніх, бо Небесна воля не
мінлива. Визнаючи усе це, Конфуцій висуває на перший
план у своєму вченні Шлях Древніх, традицію» [5].
Аналогом китайському Шляху Древніх у Японії є
Шлях богів (Сінто) [13]. Розум і серце кожного японця,
як зауважує японський професор Харада, підсвідомо
пройняті синтоїзмом, незалежно від сповідуваної релігії
або ідеології. Тому прийшлі вчення, чи то буддизм,
даосизм чи конфуціанство, не змогли з ним змагатися,
а навпаки, самі піддавалися його впливові, набували
синтоїстського забарвлення.
Таким чином, китайська філософія, як і японська,
«повернута» назад, оскільки керується ідеологемами
минулого часу. І це відбувається тоді, коли планетарна
спільнота пройшла рубіж неповернення до минулого,
оскільки форми життя і темп їй нині диктує інформаційна
доба. У сфері пізнання ми вийшли на поріг еквітоксу,
тобто ми стоїмо на порозі кардинальних змін, набуття
іншого виду, іншого способу існування та опанування
зовсім іншою місією у суспільстві. Тож єдине, на що
треба звернути увагу, – це те, що китайська філософська
думка все ж таки почала шукати точки дотику з
філософією Заходу, яка уважно «вдивляється» у морок
майбутнього.
По–сьоме, це діаметральна різниця в ідеологіях
організації життєустрою народів. Як відомо, у Китаї
панівною ідеологією, на якій будується життєустрій
народу, є комуністична, що розробляється, підтримується
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і відтворюється Комуністичною партією Китаю. Її
сутність полягає у культивуванні цілої низки специфічних
ідеологем, а саме: керівна роль компартії, провідна роль
робочого класу, пріоритет державної власності, примат
колективного над особистісним, суспільство загальної
рівності та свободи. Однак з поверненням до складу
країни Гонконгу державна ідеологія пом’якшала і дві
протилежні форми власності нині «уживаються» під
дахом однієї країни.
Водночас Європа «замішана» на ідеології лібералізму.
Ця ідеологія домінує не тільки серед філософів,
але є поширеною і серед європейських політиків
та бізнесменів. У Європарламенті представники
ліберальної ідеї мають, наприклад, понад 30 партій і є
п’ятою за чисельністю фракцією. Їх об’єднує система
ліберальних
цінностей:
парламентський
устрій
держави, приватна власність, вільне підприємництво і
демократичні свободи.
По–восьме, суперечності у сфері розуміння держави,
управління суспільством і поведінкою людини у
соціумі видаються принципово можливими за умови
узгодженого намагання обох сторін досягти колективно
визначеної мети. Це ймовірно, оскільки «у основі
управління китайським соціумом і функціонування
держави лежать принципи органіцистської філософії, що
і пояснює незвичайну стійкість китайської цивілізації.
Перший принцип полягає в тому, що держава розумілася
як володарюючий дім, династичне древо у вигляді
якогось «єдиного тіла», яке охоплювало всіх членів роду,
живих і мертвих. … Другий принцип – це трактування
правителя як осердя космічних сил, фокусу світового
колообігу; на нього покладено місію благоустрою
всесвіту, що додає йому морального авторитету.
Істотною є та фундаментальна обставина, згідно з якою
суспільство і природа розглядалися як живе тіло, як
живий організм. Управління соціумом у такому разі було
невідривним від змін у природі, виходячи при цьому з
органічної концепції суспільства, в якому благополуччя
кожної людини зумовлене співпрацею всіх індивідів»
[11, с. 123].
У цілому ж Китай і Європа володіють специфічним
інструментарієм для саморегуляції планетарного
соціального розвитку. За складом ці інструментарії
відрізняється один від одного, а за функціональними
можливостями дозволяють справно виконати вказану
функцію. Якщо ЄС розбудовує демократію як
засіб ліберального впливу на соціальний розвиток
територіальної громади, то у Китаї для цього
використовують три головні філософські напрями:
конфуціанство, даосизм і буддизм.
Хороша динаміка у сфері управління китайськими
керівниками соціальними процесами переконує нас,
що у випадку постановки проблеми про формування
Планетарної особистості як взірця людини ХХІ століття
завдання буде вирішено. Водночас звернення до вчень
європейських мислителів буде сприяти прогнозуванню
і проектуванню шляхів подальшого саморозгортання
соціального світу. І в цьому ми вбачаємо необхідність
і важливість інтеграції знань Сходу і Заходу про
Планетарну особистість на етапі саморозгортання
інформаційної цивілізації.
Суб’єктивні оцінки пересічної особистості є
першою сходинкою до практичного оволодіння ідеєю
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 134

Планетарної особистості. Така теза з’являється в
результаті того, що ця ідея несе новий життєустрій
Планетарній спільноті і новий спосіб життя Планетарній
людині. Такі пропозиції можуть бути сприйняті людьми
або можуть бути відкинуті. Вже на початку ХХІ століття
на пересічну особистість «звалилося» кілька речей, що її
викликають побоювання за її майбутнє. Крім екологічної
катастрофи, агресивного потоку біженців з усього світу і
гострих військових конфліктів, тихенько «на голубиних
ніжках» (за М. Хайдеггером), у наше життя входять
радикальні зміни, що перевертають догори усталений
спосіб життя пересічної людини.
По–перше, штучний інтелект набуває загрозливої
сили не стільки у військовій сфері, скільки у
повсякденному побутовому житті. По–друге, сучасний
стан розробки систем робототехніки досяг такого
рівня, що протягом 15–20 років здатен» виштовхнути
на вулицю» основну масу працівників. По–третє,
наступ штучного інтелекту і робототехніки настільки
якісний, що постало питання про визнання існування
електронної особистості з правовою фіксацією її
обов’язків і відповідальності. По–четверте, електронні
засоби відслідковування поведінки пересічної людини на
вулиці, в офісі, дома досягли такого рівня, що її приватне
життя стає відомим усім, хто хоче чи не хоче щось про
неї знати. По–п’яте, гібридна війна і кібератаки хакерів
на соціальні мережі ставлять під загрозу управління
хімічними виробництвами, атомними електростанціями,
військовими об’єктами, аеропортами, залізницями,
банками, лікарнями, літаками, потягами, хірургічними
операціями та іншими процесами життєзабезпечення
людини.
Справа з кібератаками зайшла так далеко, що
Генеральний секретар ООН А. Гуттеріш вважає, що світ
зіштовхнувся з необхідністю встановити дозволені рамки
міждержавних кібернетичних атак. Про це він заявив
16 лютого 2018 року у виступі на 54–ій Мюнхенській
безпековій конференції: «Настав час говорити про
міжнародні правові рамки ведення кібернетичної війни»
[3]. А. Гуттеріш запропонував розпочати дискусію з
цього приводу на майданчику Генасамблеї ООН.
Висновком з вищевикладеного можна вважати
пошук відповіді на логічне запитання: де ж слід шукати
ідеал людини ХХІ століття? З наведеного вище випливає
декілька варіантів відповіді на це питання. Якщо
виходити з логіки китайської філософії, то відповідь
слід шукати у минулому часі на основі синтезу ідей
конфуціанства, вчення даосів і буддизму, а потім
корегувати його зміст і форми реалізації під конкретні
умови інформаційної доби. Це можливо, оскільки, за
визначенням В. Алексєєва, традиційний Китай – це
«країна інтенсивної культури, що не залишила жодного
явища життя у початковій формі» [1, с. 107]. Це перший
варіант.
Другий варіант – запозичити стиль поведінки
японської громади і постійно «рухатись у потоці часу,
що сам винесе на поверхню життя ідеал людини».
Така наша впевненість полягає у тому, що на відміну
від китайського погляду на хід історії японська думка
не допускає розриву між минулим теперішнім і
майбутнім часом. Цивілізації, що рухаються Шляхом,
не схильні до розриву теперішнього часу з минулим,
порушенню природного ритму, і не лише природного,
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але й людського. У східному розумінні усе, здавалося б,
обертається по колу, але обертаючись по колу, сходить до
Вищого за законом Шляху.
Третій варіант європейського походження, і
спрямований він на пошук теоретичної відповіді на
поставлене питання, оскільки громада ЄС науково
ґрунтовно підготовлена і має інтелектуальні здібності
зазирнути у Майбутнє і розгледіти у його мороку риси
особистості людини, що буде адекватною вимогам
інформаційної доби.
Існує ще й четвертий варіант. Він розтягнутий у часі,
але більш сталий, оскільки полягає у синтезі об’єктивної
дії планетарного соціального організму і суб’єктивної дії
філософської думки – інтелектуальної еліти планетарної
спільноти – у пошуках теоретичного обґрунтування
відповідної евристичної ідеї і побудови наукою моделі
ідеальної людини ХХІ століття.
При цьому якщо на порозі інформаційної доби
європейська теоретична думка наблизилася до
усвідомлення нагальної потреби світової спільноти у
формалізації ідеї Планетарної особистості, то все ж
китайська і японська громади більше наближені до неї на
практиці, оскільки культивують принцип колективізму
управління громадськими справами, практично живуть
колективами, поділяють колективну відповідальність за
стан власних і суспільних справ та ведуть колективний
спосіб життя.
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Dichotomy of views on personality in the philosophy of East
and West
The article considers the idea of a Planetary personality as the ideal of the
person of the XXI century; positive and negative impacts of the planetary matrix
as an objective factor, the value–semantic Universal as a subjective factor are
sequentially analyzed; representations of Chinese and European theorists on the
personality of man as a subjective factor; there are significant contradictions
between their approaches in the horizons of worldview, perception of time and space,
understanding of the phenomenon of human person, its genesis, morphology and
functional, different perceptions of human freedom, the existence of the boundary
between the citizens of the East and the West in understanding the family and family
upbringing, the divergence of national cultures, the diametric difference in the
ideologies of the organization of the livelihood of the people, the contradictions in
the understanding of the state, the methods of managing society and the behavior
of man in society. It is noted that subjective assessments of ordinary personality are
the first touch to the practical mastery of the idea of a planetary personality. It is
proposed to evaluate four outcomes from this situation.
Keywords: personality, East, West, philosophical thought, planetary matrix,
value–semantic Universe, values, body, spirit, contradictions, China, Europe,
ideology, family, limithroph.
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Потенціал релігії щодо подолання агресії
у секуляризованому суспільстві

Проаналізовано можливості релігії виступати дієвим інструментом
впливу на феномен агресії на рівні особистості та суспільства, враховуючи
актуальну тенденцію секуляризації. Показано, що раціональність у релігійній
сфері здатна унеможливити загрози демодернізації, екстремізму та
фундаменталізму, допомогти раціонально визначити потенційну конфліктну
ситуацію та розв’язати її без апеляції до релігійних догм. Саме раціоналізація
здатна забезпечити і прагматичний, і аксіологічний виміри цивілізаційного
поступу без проявів агресії, створити простір актуалізації такого складного
явища, яким є релігійна толерантність навіть на тлі процесів секуляризації.
Сучасна релігія, незважаючи на виклики секуляризації, має розкрити потенціал
ідеї ненасилля, поступившись амбіціями щодо рельєфної демонстрації
власних переваг над іншими конфесіями на користь раціонального
примирення, здійснивши крок до утвердження власного потенціалу у процесах
неагресивного, безконфліктного цивілізаційного поступу.
Ключові слова: релігія, секуляризація, агресія, глобалізація, релігійний
фундаменталізм, релігійна толерантність, раціональність.

Сучасне суспільство у своєму розвитку стоїть
перед загрозою реалізації агресивних геополітичних
стратегій, які використовують релігію в якості одного
із інструментів їх легітимізації. З іншого боку, логічно
вбачати у релігії потужний інструмент для актуалізації
саме «світлого боку» людської природи, завдяки чому
процеси соціокультурних трансформацій мають набути
безконфліктного, діалогічного характеру, незважаючи на
широкі процеси секуляризації культурного та соціального
життя. Викликом до розуміння можливостей релігії
як інструменту стримування агресивних тенденцій
у сучасних процесах соціального розвитку постають
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тенденції секуляризації, у контексті яких релігія
все більше втрачає роль специфічного суспільного
інтегруючого регулятиву, відбувається девальвація ролі
релігійних етичних положень тощо.
На початку статті хотілося би продемонструвати нашу
позицію щодо легітимності вважати релігію впливовим
суб’єктом сучасного цивілізаційного розвитку. Дійсно,
на порядку денному цивілізаційного процесу лежать
протиріччя глобалізації та регіоналізації, складні
процеси утвердження споживацького та інформаційного
типів суспільств, а ключовими суб’єктами цих
соціокультурних трансформацій є транснаціональні
корпорації, міжнародні організації – від Організації
Об’єднаних Націй до Світового Банку. Визнаним
фактом є тенденція до секуляризації суспільного життя,
в результаті чого релігійні виміри буття суспільства
втрачають своє значення, яка, проте, актуалізується
паралельно із загостренням міжконфесійних протиріч,
високим рівнем терористичних загроз з боку
представників фундаментальних релігійних течій. У
зазначеному плані О. Яроцька наголошує: «Глобальність
сучасної ойкумени невіддільна від релігійних процесів,
які відбуваються в умовах секуляризації, то це створює
для церкви і суспільства нові виклики, пов’язані з
релігійним фундаменталізмом, релігійним фанатизмом,
релігійним індиферентизмом і практичним атеїзмом.
Якщо перший і другий несуть в собі небезпеку поділу
людей на «наших» і «чужих», «вірних» і «невірних»,
а вирішення соціальних, політичних і конфесійних
проблем бачать на шляхах остракізму і тероризму, то
третій і четвертий звільняють людей від жорстокої
клерикальної опіки і релігійного сенсу життя, що
характерно для більшості віруючих, які є формальними
прихожанами своїх церков, а живуть так наче Бога
немає» [9, с. 86].
Із актуальністю запланованих для здійснення
дослідницьких кроків погоджуються низка дослідників,
які стверджують наступне: «Тема актуалізації релігії та
релігійних інституцій у контексті їх протидії насильству
та збереження миру сьогодні дуже важлива. Тут ми не
маємо на увазі якусь певну релігію або конкретну церкву
як релігійну організацію. Ми говоримо про релігію
в філософському сенсі, як про соціальний феномен,
зростаюча значущість якого представляється очевидним
фактом, а етично коректне його використання може
привнести позитивний зміст у вирішення деяких
гуманітарних проблем сучасності. XXI ст., на жаль,
підносить безліч фактів, коли про релігію можна
судити як про фактор, що сприяє розпалюванню війни,
конфліктів або ланцюга терористичних актів» [8, с. 118].
Отже, проголошена Ч. Тейлором «секулярна доба» все ж
таки залишається предметом жвавої дискусії та, скоріше,
футурологічною концепцією, аніж реальною соціальною
практикою на початку третього тисячоліття.
Разом
із
тим,
глибинні
трансформаційні
процеси та споріднені із нею процеси секуляризації
мають амбівалентний характер, який дозволяє
нам стверджувати факт, що релігійні інституції та
сама релігія як духовний феномен глобалізованого
суспільство має свою «нішу» у складній соціальній
архітектурі: незважаючи на тенденції секуляризації
соціальної і культурної сфер суспільства, що намітилися
в останні десятиліття, релігія все більше «входить» у
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персональну історію індивіда, заміщаючи деяким чином
жорсткі форми управління регулюючої бюрократії,
декларативну політичну діяльність, нескінченні витки
всіляких реформ і нововведень з новими «правилами
гри» (З. Бауман), про які ніхто не попереджає і яким,
проте, людина зобов’язана підкорятися [8, с. 116]. Отже,
зарано говорити про виведення релігії на периферію
проблематики упередження та мінімізації агресії у
сучасному суспільстві під тиском секуляризації.
У межах статті нам доведеться відповісти на
складні питання щодо можливостей релігії і надалі
виступати дієвим інструментом впливу на агресію як
на рівні особистості, так і на рівні суспільства в цілому.
Частина із них сформульовані О. Чистяковою таким
чином: «Чи сприяє релігія виникненню напруженості,
ворожості людини до людини іншої етнокультури, але
не обов’язково іншої релігійної ідентифікації? Який
потенціал релігійного протистояння насильству, коли
останнє оформлено у потужні інститути політичної
влади, армії, мас–медіа та економічно сконцентровано в
руках окремих суб’єктів? Все ж фундаментальне питання
тут – як релігія може сприяти встановленню або зміні
уявлень людини про подолання (краще, передбачення)
здійснюваного насильства?» [8, с. 118]. У цьому плані,
мабуть, можна згадати, що християнство, на відміну
від східних релігійно–світоглядних течій, все ж займає
активну, діяльнісну позицію щодо перетворення світу в
цілому, та викорінення зла та агресії у ньому, зокрема.
Взагалі, можна зробити припущення, що людина, яка
щиро дотримується релігійних настанов, має розвинені
почуття співчуття та орієнтацію на ненасильницьке
вирішення протиріч суспільної практики. У цьому
плані евристичним, на нашу думку, є звернення до
соціологічного дослідження Е. Шмідта та П. Яновскі
«Чинники опосередкованої агресії та модеруюча
роль релігійності», в якому стверджуються наступні
результати соціального опитування: високий рівень
доброзичливості, розвинені навички поведінкової
саморегуляції фіксуються у осіб, які мають високий
рівень релігійності (включеність у діяльність приходу,
регулярність відвідування релігійних заходів тощо) [12,
с. 342–343].
Не абсолютизуючи пропоновані у дослідженні
Шмідта результати, можна все ж стверджувати, що
дійсно, знайомство із релігійними текстами, дає людині
досвід розв’язання протиріч повсякденності з моральної
точки зору; дотримання заповідей (якщо говорити про
християнську релігійну традицію) унеможливлює чи
максимально мінімізує агресивні прояви у бутті віруючої
людини.
Наголосимо, що у своїй статті ми намагатимемось
дистанціюватись від суб’єктивного аналізу релігії як
детермінанти агресивності у сучасному суспільстві,
обмежившись лише положеннями християнської етики.
Щодо можливостей релігії як соціокультурного феномену
в цілому у подоланні агресивних протиріч глобалізації,
зокрема, у політичному її вимірі, ми погоджуємось із
наступним підходом: «Релігії нелегко на ділі проявити
свої позитивні можливості у поточних умовах. Але
навіть в цих, практично антирелігійних умовах, релігія
здатна багато зробити, наприклад, для зниження рівня
викликів і загроз сучасності. Розглянемо ці можливості.
Дуже значною на сьогодні загрозою є агресивність
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світової політики. Ця загроза практично непереборна
ніякими іншими засобами, крім релігійних. Чому? Та
тому, що будь–яка політична протидія агресивності
світової політики буде тільки сприяти зростанню цієї
агресивності, що ми повсюдно й спостерігаємо. Релігія
ж здатна «розчиняти» агресивність, пом’якшувати її,
тому що в її арсеналі є єдиний засіб проти агресії – не
відповідати злом на зло, але відповідати добром» [5, с.
54–55].
На нашу думку, масштабні процеси секуляризації
кидають виклик традиційним релігійним настановам у
глобалізованому суспільстві та тим глибинним функціям,
які вона споконвічно виконувала протягом історії
людства. Більше того, релігія та глобалізація вступають
у логічне протиріччя, маючи два принципово різних
образа людини у центрі власних аксіологічних систем.
З цього приводу А. Косіченко наголошує: «Сутністю
релігії є порятунок душі для вічного життя, звідси,
для релігії важлива окрема людина з її специфічним
особистісним змістом. Глобалізація ж уніфікує все, в
тому числі й людину. Тому глобалізм та релігія являють
собою дві ідейно–світоглядних системи, що протистоять
один одному» [5, с. 47]. На нашу думку, протиріччя релігії
та глобалізму можуть бути розв’язані у продуктивному
руслі, коли релігія постане інструментом забезпечення
цивілізаційного розвитку неагресивного характеру.
При цьому, існують й небезпідставні алармістські
точки зору щодо ролі релігії у поширенні агресії в
сучасному суспільстві: глобалізація посилила політичну
складову релігійного життя, включила її у складні
процеси реалізації геополітичних стратегій, відповідно,
створивши сприятливі умови для релігійних форм
екстремізму та навіть тероризму, не властивих їй
відповідно до традиційних уявлень про релігію. Напрочуд
складний характер пошуку місця релігії у соціальній
архітектоніці глобалізованого секуляризованого суспільства концепуалізовано наступним чином: «Релігія
протистоїть глобалізму. Тут стикаються дві системи
світогляду, що не зводиться одна до одної. Релігія ясно
говорить про те, що єдність всього сущого має витік
з Бога, що від Нього все сталося, в Ньому є підстава
всього, Він є кінцева мета всього. Тобто, якщо навколо
релігії якась форма глобалізації й може скластися, то
«глобалізаційним» ядром при цьому виступає Бог. У тих
же процесах, які ми сьогодні називаємо глобалізацією,
Бог взагалі «виведений за дужки», адже глобалізм,
заснований на лібералізмі, відторгає ідею Бога як таку,
що підриває основи лібералізму» [5, с. 50–51].
Усім нам відомий гуманізуючий потенціал світових
релігій – вони нас вчать повазі та любові, прагнуть
духовного зростання, засуджують погані вчинки, в першу
чергу, насилля та агресію. В той же час, інституційно
релігії завжди намагаються встановити домінуючий
характер у культурному ландшафті, залучити до лав
вірян максимальну кількість людей, жорстко маркуючи
«своїх» та «чужих» за конфесійною ознакою. Взагалі, з
часів становлення людської цивілізації, соціокультурні
механізми
активно
використовували
дихотомію
«свій – чужий», забезпечуючи різні інтегративні та
дезінтегративні функції у суспільстві.
Як відомо, штучне чи природне загострення
протиріч у системі «свій – чужий» логічно призводить до
протистоянь агресивного характеру, яке не втрачає своєї
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гостроти у процесі реалізації тенденції секуляризації:
«Роль релігії виняткова і в зв’язку з тим, що релігійні
цінності лежать в основі культур та цивілізацій. Та коли
ми сьогодні цілком виправдано говоримо про діалог
культур і цивілізацій як про єдину альтернативу хаосу
і нестабільності сучасного світу, то слід пам’ятати, що
в діалог вступають не якісь абстрактні ідеї, пов’язані з
культурами і цивілізаціями, але саме ці основоположні
цінності релігій. Тому міжрелігійний діалог є стрижнем
діалогу культур і цивілізацій. Активна позиція релігій
в даному діалозі – ще один значний внесок релігії в
зниження напруженості сучасного світу» [5, с. 57].
Розвиток цивілізації активно використовував
потенціал релігії для інтеграції спільнот в усі часи,
надаючи можливості для стійкого формування
релігійної та культурної ідентичності, легітимізуючи
протиставлення «свої – чужі», «наша релігія – їх релігія»,
«ми – вони», які лягали як в основу міжконфесійних,
так і військових протистоянь. Щодо ролі пари «свій –
чужий» у процесах цивілізаційного розвитку в цілому
А. Григоренко зазначає наступне: «Сьогодні багато
дослідників вважають матрицю «свій – чужий», в якій
домінує відмінність між людьми і спільнотами, однією
з найбільш фундаментальних в історії людства, в історії
людської психіки та мислення» [1, с. 41].
У своєму дослідженні ми виходимо із усвідомлення,
що етичні положення переважної більшості релігійних
вчень носять гуманістичний характер, відповідно,
ключові догмати усіх релігій апріорі виступають
антагоністами ідей агресії та насилля. Разом із тим,
під тиском соціокультурних трансформацій, релігія
поставала ініціатором активної боротьби щодо
позиціонування конкретного конфесійного напрямку в
якості домінуючого, адже, кожен із них апріорно прагне
максимального поширення своїх ідей через інститути
місіонерства (залучення до лав віруючих атеїстів та
язичників), прозелитізму (прагнення залучили до своєї
віри представників інших конфесій та вірувань), та,
не в останню чергу, агресивними репресивними чи
військовими засобами.
Достатньо вичерпна сучасна експлікація зазначених
агресивних подій у міжконфесійному протистоянні
наведена у роботі А. Григоренка «Свій – чужий у історії
релігії»: «Не було в історії жодної релігії, яка б обійшлася
без демонстрації своєї переваги і переслідувань іновірців.
Згадаймо переслідування хананеян – ізраїльтянами;
перших християн – спочатку ізраїльтянами, а потім
– давніми римлянами; «відьом», єретиків та іудеїв –
християнами; протестантів – католиками, а католиків –
протестантами; мусульман – християнами, а християн
– мусульманами; анабаптистів – лютеранами; суфіїв –
правовірними мусульманами; квакерів – пуританами в
Англії; буддистів – синтоїстами в Японії; старовірів та
сектантів – Православною Церквою» [1, с. 43]. Виходячи
із зазначеної хронології, перед сучасними релігіями
стоїть дуже складне завдання – розірвати безперервний
ланцюг агресивних спроб утвердження власного
домінуючого статусу на користь реалізації ідеї розвитку
сучасної глобальної цивілізації у неагресивний спосіб.
Дослідник А. Григоренко продовжує, що претензії
релігій на абсолютний характер свого віровчення
надають релігійну санкцію для практики нетерпимості
і дискримінації, а сама ж релігійна нетерпимість та
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ворожнеча пов’язані із нездатністю одного релігійної
спільноти зрозуміти і визнати право іншого на істину, на
володіння нею: таке нерозуміння призводить спочатку
до ворожнечі, а потім – до репресій, гонінь і, нарешті, до
релігійних воєн [1, с. 44].
При цьому, ми усвідомлюємо, що релігійна
толерантність становить собою дуже складний феномен,
а його актуалізація у сучасній соціокультурній динаміці
має характер, додатково ускладнений масштабними
процесами глобалізації. Проте, саме на неї ми покладаємо
надії при обґрунтуванні можливостей сучасних релігій
виступити ефективними чинниками мінімізації та
упередження агресії в секулярну добу.
Дійсно, толерантність у її секулярних та релігійних
вимірах має низку ключових відмінностей, зберігаючи
при цьому, результат актуалізації принципу толерантності
– мирне співіснування. Скоріш за все, зазначена
ситуація детермінована тим, що секулярна культура та
відповідний їй аксіологічний стрижень позбавлений
ознак ієрархічності, догматичності, традиційності, що
дає змогу говорити про секулярну культуру як відкриту
систему, здатну імплементувати принципи плюралізму
та відносності будь–яких ідеалів.
При цьому, вимагати від релігій діалогу на предмет
узгодженості сакральних положень їх доктринальних
вчень є нонсенсом, проте, вимога до відсутності
агресивної полеміки домінування виглядає реальною
в умовах сучасної складної соціокультурної динаміки.
Вимога модернізації релігій у відповідь на вимоги
часу дійсно йдуть у розріз із онтологічними засадами
цього соціокультурного феномену, зміст яких визначає
дотримання традиції. Разом із тим, релігія має ставити
питання розв’язання нагальних проблем людства
та пошуку відповідей на фундаментальні соціальні
запити, аби не втратити своєї ролі учасника процесів
цивілізаційного поступу.
З цього приводу ми солідаризуємось із тезою
А. Косіченко, яка зазначає наступне: «Світові релігії
не можуть модернізуватися без втрати своєї сутності.
Найбільше, на що вони можуть піти, – це на деякі нові
постановки колишніх проблем, якщо це потрібно для
донесення істин релігії до сучасної людини. Релігії
можуть розвивати форми відповідей на нові запити
та нові проблеми, з якими стикається людство, але
абсолютність релігійної істини залишається незмінною»
[5, с. 52].
Отже, суспільство може та має легітимні підстави
вимагати від релігії актуалізації її потенціалу у подоланні
агресії, яка набула світових масштабів, у тому числі, й
у релігійному житті суспільства, проте, з урахуванням
наступного факту: «Усі світові релігії вкрай скептично
ставляться до ідей власного розвитку. Сила релігії (якщо
не розглядати тут глибинної сутності релігії – спасіння
душі для вічного життя) – в її прихильності традиції та
догматам, які лежать в її основі. Догмати релігії здатні на
деякий розвиток (в основному, на деяку їх актуалізацію
в зв’язку з новітніми вимогами епохи), але суть догматів
незмінна» [5, с. 51]. Разом із тим, якщо догмати певних
релігій починають відігравати спекулятивну роль для
дестабілізації безагресивних процесів цивілізаційного
розвитку, ставлячи під загрозу можливість толерантного
співіснування культур та конфесій, під знак питання
потрапляє сама можливість цивілізаційного розвитку
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через актуалізацію агресивних, домодерних, ірраціональних механізмів суспільного розвитку.
Релігійна нетерпимість, яка підігрівається у контексті
реалізації геополітичних стратегій не враховує положення
Декларації принципів терпимості, підписаної у 1995 р.
в Парижі 185–ю державами, що є членами ЮНЕСКО.
Зокрема, суперечить безальтернативному шляху
розвитку людства через актуалізацію терпимості для
забезпечення культурної та релігійної багатоманітності:
«Терпимість означає повагу, прийняття і правильне
розуміння багатого різноманіття культур нашого світу,
наших форм самовираження і способів проявів людської
індивідуальності. Їй сприяють знання, відкритість,
спілкування та свобода думки, совісті і переконань.
Терпимість – це гармонія в різноманітті. Це – не
тільки моральний обов’язок, а й політична та правова
потреба. Терпимість – це чеснота, яка робить можливим
досягнення миру і сприяє заміні культури війни культурою
світу» [2]. Логічним виглядає твердження Д. Дзвінчука,
що будь–яка інша альтернатива – це шлях агресії та
протистояння релігій та культур, що не відповідає логіці
глобалізаційного розвитку людства в цілому, та ключових
його сфер, таких як освіта [3]. Загалом, продуктивною
в даному плані є ідеологія мультикультуралізму як
теорії, яка обґрунтовує можливість плідної взаємодії
представників різних культур та релігій.
Важливим на сьогодні є компліментарне доповнення
раціональними механізмами сфери релігії із подальшим
розгортанням релігійного життя сучасного суспільства
на більш раціональних засадах. Саме раціональні
механізми здатні надати ефективного характеру
процесам релігійної протидії агресії та насиллю у
сучасну секулярну добу. При цьому, ми погоджуємось,
що сучасна суха раціональність, глуха до сакральності,
нездатна увійти в сучасний міжкультурний діалог, а
апеляція до священних духовних підстав кожного народу
та його розуму необхідна в зв’язку із конфліктами, що
множаться та поглиблюється взаємним нерозумінням
– треба знаходити можливості розширення простору
раціональності та усувати силу й примус у міжкультурних
взаєминах [8, с. 127].
Дійсно, для визнання Іншого, необхідно більше
інтелектуальних та душевних зусиль, навіть мужності,
аніж для визнання його в якості чужого та ворожого.
І саме релігія із її розвиненим етичним доробком,
здатна виступити, вкупі із раціональністю, ефективним
тандемом у розв’язанні конфліктів цивілізаційного
розвитку в третьому тисячолітті. На нашу думку, саме
зазначене поєднання здатне забезпечити і прагматичний,
і аксіологічний виміри цивілізаційного поступу без
проявів агресії.
У сучасній філософії, у контексті загострення протиріч
цивілізаційного розвитку, все частіше говориться про
потребу виділення в окрему галузь досліджень такої
проблеми, як філософія ненасилля. Ми погоджуємось
із цим методологічним кроком у царині філософського
знання, адже існує потреба теоретичного обґрунтування
цілісних світоглядно–ідеологічних концептів, які б
взасадничували діяльність сучасних миротворчих,
правозахисних, пацифістських, екологічних організацій.
У контексті нашого ж дослідження потенціалу релігії
у забезпеченні неагресивного поступу людства,
виглядає продуктивним включити до зазначених
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теоретичних пошуків релігійно–етичну проблему, щоб
продемонструвати, наскільки ідея подолання агресії є
вкоріненою у положеннях різних конфесій.
При цьому, ми виходимо із потреби розглядати
релігію у широкому сенсі, дистанціюючись від
одновимірного (відповідно, одноконфесійного) розгляду
релігійного потенціалу подолання агресії. Наприклад,
долаючи концентрованість нашого дослідження на
релігійно–етичній традиції християнства, зазначимо
наступне: ідея ненасилля є основоположною для східних
релігій (індуїзм, джайнізм, буддизм), в яких кожна істота
має душу – відповідно, не можна зривати квіти та траву
без необхідності, вбивати тварин тощо, адже, відповідно
до уявлень про круговерть зла, воно завжди повертається
до того, хто його заподіяв [4, с. 194]. Отже, сучасна
релігія, незважаючи на виклики секуляризації, має
розкрити потенціал ідеї ненасилля, дещо поступившись
амбіціями щодо рельєфної демонстрації власних переваг
над іншими конфесіями на користь раціонального
примирення, здійснивши крок до утвердження власного
потенціалу в процесах неагресивного, безконфліктного
цивілізаційного поступу.
Таким чином, маємо підстави здійснити теоретичне
узагальнення викладеного у статті матеріалу. Релігія
в усі часи становила собою важливий чинник впливу
на агресію у суспільстві, проте, активізація процесів
секуляризації ставлять під знак питання її можливості
виступати
регулятивом
актуалізації
феномену
агресії. Виходячи із положень християнської етики
та етичних положень інших світових релігій, релігія
має транслювати цінності примирення, прощення,
скромності тощо, здатні вберегти особистість від проявів
агресії. В той же час, історія демонструє здатність релігії
як інституціалізованого феномену поставати ініціатором
масових, освячених насильницьких актів, таких як
хрестові походи, релігійний фанатизм, інквізиція
тощо. Таким чином, досліджуючи потенціал релігії в
упередженні агресії, варто враховувати її амбівалентний
характер: з одного боку, вона є чинником активізації та, в
той самий час, мінімізації агресії у суспільстві.
Традиційно релігія ініціює конфлікти та агресію в
результаті непродуктивного розв’язання міжконфесійної
дихотомії «свій – чужий». На нашу думку, в умовах
соціокультурної динаміки секулярної природи, саме
раціоналізація міжконфесійних відносин, всупереч
апеляції до догматичних засад різних конфесій, здатна
мінімізувати агресивне міжконфесійне протистояння
та сприяти поглибленню діалогу між ними. Надмірна
спекуляція в межах бінарної опозиції «свій – чужий»
намагається апелювати до архаїчної свідомості,
маргіналізуючи раціональні моделі розв’язання протиріч
релігійного характеру. Раціональність у релігійній
сфері здатна унеможливити загрози демодернізації,
екстремізму та фундаменталізму, допомогти раціонально
визначити потенційну конфліктну ситуацію та розв’язати
її без апеляції до релігійних догм. Таке поєднання
здатне забезпечити і прагматичний, і аксіологічний
виміри цивілізаційного поступу без проявів агресії,
створити простір актуалізації такого складного явища,
яким є релігійна толерантність навіть на тлі процесів
секуляризації.
На нашу думку, світові релігії здатні актуалізувати
власний потенціал в якості інструментів поширення
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ідеалів добра, планетарної етики тощо, імплементуючи
підходи мультикультуралізму із його правом на культурну
та релігійну самоідентифікацію, із декларованою
орієнтованістю на мирне продуктивне співіснування в
межах єдиного глобального соціокультурного простору.
Історія релігії демонструє конфліктогенну ситуацію в
межах опозиції «свій – чужий», а глобальний світ сприяє
її загостренню, проте саме на її пом’якшенні акцентовані
аксіологічні пріоритети концепції мультикультуралізму,
створюючи справді сприятливі умови для реалізації
принципів релігійної толерантності.
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Potential of religion in overcoming aggression in a secular society
The article analyzes the possibilities of religion to act as an effective tool for
influencing on phenomenon of aggression at the level of personality and society at
the scope of current tendency of secularization. It is shown that rationalism in the
religious sphere can help to avoid the threats of de–modernization, extremism and
fundamentalism, helping to rationally identify a potential conflict situation and solve
it without appeal to religious dogmas. Rationalization can provide both (pragmatic
and axiological) dimensions of civilizational progress without manifestations of
aggression, create a space for the actualization of such a complex phenomenon
as religious tolerance even against the backdrop of processes of secularization.
Contemporary religion, despite the challenges of secularization, must unleash the
potential of the idea of non–violence, giving way to ambitious demonstrations of
its own superiority over other denominations in favor of rational reconciliation,
making a step towards strengthening its own potential in the processes of a non–
aggressive, non–conflict civilization advancement.
Keywords: religion, secularization, aggression, globalization, religious
fundamentalism, religious tolerance, rationality.
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Богослужбові традиції Київської Русі
в контексті свідчень про Аскольдове хрещення
Досліджено богослужбову традицію Київської Русі як до так і після
хрещення, історію Аскольдового хрещення і початки християнського
богослужіння в період його правління, стосунки Аскольда з Візантією
та іншими сусідніми державами й народами. Розглянуто візантійські
літургічні традиції, які мали найбільший вплив на перші Києво–Руські
богослужіння а також проведено паралель із сучасними українськими чинами
й послідуваннями.
Ключові слова: хрещення, Київська Русь, Візантія, Аскольд, християнство, богослужіння, устав, літургія.

Проблема вивчення історії Київської Русі торкається
істориків, філософів і богословів сучасної наукової
школи, цінність тематики сьогодні у вітчизняній
та зарубіжній науці безперечна. Дослідження
богослужбових традицій на Русі в часи князя Аскольда,
вплив Константинопольської церкви на формування
богослужбового уставу Київської Русі допоможе глибше
розглянути і вивчити цей період історії. Аналіз наукових
досліджень. Факти походу князя Аскольда київського
на Константинополь у 860–му році описані у «Повісті
временних літ», Іоакимівському, Никонівському,
Густинському літописах, Київському Синопсисі та
інших вітчизняних джерелах. Аналогічне свідчення
про похід Аскольда ми знаходимо і в болгарському
рукописі Хронографі Георгія Амортола. Візантійська
хроніка Манасії подає навіть точну дату нападу Русі на
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столицю Візантії – 18 червня 860–го року. Неоціненний
вклад у вивчення історії Древньої Русі вніс академік
Петро Толочко, Сергій Шумило досліджував історію
життя князя Оскольда де описував запровадження
християнства на русі. Свящ. Олександр Шмеман прот.
Богослужение в секулярный век, Юрій Рубан та інші.
Володимирове хрещення Київської Русі здавна
цікавило істориків і не тільки вітчизняних. Ми маємо
численні гіпотези, версії, концепції подій 988 року. Та
цікавішим є те, що закордонні джерела теж говорять
про християнізацію Русі, але відносять цю подію до
860–х років, до часів Київського кагана Аскольда
(послання патріарха Фотія, слова імператора Костянтина
Багрянородного про свого діда – імператора Василія І
Македонянина, який правив тоді ж, коли Аскольд у
Києві. Мусульмани теж вважали Русь християнізованою
ще за сто років до Володимира.
Якщо ж на Русі були християни до Володимирового
хрещення, то актуальним є питання яким було
богослужіння у цих християн і чи було воно взагалі.
Через брак свідчень, чи точніше через практичну
їх відсутність, будемо говорити про богослужіння
Аскольдового періоду і Візантійський вплив на нього,
аналізуючи більш пізні джерела – періоду правління
княгині Ольги, Ярополка, Володимира, Ярослава
Мудрого.
Отож, метою праці є дослідження богослужбових
традицій на Русі до Володимирового хрещення і
візантійський вплив на них. Відповідно до мети є потреба
проаналізувати свідчення літописів та інших джерел
про Аскольдове хрещення, дослідити неруські джерела
про християн на Русі в часи князя Аскольда та вказати
вплив Константинопольської церкви на формування
богослужбового уставу Київської Русі.
Прийняття християнства Київською Руссю зазвичай
пов’язують з хрещенням св. благовірного князя
Володимира і датується 988 роком. Однак відомо,
що християни на київських землях жили і раніше.
За сказаннями древніх літописів, заснуванню Києва
передувало пророцтво апостола Андрія Первозванного,
який побував у цих місцях близько 40–го року від
Р. Х. Пропливаючи по Дніпру і побачивши живописну
місцевість з чисельними поселеннями людей, сказав
своїм ученикам: «Чи бачите гори ці? На цих горах засяє
благодать Божа, буде місто велике і багато церков Бог
воздвигне». «І піднявся на гори ці, і благословив їх, і
поставив хрест, і, помолившись Богу, зійшов з гори тієї,
де згодом постав Київ».
Пройшли віки і на благословенній землі із
придніпровського племені полян появляються три
брати – Кий, Щек, Хорив і їхня сестра Либідь. Вони і
побудували місто в ім’я старшого з них. Пам’ять про
цих князів і їхню сестру залишилась в назвах гір, річок,
вулиць у Києві.
Початок існування власне Руської Церкви на чолі з
єпископом сягає 862–го року, часів князювання Аскольда
і Діра, перший з яких, на думку деяких істориків,
прийняв християнство і був хрещений з іменем
Миколай. На одному з горбів на березі Дніпра, що має
назву Аскольдова могила, вже після князя Володимира
благочестивий боярин Олма побудував церкву святителя
Миколая, вшановуючи таким чином пам’ять Аскольда–
християнина. До цієї ж епохи відноситься і свідчення
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Константинопольського патріарха Фотія, який в
Окружному посланні 866–867 рр. писав, говорячи про
хрещення болгар: «І не тільки цей народ (болгари)
проміняли колишнє нечестя на віру в Христа, але навіть
багатьма неодноразово прославлені і в жорстокості,
і скверновбивстві всіх залишаючи за собою так
звані русичі, які, загарбавши навколишніх за собою
так високо про себе думаючи, підняли руки і проти
ромейської держави. А в теперішні часи навіть і вони
проміняли еллінське (язичницьке) і нечестиве вчення,
якого дотримувались раніш, на чисту і неподільну
християнську віру, з любов’ю поставивши себе в чин
підданих і друзів наших, замість грабунків і великого
супротиву, які мали незадовго перед тим. І до такої
степені розгорілось в них бажання і ревність до віри, що
прийняли єпископа і пастиря, і вшановують вірування
християн з великою ревністю» [6, с. 86].
У «Літописі руському» ми зустрічаємо відомості,
що Аскольд і Дір були не племені Рюрика, а бояри. «І
відпросилися вони в Рюрика піти до Цесарограда з
родом своїм, і рушили обидва по Дніпру. Ідучи мимо,
узріли вони на горі городок і запитали, кажучи: «Чий
се город?» А вони, тамтешні жителі, сказали: «Було
троє братів, Кий, Щек і Хорив, які зробили город сей
і загинули. А ми сидимо в городі їхньому і платимо
данину хозарам». Аскольд, отож і Дір зосталися удвох у
городі цьому, і зібрали багато варягів, і почали володіти
Полянською землею. А Рюрик княжив у Новгороді» [8,
с. 12]. Однак у більш давньому Київському літописному
зводі ніяких відомостей про прибуття Аскольда і Діра в
Київ немає, але згадується, що вони в ньому княжили.
У якому році Аскольд прийшов до влади, сказати з
достовірністю не можна. Але те, що Аскольд укріпився
у Києві, став місцевим князем і діяв в інтересах східних
слов’ян – достовірно.
За Аскольда Київ поступово перетворюється у
політичний центр із прилеглими землями полян,
деревлян, дреговичів та південно–західної частини
сіверян.
Головні інтереси Аскольдової Русі охоплювали
південь та південний схід. Її приваблювали багаті й
сильні держави – Хозарія, Болгарія, Візантія, кавказькі
країни – Грузія, Вірменія, Албанія (Азербайджан), навіть
віддалений Багдад. З ними вона підтримувала активні
торговельні та політичні зв’язки.
Інтереси забезпечення східного тилу спонукали
Аскольда утримуватися від будь–яких конфліктів із
Хозарією. Не становлячи серйозної загрози для молодої
Київської держави, каганат був ще досить міцним
заслоном проти кочових племен Сходу.
Лояльними (навіть союзницькими) були відносини
Аскольдової Русі з мадярами. Змушені відійти під тиском
печенігів до Нижнього Наддніпров’я, вони перейшли під
київський протекторат.
Аскольд прийняв титул хакана (кагана), під яким його
згадують тогочасні візантійські та арабські джерела, і
вже це, на думку вчених, опосередковано засвідчує
його претензії на харизматичну «царську» владу. Титул
кагана, що відповідав імператорському (царському),
був переконливим виявом політичної претензійності
київського володаря.
Епоха Аскольда в розвитку Русі була визначним
рубежем. Саме тоді завершується формування давньоЗбірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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руського феодалізму і держави. Аскольдова Русь
проводить активну зовнішню політику і здійснює низку
масштабних акцій, з–поміж яких особливо слід виділити
походи на Константинополь і укладення перших
договорів з греками та прийняття християнства.
Щодо питання, скільки було походів і коли вони
відбувалися, в літературі немає певності. Більшість
науковців вважають, що реально мав місце лише один
похід на Константинополь у 860 р., який суперечливо
описаний у різних документах [2, с. 65].
Головна причина походу 860–го року була, мабуть,
у тому, що києво–русичі відчували велику необхідність
відстояти своє місце в системі держав, причому
найбільш великих і сильних, визначити свої кордони і
свої інтереси, засвідчити свої претензії на міжнародній
арені. Усе це в тих умовах можливо було здійснити,
тільки продемонструвавши свій військовий потенціал.
Інакше не було ніяких надій на те, що такі держави,
як Візантія, укладуть з новим політичним утворенням
дипломатичні (включно з торговими) угоди.
18 червня 860 р., згідно з Брюссельською хронікою,
численне військо русів з моря та суші оточило столицю
Візантійської імперії – Константинополь. Військо
русів нараховувало не менше 8 000 воїнів. Напад був
несподіваним. Оскільки русам не дали відсіч, вони
оточили Константинополь, розграбували околиці міста,
захопили в полон і вбили багато жителів. Пограбували
також області, що за 100 км від Царгорода. Жителі
Константинополя з жахом чекали штурму. Імператор
Візантії Михаїл III почав переговори з Аскольдом.
Проте втручання Промислу Божого навіть лихо
обернуло на добро. Після молебню та покладання Св.
патріархом Фотієм Ризи Божої Матері у море під час
облоги русичами Константинополя здійнялась буря,
і «потопи безбожних Руси кораблі». Адже внаслідок
такого чуда Божої Матері, явленого у 860–му році, князь
Аскольд Київський та частина руського війська, вражені
силою та величчю християнського Бога, вирядили в
Константинополь послів. З імперією уклали мирну угоду
і попросили хрещення. Через деякий час патріарх Фотій
відправив до русів єпископа.
Никонівський літопис оповідає про хрещення при
Аскольді: русичі начебто і збирались хреститись, але
погодились на це, лише впевнившись у божественній
силі нової віри, – святе Євангеліє не згоріло у вогні. «Сие
видевши Руси удивившася, чудящеся силе Христове, и
все крестишася» [7, с. 9]. Аскольд охрестився, ймовірно,
з певною кількістю дружинників і народу. Князь дістав
при хрещенні ім’я Миколай.
Саме з цієї події у IX ст. розпочався нелегкий і
довготривалий процес християнізації Київської Русі
[13, с. 45].
Факти походу князя Аскольда київського на
Константинополь у 860–му році описані у «Повісті
временних літ», Іоакимівському, Никонівському, Густинському літописах, Київському Синопсисі та інших
вітчизняних джерелах. Аналогічне свідчення про похід
Аскольда ми знаходимо і в болгарському рукописі
Хронографі Георгія Амортола. Візантійська хроніка
Манасії подає навіть точну дату нападу Русі на столицю
Візантії – 18 червня 860–го року.
Однак найціннішими джерелами про ті події є
свідчення очевидця – патріарха св. Фотія Великого, який
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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не лише повідомляє про напад Русі на Константинополь,
а й свідчить, що руси, настрашені чудом Божої Матері,
відмовились від язичництва, і визнавши істинність віри
Христової, виявили бажання охреститися. Окрім цього,
згідно зі свідченнями Св. Фотія, цісар Михаїл III вирядив
до Києва єпископа та священиків, і на Русі навіть було
засновано окрему єпархію (митрополію) [13, с. 45].
Похід руських дружин на Константинополь у
860–му році став важливою віхою Русі. Як писав
константинопольський патріарх Фотій, відбулося
«Відкриття Русі». Саме з цієї події у візантійських та
інших закордонних хроніках починається офіційний
відлік історії Київської Русі. «Повість временних літ»
зазначає, що з цього часу «начася прозивати Руська
земля» [11, с. 14].
Запровадження християнства на Русі в середині
IX ст. було подією глибоко закономірною, тісно
пов’язаною із загальною історичною обстановкою у світі
і мало значний вплив на культурно–історичний розвиток
східних слов’ян. Поступово почало засвоюватися
монотеїстичне світосприйняття, з’являється перша
історична хроніка Русі, так званий «Літопис Аскольда»,
який в основному являв собою ідеологічний документ,
покликаний визначити місце Київської Русі у
тодішньому світі. Русь мусила насамперед усвідомити
своє минуле і чітко визначити власне місце серед інших
країн християнського світу.
Таким чином, Аскольдове хрещення стало подією
широкого міжнародного значення. Незалежно від
остаточних наслідків, цей процес не міг не діяти. Інша
річ, що хід самого процесу виявився надто складним і
тривалим і мусив перейти багато стадій і карколомних
рубежів.
Як оповідає «Літопис руський», близько 882–
го року життя Аскольда було перерване підступним
убивством. Новгородський воєвода Олег зрадницьки
вбив Аскольда під час мирних переговорів. Владу в
Києві захопила язичницька династія Рюриковичів. Є всі
підстави вважати, що події 882–го року були сплановані
й організовані антихристиянською опозицією Аскольда,
бо навряд чи зміг би Олег захопити добре укріплену
столицю Київської Русі.
Із смертю Аскольда всі його починання завмерли.
Почався довгий і драматичний період язичницької
реакції, погіршилися стосунки з Візантією.
Але незважаючи на такий перебіг подій, прийняття
християнства києво–русичами (хоч і незначною їх
кількістю) заклало християнську духовну основу
слов’янам, стало початком розвитку нового духовного
світогляду на землях Наддніпрянщини, поворотним
моментом ходу історії русичів.
Промислом Божим Київська Русь стала на шлях
Христового світла. Цей шлях Русі освятив своєю
мученицькою смертю Аскольд Київський, охрещений
під покровом Цариці Небесної, яка стала заступницею
Святої Київської Русі.
Свята Цариця Небесна явила своє чудо і навернула
русичів на шлях істини, і це було не вперше. Богородиця
явила своє заступництво за весь рід людський знову:
у 910–му році за правління благочестивого царя Лева
Мудрого, у преславній церкві Пресвятої Богородиці,
що у Влахернах, під час звершення всенічної служби,
в недільний день, першого числа місяця жовтня, о
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четвертій годині ночі, у присутності численного народу
святий Андрій, Христа ради юродивий, звів очі свої
вгору і побачив Царицю Небесну, Покровительку всього
світу, Пресвяту Діву Богородицю, Яка стояла в повітрі і
молилася, сяючи сонячним світлом, і покриваючи людей
Своїм чесним омофором. Бачачи це, святий Андрій
сказав учневі своєму, блаженному Епіфанію:
– Чи бачиш, брате, Царицю і Владичицю всіх, Яка
молиться за весь світ?
Епіфаній відповів:
– Бачу, святий отче, і жахаюся.
Як колись святий Іоан Богослов бачив на небі велике
знамення, Жону, Яка одягнулася в сонце, так і святий
Андрій у Влахернській церкві, подібно до неба, побачив
Невісту Неневісну, одягнену в сонячну порфіру [5, с.
439]. Українська Церква, по сьогодні, вшановує Царицю
Небесну, як Ту, Яка своїм чесним покровом навернула
наших предків на шлях Християнської віри.
Разом з прийняттям християнства з Царгорода
Русь прийняла і візантійські літургічні традиції. Після
хрещення св. князя Володимира і особливо за часів
князювання св. Ярослава Мудрого на Русі будується
багато храмів, з’являються переклади богослужбових
книг на церковнослов’янську мову. На початку XI
століття в Києві зводиться Софійський собор – у образ
Святої Софії Константинопольської. Ми можемо
з певною часткою ймовірності припускати, яким
було богослужіння у перших слов’янських церквах.
Безсумнівно, що воно було запозичене з Візантії. У той
час у Візантії були поширені два устави: Студійського
монастиря в Константинополі та Великої церкви (Святої
Софії), або пісенне послідування.
На жаль, існує дуже мало даних на користь того, що
на Русі в давнину здійснювалось пісенне послідування
Великої церкви. Кілька збережених давньоруських
Кондакарій, а також деякі літургічні чини, які зберігалися
в обіході собору Софії Новгородської, почасти свідчать на
користь цього. Про раннє розповсюдження Студійського
уставу свідчить літописне повідомлення під 1015–
им роком про те, що святий страстотерпець Борис
перед смертю співав «заутреню», яка включала в себе
шестипсалміє і канон, що характерно для Студійського
уставу. Крім цього, перші слов’янські богослужбові
книги, які з’являються на Русі в кінці IX–X ст., – Октоїх,
Тріодь, Мінея – характерні для монастирської традиції.
Можна припустити, що в кафедральних і
парафіяльних храмах Київської Русі, наприклад, в
Десятинній церкві, побудованої князем Володимиром,
або пізніше у Святій Софії, звершувалося богослужіння
за уставом Великої церкви, тобто пісенне послідування.
Про те, як звершувалося це богослужіння, можна
судити на підставі найдавнішого новгородського
Евхологія (Служебника) XIII століття, відомого як
кодекс Софійський 518. У цьому Евхологіі, крім літургії,
містяться чини вечірньої, утрені і «панахиди» (pannuchis)
– одного з богослужінь добового кола за уставом
Великої церкви. Як зазначає Ю. Рубан, який опублікував
текст Софійського Евхологія 518, всі літургійні чини
російських служебників XIII–XIV століть в основному
відповідають літургійним текстам візантійських
Евхології в період у після іконоборства (VIII–X століття)
[10, с. 7]. Хоча до нас і не дійшло жодного російського
служебника XI–XIII століть, завдяки консерватизму
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священнослужителів і переписувачів, ми маємо можливість бачити, як звершували богослужіння на Русі за
часів князя Володимира.
Перш ніж говорити про власне «панахиди», слід
порушити питання про розвиток богослужіння Часів у
Візантійській Церкві, звідки воно було перенесено і на
Русь. Богослужіння Часів, що звершується сьогодні в
Українській Православній Церкві за Єрусалимським
уставом, логічно і хронологічно строго відповідає
певному часу доби. Служби добового кола містяться
в Часослові і розподілені на сім окремих служб: це
полуношниця (служба в середині ночі), утреня (служба
на світанку) з першим часом (який з’явився не раніше Х
століття), час третій, шостий і дев’ятий, вечірня (вечірня
служба при запалених світильниках) і повечір’я (служба
після вечірньої трапези). Такий порядок служб був
введений Феодором Студитом в Константинопольському
монастирі Студіон, відновленому після іконоборчої
кризи. Феодор не став відновлювати богослужіння
стародавньої константинопольської обителі «Невсипущих» або «акімітів», але запозичив чин служб
монастиря святого Сави поблизу Єрусалима, який в
свою чергу, ще раніше прийняла деякі обряди церкви
«Анастасіс» або Святого Гробу Господнього в Єрусалимі.
Такий порядок монастирського богослужіння «є сьогодні
єдиним, який звершується на всьому Сході, який
дотримується Візантійського обряду, як в найменшому
монастирі, так і в найголовнішому соборі», – зазначає
М. Арранц [1, с. 20]. В давнину ж такої одноманітності
в порядку звершення служб не було. Поряд з іншими
монастирськими уставами служб, сильно відрізняються
від нашого Часослова (устави «двадцяти чотирьох часів»,
акімітівта ін.) існував чин соборного богослужіння за
уставом Святої Софії Константинопольської – Великої
церкви. Цей чин богослужіння був заново відкритий для
нас сучасним літургістом о. Мігелем Арранц [3]. Чин
пісенного послідування у Візантії існував не у вигляді
окремої книги, як палестинський Часослов, а як розділ
всередині стародавнього візантійського Евхологія.
З самого початку існування Церкви на Русі в ній
звершувались прийняті в Константинополі літургії
святителів Василія Великого та Іоана Золотоустого,
а також Літургія Раніш освячених Дарів в будні дні
Великого посту. В древньоруських служебниках літургії
розміщені саме в такому порядку, як вказано вище, що
відображає константинопольську практику звершення
літургії св. апостола Якова, хоча до кінця ХІХ ст. цю
літургію на Русі не служили [4]. Древньоруські чини
літургій відрізняються від сучасного чину наступним:
для літургії могло використовуватись від однієї до
п’яти просфор; приготування дарів звершував диякон; в
склад літургії входили деякі молитви, що нині відсутні,
а також деякі молитви були відсутні, наприклад на
облачення, перед читанням Євангелія та ін.; деякі
молитви літургії Василія Великого могли замінятись
молитвами літургії апостола Якова; був відсутній тропар
третього часу в анафорах Василія Великого та Іоана
Золотоустого; в анафорі св. Василія були відсутні слова:
«…перетворивши Духом Твоїм Святим»; був відмінним
порядок Великого входу і діалогу ассеssusadaltare; був
відмінний порядок переломлення Агнця і вливання
теплоти (останнє першопочатково зовсім не вказувалось),
причастя і закінчення літургії [9, с. 77].
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Сучасне літургічне життя пронизане номіналізмом.
Ми звершуємо «всенічне бдіння» ввечері в суботу за
2–2,5 години (а на деяких приходах і зранку в неділю!)
і продовжуємо говорити, що це ця сама служба, яка
звершувалась монахами в лаврі св. Сави Освяченого в
ІХ ст. Читаємо декілька стихів псалма (чи один псалом)
і називаємо це «кафізмою», чотири стихи псалма
називаємо «полієлеєм» і т.п. Зрозуміло, що в умовах
міського життя (та й сільського також) сучасний прихід
не може дозволити собі звершувати всенічне бдіння, чи
просто довгі служби, в усі воскресні дні і передбачені
уставом свята. На практиці вже склався неписаний
«устав» скорочення служб, для зручності прихожан. Та
чи не краще було б нам, взявши за основу, наприклад,
сучасний грецький устав, підготувати і видати свій устав
приходського богослужіння? В такому уставі можна було
б передбачити видалення інтерполяцій, що розривають і
викривляють анафори свв. Іоана Золотоустого і Василія
Великого, від яких відмовилась грецька Церква. В
противагу акафістів можна було б відроджувати спів
древніх повних кондаків в перекладах на сучасну мову,
де зберігалась би поетична краса і багатство смислу.
Свящ. Олександр Шмеман одного разу написав:
«Ми на потребуємо якогось нового богослужіння,
яке б було певним чином пристосоване до нашого
сучасного світу. Що нам потрібно – то це відкриття
заново істинного смислу і сили богослужіння, а
це означає – його космологічної, еклезіологічної і
есхатологічної суті. Це, звичайно, говорить про велику
роботу, так звану «чистку». Це говорить про вчення
і труд, про позбавлення мертвого грузу, який ми
несемо з собою, дуже часто приймаючи його за саму
суть наших «традицій» і «обрядів» [12]. В цьому ділі
досвід Константинопольської Церкви, разом з іншими
церквами, міг би допомогти нам в розчищенні «руїн»
на шляху відродження нашого загальноцерковного
літургічного передання.
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Інформаційно–комунікаційні засоби
як способи християнізації

Розглянуто інформаційно–комунікаційні засоби за допомогою яких
священик може здійснювати євангелізацію, катихизацію, проповідувати
Слово Боже, а також сприяти християнізації. У статті розкрито і
негативні сторони цих засобів та як вони впливають на душу людини. На
прикладі пастирського служіння протоієрея Миколая Гелеюка, доведено, що
священик в умовах сучасності повинен використовувати усі засоби поширення
Слова Божого.
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Сьогодні Свята Православна Церква виходить на
незвичайний для себе рівень віртуального простору,
де позбувається звичних обмежень, збагачуючись
ними прихильниками, проте стає вразливішою до
зовнішніх позитивних і негативних впливів. Зустріч
із цією реальністю є важливою для Церкви у плані
самоідентифікації та нового осмислення покликання
йти і проповідувати Слово Боже, адже євангелізації
потребують усі люди без винятку: одні через те, що
ще не чули про Христа, інші прагнуть оновлення
своєї віри у Спасителя. Православний пастир повинен
використовувати усі засоби поширення слова Божого,
зберігаючи зміст Благої Вісті, який у всі часи є незмінним.
Наукова новизна полягає у спробі систематизації
проблем сучасного пастиря та як через засоби медіа
поширювати Благу Звістку. Оскільки в суспільстві XXI
століття, де загальні суспільні цінності втратили свою
вагу, перед священиками постає ряд викликів на які
потрібно реагувати, задля збереження духовності і віри
в тому числі через Інтернет, адже багато молоді сьогодні
більше відвідують мережу ніж приходять у храми.
Мета статті – висвітлити основні методи
поширення Слова Божого та взаємодії священика з
різними верствами населення в сучасних умовах.
Завдання: висвітлити роль радіо, телебачення та
інтернету у справі поширення Слова Божого; вказати на
новітні засоби впливу на душі людей; розглянути сучасні
методики християнізації.
Аналізуючи попередні джерела, варто виокремити,
авторів які про це писали, а саме архієпископ Ігор
Ісіченко та о. Ігор Пелехатий.
Проповідь Євангелії, проголошення Доброї Новини
Спасіння Христа Господа та віра в Нього зароджувалися
зі слухання Господніх повчань та дій. Після Вознесіння
Господнього, а точніше після Зіслання Святого Духа
на апостолів, віру в Христа передавали Його слухачі,
очевидці Ісусових чудес, апостоли та учні.
Послідовники Христа швидко збагнули, хто
продовжуватиме проповідь про Добру Новину Спасіння
Господа після їхньої смерті, усвідомивши, що почуте і
побачене ними з діянь Ісуса треба записати, щоб зберегти
для майбутніх поколінь. Ця усвідомленість спонукала
апостолів Матвія та Іоана, що належали до числа
дванадцятьох, а також Марка і Луку, що належали до
числа сімдесятьох, записати найголовніше з трирічного
перебування з Христом. Ці чотири євангелісти, натхненні
Святим Духом, записали найважливіше Христове
вчення, яке зараз знаходиться в чотирьох Євангеліях.
Подібно вчинили й апостоли Павло, Іоан, Петро, Яків
та Юда. Вони написали соборні послання та послання
до різних Церков, а також Об’явлення, завдяки чому
Євангеліє та послання збереглися до нині.
Святе Письмо (як Старий так і Новий Заповіт)
зберегло свою ідентичність власне через записування
вручну, пізніше – через друк. Біблія – книга невичерпна,
пам’ятка світової літератури, навколо котрої впродовж
усієї історії людства велися дискусії, в процесі яких
знаходилися все нові віддані прихильники Книги книг.
Біблія в усі часи залишалася найбільш
розповсюдженою у світі книгою. Вона перекладена
2036–ма мовами, а також деякими діалектами. Біблія є
найпопулярнішою у світі впродовж двох тисяч років,
вона є рекордсменом за тривалістю створення, адже
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книги, що входять до складу Біблії, писалися з ХV ст. до
Р. Х. до І ст. після Р. Х. (близько 1500 – 1600 років).
Біблія – книга пророча. Саме пророцтва «накладають
на неї печать Божественності». За підрахунками, Слово
Боже містить понад 3тис. здійснених пророцтв, які
стосуються давніх і сучасних держав [7].
Усі книги, які є на землі, дають знання людині, а
Біблія змінює життя. Вона здатна впливати на долі як
цілих народів, так і окремих людей. Святий апостол
Павло пише: «Усе Писання Богом натхненне і корисне
до навчання, до докору, до направи, до виховання в
праведності, щоб Божа людина була досконала, до
всякого діла готова» (2 Тим. 3:16–17).
Християнство, що прийшло на землі Київської
Русі, сприяло зростанню церковного, а згодом і
світського письменства. Основою писемної мови
Київської Русі була жива давньослов’янська мова,
яка почала формуватися у VІ–Х ст. на основі
праслов’янської мови. Із введенням християнства на
руські землі приходить і церковнослов’янська мова,
яку ще називають старослов’янською, а становлення
давньоруської літературної мови сприяло утвердженню
літератури Київської Русі, котра розвивалася на основі
уснопоетичної народної творчості.
Оскільки Київська Русь прийняла християнство за
греко–візантійським зразком, то й перші церковні книги
були візантійського походження, через що література
переписувалася і перекладалася, зокрема біблійна.
Серед давніх перекладів відомі такі:
1) вибрані тексти із Старого Завіту – паремійник;
2) збірник псалмів царя Давида – Псалтир та
Євангеліє;
3) діяння апостолів та послання апостольські –
Апостол;
4) тлумачення біблійних текстів – палеї та ін.
Біблійні книги, або Святе Письмо були обов’язковою
церковною літературою. При храмах Київської Русі
створювалися бібліотеки, перша з яких була заснована за
часів Ярослава Мудрого у Софіївському соборі (1037 р.).
Згодом виникла бібліотека і в Києво–Печерському
монастирі. Книжні знання розцінювалися в ті часи як
головна ознака високого статусу людини.
Прийняття християнства у його східному (православному) варіанті сприяло поширенню грамотності,
а богослужіння у православних храмах почало провадитися рідною мовою.
Шкільна освіта за часів князювання Володимира
Великого та Ярослава Мудрого стала одним із напрямків
загальнодержавної політики. У давньоруських школах
обов’язковим було вивчення основ письма, читання та
рахунку. Оскільки книги, завезені до Київської Русі,
були написані грецькою та латинською мовами, то у
школах важливого значення надавали вивченню цих
мов. Писали роговою або металевою паличкою (стилем)
на дерев’яних дощечках, укритих воском.
Порівняно незначну кількість книг церковнослов’янською мовою привозили з Моравії та Болгарії.
Їх для русинів перекладали святі Кирило та Мефодій.
Найуживанішим був Псалтир, який використовувався як
підручник для навчання письма.
На Русі були поширеними також твори релігійного
змісту – апокрифи, що уточнювали та доповнювали
Святе Письмо. Умовно всю літературу того часу можна
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поділити на старозавітну, новозавітну, есхатологічну, а
також полемічну й агіографічну.
Найважливішим апокрифом з часів Київської
Русі було «Хожденіє Богородиці по муках». Пізніше
почали перекладатися й доноситися до вірян житія
святих, найвідомішим з яких було життя Антонія
Великого, Феодора Студита, Іоана Золотоустого,
Георгія Побідоносця. Найбільшою популярністю
на києворуських землях, а пізніше й в усій Україні,
користувалося житіє святого Миколая Чудотворця та
преподобного Олексія, чоловіка Божого.
З Візантії прийшла на територію Русі і патристика,
або ораторсько–учительська література отців Церкви
– богословів і проповідників християнства. Це були
твори Іоана Золотоустого, Григорія Богослова, Василія
Великого, Єфрема Сиріна та ін. Такі писання сприяли
зміцненню основ християнської моралі, популяризували
основні принципи християнської догматики, тлумачили
біблійні тексти, прославляли біблійних героїв і діячів
Церкви. Великою популярністю в часи Київської Русі
користувався збірник Іоана Золотоустого з проповідями
та повчаннями. Твори цього святого отця приваблювали
не лише релігійно– моральним змістом, а й висвітленням
певних соціальних проблем та негативних сторін
тогочасної візантійської держави [1].
З–поміж перекладів вирізнялися полемічні твори
Василія Кесарійського, Афанасія Олександрійського,
проповіді Єфрема Сиріна. Зі слов’янських проповідників
популярними були повчання Климента Охрідського –
учня святих Кирила та Мефодія.
З київського періоду бере початок українська наукова
література: у давніх літописах з’являються спроби
висвітлення розвитку української історії. До цього часу
належить випуск першої збірки законів Ярослав Мудрого
і його наступників «Київська правда» [6, с. 420].
В період протистояння між католиками і
православними християнами, коли переважна більшість
населення тогочасної України сповідувала православну
віру, а польські магнати насаджували католицизм,
виникла потреба у друкованому слові. Починають
виникати братства, які, отримуючи право на ставропігію
від константинопольських патріархів та ієрархів
Православної Церкви, скористалися можливістю вести
справи на власний розсуд. Отже, однією з причин
виникнення українського друкарства стало формування
релігійної громади на українських землях, а перші
друкарі відіграли важливу роль не тільки у культурно–
освітньому, а й у суспільно–політичному житті Київської Русі.
Перші друковані книги староукраїнською мовою
видав Швайпольт Фіоль у власній друкарні у Кракові:
«Осьмогласник» (1491 р.) з дереворитом «Розп’яття»,
«Часословець» (1491 р.), «Тріодь пісну» (без дати) і
«Тріодь цвітну» (1491 р.) − яскраві взірці церковної
літератури. Як і «Псалтир» Франциска Скорини,
видрукуваний 1517 р. у Празі з призначенням посібника
для шкільних потреб, так і інші церковно–світські книги
проникали на терени України та переписувалися від
руки в багатьох копіях.
Перша згадка про друкарню на території України
датується 1460 роком, коли львівський міщанин
Дропан Степан подарував свою друкарню львівському
Онуфріївському монастирю.
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У 1573 році Іваном Федоровичем була заснована
інша друкарня, яка стала фундаментом для всього
книговидавництва Східної Європи. Дяк Федорович,
вигнаний з Москви, знайшов притулок у гетьмана
Ходкевича у Заблудові, налаштував плідну співпрацю
зі львівським братством і видрукував у Львові «Книгу
діянь і послань апостольських» («Апостол»).
Поворотним для українського друкарства на
території сучасної України став 1572 рік, коли польський
сейм дав дозвіл дітям українських міщан, магнатів та
поміщиків навчатися українською мовою, для чого
потрібні були підручники, виданням яких і почали
активно опікуватися братства. Видрукуваний Іваном
Федоровичем 15 червня 1578 року «Буквар» в Острозі
– перша книжка нецерковного характеру, яка містила
просвітницькі тексти.
Пізніше почали діяти Острозька друкарня, Києво–
Печерська друкарня тощо, а в українському Бересті
існувала друкарня вже в 60–х роках XVІ ст.
Львівське та Успенське братство, Острозька
академія та друкарня стали центрами, з яких почалося
книгодрукування та просвітницька робота на теренах
України, що дало поштовх появі інших друкарень,
найвідоміші з яких Львівська братська (заснована
1573 р.), Острозька (1560 р.), Києво–Печерська (1606 р.),
Почаївська (1618 р.) та інші. З 1805 р. популярною
стає Харківська університетська друкарня, яка за
перші 25 років надрукувала близько 300 книг. Пізніше
до книгодрукування долучилися відомі українські
культурні діячі, зокрема П. Куліш у 1860–62 рр. видав
39 випусків «Сільської бібліотеки», а І. Франко – серію
книг «Літературно–наукової бібліотеки». Разом із
розвитком книгодрукування все популярнішим ставало
і друкування періодики [4, с. 239].
Людська віра в Бога потребує постійної підтримки,
знайти яку можна у друкованому слові. Сучасні
життєві обставини в площині релігії ускладнюються
виникненням нових безбожних течій, які послаблюють
християнські переконання православних християн.
Захиститися від таких небезпек можна читанням доброї
духовної літератури. Тому з цією метою при храмі
«Успіння Пресвятої Богородиці» також діє невелика
бібліотека, яка містить книги релігійного характеру.
Парафіяни мають можливість читати друковане Слово
Боже, а також книги релігійного і повчального змісту.
Упродовж 15–ти років редакторської праці над
газетою «Світ духовності», засновником і головним
редактором якої довелося мені бути, стало відомо,
що багато людей збагатилися духовно завдяки цьому
виданню, а дехто через читання, можливо, підготувався
і до зустрічі з Богом.
Незважаючи на великі зміни, що відбулися у сфері
друкованого слова (модерними електронними засобами
витіснено друкарські машини), традиційна система
друкування не втратила своєї важливості. Значна частина
людей, особливо старших за віком, не користується
інтернетними засобами, а надають перевагу традиційним
газетам і журналам.
Сучасний пастир повинен не лише добре володіти
комп’ютером та Інтернет–ресурсами, але й доносити
до людей друковане слово, бо Господь Ісус Христос
говорить: «Не хлібом єдиним буде жити людина, але
словом Божим» (Мф. 4:4).
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Очевидно, що з економічного погляду друковане
слово не виправдовує себе, але духовний вимір служіння
Церкві і нашому народові не може оцінюватися тільки
матеріальною вигодою. Добро людських душ і духовні
потреби важливіші від земних благ.
Наступним не менш важливим засобом впливу на
паству є так зване «живе слово», яке сприймається
без зайвих зусиль, на відміну від читання. Засобом
словесного впливу добре володіють не лише політики,
а й протестантські проповідники, які гарними фразами
часто зводять багатьох з праведної дороги. Слухання
інформації будь–якого змісту людина здатна аналізувати,
щось сприймати, а щось відкидати, а от зі слуханням
музики, яка має безпосередній вплив на душу, справа
дещо інша. Якщо музика більш спокійна, наприклад,
класична, то вплив її на слухача буде позитивним,
а от занадто ритмічна рок–, поп–, панк–музика, за
дослідженнями психологів, може погано змінювати
людину. Слід звернути увагу на те, що сучасна молодь
боїться тиші, а натомість голосне звучання музики
сприймає із задоволенням, не замислюючись над тим,
що шумом може приглушуватися голос совісті, голос
Божий в серці кожного. Сьогодні багато молодих
людей заглушують в собі голос Господа, який взиває:
«Прийдіть до Мене!» Вони втрачають бажання молитися,
спілкуватися з Творцем, хвалити Його, просити, благати,
що є наслідком порушення першої і найголовнішої
заповіді: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм,
і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм
розумом» (Лк. 10:27). Отже, якщо серце, душа і розум
наповнені суєтою і шумом, то там однозначно немає
любові до Бога, без якої неможливо здобути спасіння.
Священик не повинен обмежувати себе виголошенням
Слова Божого лише у храмі, він повинен робити все для
того, щоби проповідування відбувалося і поза межами
парафії. Одним із таких способів є радіопроповідь.
Протестантські і католицькі проповідники все більше
й більше захоплюють інформаційний радіоефір, а
православне духовенство поки що не використовує
такий важіль впливу на душі слухачів.
Останні 10 років мною, протоієреєм Миколаєм
Гелетюком, як священнослужителем здійснюється
просвітницька діяльність у радіопрограмах «Пізнай
в собі людину» (журналіст Богдан Кучер), «Духовна
ліствиця» (журналіст Ірина Каразуб), «Поклик віри»
(журналіст Марʼяна Стринаглюк) – всього близько
50–ти радіопрограм на обласному радіо «Карпати». Ці
проповіді є доступними і потрібними тим, хто через
певні обставини не може відвідувати храм Божий, бути
на Божественній Літургії чи в недільній школі, а вдома,
ввімкнувши радіоприймач, має змогу почути Слово
Боже. Про це свідчать численні листи вдячності, які
надходять до радіостудії навіть з–за кордону, зокрема
з Португалії. Слухачі пишуть про те, що, наприклад,
передача «Світло від світла» допомагає не загубитися у
бездуховному світі, піднімає людину сходинками віри,
сприяє обранню правильного вибору в житті.
Сучасна людина важко уявляє своє існування без
телевізора. Існують сім’ї, в яких цей прилад працює
упродовж цілого дня, а в родинах із високим рівнем
доходу телевізор може стояти у кожній кімнаті, на
кухні. Таке облаштування житла позбавляє його жителів
спілкування між собою. Статистика говорить, що
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українська дитина протягом дня проводить 5 годин біля
телевізора, в той час як батько спілкується з дитиною
8 хвилин на день, мати – трохи більше. Через це в останні
роки телебачення приносить більше спокус, ніж користі.
Порівняно з пресою та радіо, телепростір відіграє більш
важливу роль у формуванні свідомості сучасної людини.
З погляду християнської моралі, вплив на
телеглядача відбувається здебільшого негативний, адже
телепрограми насичені кримінальною і сексуальною
тематикою. Кілька переглянутих порнографічних
фільмів виводять із рівноваги плоть. Якщо це не
проявиться у грішних вчинках наяву, то підсилення жаги
реалізується в уяві людини. Тому християнам суворо
заборонено дивитися фільми, які пропагують тілесну
розбещеність. Найбільш авторитетним свідченням, що
характеризує телебачення, є пророцтво Св. Патли (жив
у XVІІІ ст.): «Прийде час, коли в житла проникнуть біси
під видом невеликих ящиків, а їхні роги стирчатимуть
на дахах» [3].
Якби ці слова були сказані після винаходу телевізора,
то їх можна було б сприймати як іронію, але оскільки
святий висловив свою думку задовго до появи цього
винаходу людства, то вона справжнім пророцтвом, яке
здійснилося в реальному житті.
Доброю справою на шляху спасіння людей є
проповідництво на телебаченні. Воно можливе за умови
оплати телевізійного ефіру, тому не кожен священик
може використати цей спосіб, щоб донести до людей
Слово Боже.
Ще однією формою проповіді Слова Божого та
євангелізації є використання Інтернет–ресурсу. Інтерес
Церкви до Інтернету – це вияв її уваги до засобів масової
інформації загалом. Церква вважає, що мас–медіа є
результатом історично обґрунтованого прогресу, завдяки
якому людина у своїх здобутках є новим виявом Божої
величі та плодом Його невимовного провидіння. Що
більше зростає рівень розвитку людей, то й більшою
стає їхня відповідальність як особиста, так і суспільна.
Отже, в цілому ставлення Церкви до засобів масової
комунікації позитивне.
На початку третього тисячоліття християнства
людство має миттєвий доступ до інформації незалежно
від того, де знаходиться конкретна особа: чи то в
домашніх умовах, чи на роботі, чи у школі, чи у вищому
навчальному закладі. Позаяк проголошення Благої Вісті
людині, котра вихована на мультимедійній культурі,
потребує уваги до особливостей засобів масової
інформації, то сьогодні Церкві необхідно розуміти
Інтернет з його позитивними й негативними сторонами,
що є важливою умовою для ефективного спілкування з
людьми, особливо з молоддю, яка постійно освоює нові
технології, а також для того, щоб навчити суспільство
раціонально користуватися всесвітньою мережею.
Мас–медійні засоби надають християнству багато
можливостей, адже відбувається обмін інформацією про
події в церковному житті, про різні напрями соціального
служіння її окремих осіб тощо. Перевагою Інтернету є
негайна і безпосередня участь у користуванні важливими
джерелами релігії та духовності – бібліотеки, музеї,
документи Церкви, праці отців Церкви, музичні та
мистецькі шедеври, наукові дослідження тощо [5].
Інтернет використовується в різних видах діяльності
Церкви: євангелізації, катехизації та інших формах
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навчання, передачі новин та інформації, апологетики,
управління, а також і в деяких формах пастирської
діяльності, опіки і духовного проводу. Та все ж він не
здатний прищепити людині глибокий особистий досвід
спілкування з Богом, бо, пропонуючи багато цікавих
речей, не ідентифікує їх із цінностями конкретної особи.
Віртуальна реальність інформаційного простору не може
замінити собою реального спілкування між людьми,
дійсності таїнств і Божественної Літургії, проповіді
Євангелії, зверненої до вірян, однак Інтернет може
доповнювати їх, збагачуючи духовне життя користувача.
З кожним роком кількість інформації в глобальній
мережі збільшується. Портали і сайти пов’язані між
собою гіперпосиланнями, а також різними пошуковими
системами і каталогами, загальними і спеціалізованими,
які спрощують доступ користувача до необхідної
інформації. Завдяки цим можливостям, багато хто
користується Інтернетом як глобальною енциклопедією,
в якій можна знайти відомості з будь–якої галузі науки,
культури чи духовності [5]. У сучасному інформаційному
світі це створює значні переваги. Інтернет миттєво
охоплює весь об’єм необхідного матеріалу, бо не
прив’язується до якогось одного центру, а базується
на принципі інтерактивності, який включає безмежні
й загальнодоступні можливості. Будь–хто, маючи
необхідне обладнання і деякі технічні навики, може
активно увійти в мережевий простір. Інтернет також
дає можливість зберігати анонімність, спілкуватися
й обмінюватися думками з іншими людьми, бути
активними учасниками чи пасивними спостерігачами
віртуальних подій.
Інтерактивна функція Інтернету полягає у різних
загальнодоступних функціях: участь в опитуваннях,
коментування статей, дискусії на форумах і
конференціях, ведення мережевого щоденника, пошук
необхідних послуг чи праці, а також участь у розробці
«відкритих» ресурсів та енциклопедій. Ці можливості
сприяють створенню україномовних електронних
бібліотек богословських і літургійних текстів, ширшому
розповсюдженню електронних версій проповідей,
катехитичних матеріалів, посилань на електронну
версію Біблії та веб–сторінки інших помісних Церков.
Ще однією можливістю місійної праці в Інтернеті
є робота з електронними бібліотеками. Ця послуга
покликана зберігати і поширювати цифрові копії
пам’яток світової культури, науки і духовності. У
співпраці з мережею Церква зустрічається із недоліками
Інтернету.
Зважаючи на його позитивні сторони, не можна
забувати і про загрозу негативного впливу на людину.
Користувач цього засобу виявляє проблему, коли
зустрічається з реальністю відчуження і витіснення
особистості, втягування її у фейкові спільноти; коли
подається низьке і недостойне у видуманій величі, а
Інтернет, замість сприяти навчанню, призводить до
втрати часу. Відносна простота і дешевизна праці є
прерогативою Інтернету. Однак відсутність обмежень,
контролю й відповідальності за інформацію, що
поширюється, всесвітня мережа створює ще одну
небезпеку: з’являється можливість для розвитку
«віртуальних церков» без конкретного місцезнаходження,
які насправді обмежуються невеликою групою людей.
Імітація релігійної і пастирської діяльності, володіння
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політичною демагогією, вправність веб–майстрів і
стилістів можуть створити таким «церквам» досить
пристойний імідж, приваблюючи користувачів.
Проблемною ділянкою Інтернету є також існування
інформаційних ресурсів, що пропагують насилля,
порнографію та різко критикують релігійні спільноти.
Отож, засоби соціальної комунікації, які могли б
пропагувати порозуміння, з часом стають джерелом
спотворених поглядів на життя, сім’ю, релігію, мораль як
таких, що відображають зневагу до справжньої гідності
та призначення людини. Часто люди намагаються
використати Інтернет з його можливостями у власних
цілях, хоч сам він є нейтральним знаряддям, яке може
принести багато користі людству. «Веб–сторінки мають
стати посередниками євангелізації Божого люду, а не
тільки наслідком самодостатньої праці», – говорив з
цього приводу архієпископ Ігор (Ісіченко) на науково–
практичній конференції «Духовні цінності в сучасному
інформаційному світі та український вибір» [2].
Згідно із вченням Церкви, історія спілкування між
людьми нагадує довгу подорож від самовпевненої спроби
побудувати Вавилонську вежу, падіння якої призвело
до замішання і взаємного нерозуміння поміж людьми
(пор. Бут. 11:1–9), до П’ятидесятниці та дару мов, тобто
відновлення взаємної комунікації, центром якої, через
дію Святого Духа, є Ісус Христос. Через життя, смерть та
Воскресіння Христа спілкування між людьми знаходить
свій найвищий ідеал і найдосконаліший взірець у Богові,
який став людиною.
Сьогодні такі слова, в першу чергу, стосуються
Інтернету, завдяки якому в торгівлі, освіті, політиці,
журналістиці, взаєминах між народами і культурами
стаються насправді революційні зміни, котрі зачіпають
не лише способи комунікації між людьми, але й саме
світосприйняття.
Враховуючи вагомість засобів соціальної комунікації, Церква прагне чесного й заснованого на
обопільній пошані діалогу з тими, хто відповідає за
засоби комунікації, – діалогу, який стосуватиметься
найперше формування політики медіа. Церква вважає,
що такий діалог передбачає намагання зрозуміти цілі,
методи, за якими мас–медіа функціонують, форми і
жанри, внутрішню структуру й зовнішню форму, а
також запропонувати допомогу і підтримку тим, хто бере
участь у такій роботі.
На ґрунті цього прихильного розуміння і підтримки
можна запропонувати слушні пропозиції того, як усувати
перешкоди, що стоять перед людським прогресом і
проголошенням Євангелія. Церква дбає про власну
комунікаційну діяльність як зовні, так і всередині. Це
спілкування має не лише технічний аспект, позаяк бере
свій початок у спілкуванні любові поміж Божественними
Особами і в Їхньому спілкуванні з нами, а, сповнюючись,
ця тринітарна комунікація поширюється на людство.
Такі вимоги повинні стосуватися й Інтернету. І
хоча світ медіа іноді може видаватися несумісним із
християнською проповіддю, всесвітня мережа все ж
пропонує унікальні можливості для проповідування
спасительної Христової істини усьому людському
роду. Інтернет уможливлює долання бар’єрів і кордонів
релігійною інформацією та вченням віри, тому аудиторія
реципієнтів виходить за межі найсміливіших прагнень
тих, хто проповідує Євангеліє. Християни не повинні
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боятися відчиняти Христові двері засобів комунікації,
щоб Його Добру Новину могли проголошувати в усіх
куточках світу.
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Information and communication means as ways of Christianization
The article deals with information and communication means with the help of
which a priest can carry out evangelization, catechism, preach the Word of God, and
also promote Christianization. The article also reveals the negative sides of these
means and how they affect the human soul. On the example of archpriest Mykolai
Heletiukʼs pastoral service it is proved that a priest in conditions of the present
should use all the means of spreading the Word of God.
Keywords: pastoral service, the Word of God, Christianization, preaching,
radioprogram, catechism.
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Релігійні організації
як об’єкт правового регулювання
Здійснюється аналіз особливостей застосування норм права, які
походять від конституційних норм про свободу совісті та віросповідання.
Спираючись на спеціальні закони, розглядаються усі підстави для
неоднозначного тлумачення закону та специфіка застосування міжнародних
норм права в конфесийному полі України.
Ключові слова: релігійна організація, свобода совісті, закон, державно–
конфесійний, право.

Серед основоположних прав людини, які гарантовані
міжнародними нормами та національною правовою
системою важливе місце має право визначати свою
ідентичність через релігію, а бо ж навпаки – через відмову
від неї. Кожана людина володіє природнім правом
вибудовувати своє духовне життя, використовуючи
будь–які форми, ідучи різними шляхами. Демократичне
суспільство зобов’язане гарантувати свободу совісті та
віросповідання кожній людині, гармонізуючи державно–
церковні, міжцерковні відносини, в рамках своєї країни.
Принагідно варто зазначити, що держава має узгоджувати
свою політику щодо релігій та (релігійних організацій),
із суб’єктами цих взаємин, враховувати інтереси вірян,
їхніх спільнот. Можлива складність такого діалогу –
врахування інтересів громадян, які знаходяться поза
релігійним контекстом. На нашу думку світська країна
не має провадити «релігійну політику», адже таким
чином її зміст визначається одразу як релігійний, що
суперечить ст.35 Конституції України [6], де зазначено
«Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від
держави, а школа – від церкви». Так наприклад влада, що
діяла у 2010 році держава провадила політику за умов
якої Православна Церква брала досить активну участь
у державних заходах та у створенні дорадчих органів
за участю представників релігійних організацій при
міністерствах.
Загальна характеристика моделей державно–
конфесійних відносин в Україні в їх історичній
ретроспективі та сучасній парадигмі є достатньо
висвітленою. На початок 2000–х років державно–
конфесійні стосунки в Україні мали тенденцію
запровадження партнерської моделі взаємовідносин.
Саме таку модель пропонувала релігійна спільнота країни
у проекті «Концепції державно–конфесійних відносин»,
розробленому у 2004 році [7]. Цікаво, що відносини –
між державою та релігійними організаціями слугують
предметом дослідження не лише релігієзнавців, а також
входять у поле інтересів правознавців та істориків,
політологів і фахівців з державного управління. Зокрема
дана тематика знайшла відображення у дослідженнях
вітчизняних релігієзнавців: А. Колодного, Л. Филипович,
О. Сагана та Л. Владиченко, П. Яроцького, та інших.
У своїй роботі «Свобода совісті та свобода релігії:
теоретичний аспект» [2] автор М. Бабій наголошує,
що свобода совісті існує як правовий захист духовного
самовизначення особистості від будь–яких обмежень,
насилля, застосування сили з боку державних чинників,
релігійних, атеїстичних, політичних організацій, інших
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людей. Свобода совісті повніше за все розкриває свою
суть через поняття «свободи віросповідання». За нашим
переконанням, дане положення може бути застосоване
при аналізі правового регулювання в Україні. Варто також
зазначити наукові доробки В. Єленського та С. Здіроука,
де висвітлені проблеми функціонування системних
суспільно–релігійних відносин в Україні. Водночас ми
вважаємо за доцільне врахувати досвіди міжнародної
співпраці нашої країни в питаннях гарантування і
забезпечення свободи совісті і віросповідання.
Друга світова війна посприяла формуванню
абсолютно нових принципів міжнародного співробітництва в галузі релігійних свобод та взагалі прав
людини. Так вже у 1942 була підписана декларація
OOH, яка скерувала суспільство до демократизації,
визначивши право на свободу совісті, релігії та
віросповідань. Документами, які на законодавчому
рівні зафіксували ці свободи стали: Загальна декларація
прав людини у 1948 році, Міжнародний пакт про
громадянські і політичні права 1966 р., Міжнародний
пакт про економічні, соціальні і культурні права 1973 р. З
декларацією генеральної асамблеї ООН «Про ліквідацію
всіх форм нетерпимості та дискримінації на підставі
релігії та переконань», що була укладена у 1981 році,
свобода сповідування релігії чи переконань підлягає
лише обмеженням, встановленим законом та необхідним
для захисту громадської безпеки, порядку, здоров’я та
моралі. Відтак актуальною стає проблема контролю
і реагування на виклики сьогодення, які виникають у
царині свободи совісті.
Актуальність: Україна провадить свою внутрішню
політику на засадах правової демократичної держави,
де особливого значення набуває питання гарантування
свободи віросповідання, відносин держави і релігійних
організацій, встановленню взаємозв’язків та колективної
роботи у питаннях консолідації суспільства. Вимогою
часу є необхідність постійного відстежування правового
регулювання відносин держави і об’єднань вірян у
забезпеченні реалізації їх потреб і охороні свободи релігії,
адже зміна політичних рухів в Україні відбувається
достатньо динамічно, відтак державно – церковні
відносини можуть зазнавати певних трансформацій
і набувати нових смислів. Українське законодавство
є достатньо ліберальним, проте адміністративна
практика органів державної влади та місцевого
самоврядування сприяє перешкодам у реалізації прав
релігійних організацій. Суттєвим доробком може
стати досліджений механізм правового регулювання
не державно – церковних відносин взагалі, а розгляд
релігійних організації, як добровільних, організаційно
оформлених об’єднань вірян, що базуються на єдності
віросповідання,
культовій,
обрядовій
практиці,
створених для задоволення своїх релігійних і пов’язаних
з ними потреб та інтересів.
Предмет дослідження: релігійні організації що
виступають об’єктами правового регулювання.
Мета роботи: розглянути особливості правового
забезпечення релігійних організацій в контексті
реалізації прав та свобод громадян України, дій
спеціальних законів.
УССР була однією із перших держав які брали
участь у конференції в Сан–Франциско у 1945 році, де
визначали склад, права та обов’язки ООН – головної
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міжнародної організації, що забезпечує та підтримує
мир у всьому світі. УССР володіла певними атрибутами
державності, які дозволили їй стати частиною
міжнародного демократичного процесу хоча б на папері,
та взяли активну участь у роботі організації. Завдяки
сталінському керівництву цього ж статусу набула
Білоруська Радянська Соціалістична Республіка (БССР),
таким чином переслідувалось ряд цілей: представити
приєднання західних областей України і Білорусі як
акт возз’єднання територій, населених представниками
одного етносу, збільшити кількість своїх представників
в Організації Об’єднаних Націй.
Якщо говорити про свободу совісті як основоположну складову прав людини, то наразі це питання
досліджуються Комітетом з прав людини (КПЛ),
Європейським судом, ОБСЄ, спеціальним доповідачем,
також спостерігає за процесами свободи віросповідання
у світі Держдепартамент США, Венеціанська комісія
та ін. Спеціальний доповідач є незалежним експертом,
який фокусується виключно на питаннях свободи релігії
і вірувань. Спеціальний доповідач відвідує країни на
запрошення урядів і являє щорічні доповіді в Раді з прав
людини та Генеральної Асамблеї ООН. Наприклад, КПЛ
може критикувати, надавати оцінку системі реєстрації
релігійних організацій та висловлювати стурбованість
з приводу нерівносильного ставлення до релігій в
європейських країнах.
Для нас було важливим означити міжнародні
стандарти роботи подібних органів, щоб говорячи про
Україну, зрозуміти наскільки правомірно здійснюється
правове регулювання релігійних організацій. Після
отримання незалежності Україна є поліконфесійною
країною. Держава законодавчо закріпила свободу
віросповідання, домінування світського в сферах
суспільного життя та можливість у вільній формі
виражати свою конфесійну приналежність. Багато
суспільно важливих речей було зроблено в Україні задля
покращення міжконфесійних відносин. Однак цей шлях
розпочався задовго до отримання незалежності, як ми
раніше зауважили багато в чому цьому посприяла робота
Організації Об’єднаних націй.
Наразі в Україні Церква відокремлена від
держави, а школа від церкви, жодна з церков не може
претендувати на домінування в державі, а жодне
релігійне вчення не може стати офіційною ідеологією
уряду. Треба сказати, що такий тип взаємодії працює
і в правових системах Білорусі та Росії, однак статус
православ’я в цих країнах відверто високий. Тобто
правові системи Білорусі та РФ закріплюють статус
православ’я в країнах як духовну традицію, що має
важливе значення у процесі формування автентичних
ознак національної культури. Так у законі «Про свободу
совісті і релігійних організацій» в Білорусі зазначається
визнання певної «визначальної ролі Православної
церкви в історичному становленні і розвитку духовних,
культурних і державних традиції білоруського народу»
[5] та в Законі Російської Федерації «Про свободу совісті
та релігійні об’єднання»: «визнаючи особливу роль
православ’я в історії Росії, в становленні і розвитку її
духовності та культури» [13]. У часи Радянського Союзу
релігійні громади не володіли статусом юридичної
особи. Це було пов’язано з політикою відокремлення
церкви від держави і прийняттям відповідного декрету
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ще в 1918 році. Релігійні організації не мали права
володіти майном, укладати угод і робити все те, що
дозволено юридичній особі. Будь–які культові споруди
передавались релігійним громадам у безкоштовне
користування, залишаючись при цьому державною
власністю. Отримати статус юридичної особи релігійним
організаціям вдалось у 1990 році, з прийняттям Закону
СРСР «Про свободу совісті та релігійні організації».
Процес реєстрації релігійної організації може бути
надзвичайно тривалим, це пов’язано зі сформованими
вимогами до релігійних організаціях. Про це неодноразово
повідомляють правозахисники, релігієзнавці та безпосередньо представники релігійних організацій.
Труднощі зазвичай виникають з числом членів організації,
або з часом їх існування в країні, також проблемним
може бути назва організації, яка повторює або схожа на
вже зареєстровану. Однак на наш погляд найбільшою
складністю при реєстрації є відповідність конкретних
груп визначенню релігійної організації. Воно визначення
наведене у ст.7 Закону «Про свободу совісті та релігійні
організації» [8], відповідно до якої релігійні організації
в Україні утворюються з метою задоволення релігійних
потреб громадян сповідувати і поширювати віру і діють
відповідно до своєї ієрархічної та інституційної структури,
обирають та призначають і замінюють персонал згідно з
своїми статутами (положеннями). Від так із законодавчого
визначення поняття «релігійної організації» вбачається,
що основною метою її створення є задоволення релігійних
потреб громадян сповідувати і поширювати віру. Говорячи
про види релігійних організацій зауважимо, що законом
передбачено сім видів: релігійні громади, управління і
центри, монастирі, релігійні братства, місії та духовні
навчальні заклади, об’єднання, що складаються з цих всіх
організацій.
Отже, базовим для набуття релігійної організації
статусу визначеного державою є Закон України «Про
свободу совісті та релігійні організації» від 23 квітня
1991 року, в основу якого був взятий Закон СРСР
«Про свободу совісті та релігійні організації», весь час
його існування вносились певні зміни та доповнення
відповідними нормативно–правовими актами. Очевидно, що можна говорити про недопрацювання
реєстраційної процедури, адже представники органів,
що реєструють не могли узгодити питання необхідного
вичерпного переліку документів, звичайно, це не
сприяло спрощенню процедури реєстрації. Значного
зрушення питання діяльності релігійних організацій
зазнало у 1995 році, коли був створений методичний
посібник з рекомендаціями застосування Закону
України «Про свободу совісті та релігійні організації».
Посібник пояснював процедуру реєстрації статуту
релігійних організацій та надавав перелік необхідних
супроводжуючи документів. Треба сказати, що цей
посібник не був однозначно схвалений, його зміст
критикували М. Косів голова Комітету з питань культура
та духовності Верховної Ради, га голова православних
братств В. Лукияник зазначали, що методичні
рекомендації суперечать закону, навіть відміняютьзакон»
[4, c. 5]. Запропоновані Міністерством у 1995 р.
рекомендації поступово втратили свою актуальність і не
використовувались на офіційному рівні.
У 2004 розпочався другий етап період реєстрації
релігійних організацій, їх статуту одразу у двох
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інстанціях. Закон України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних підприємців» зробив
процедуру реєстрації більш складною. Адже у ньому
зазначається, що релігійні організації набувають
статусу юридичної особи після їх державної реєстрації
у порядку, встановленим цим Законом. Отже, держава
ускладнила процес набуття релігійними організаціями
статусу юридичної особи, затвердивши процедури
реєстрації у два етапи, збільшенням терміну реєстрації,
зробивши платною процедурою реєстрації та
ускладнивши процедури внесення змін до статутів.
Звичайно, що прецедент такої реєстрації спричинив
багато незручностей як релігійним організаціям так і
тим, хто збирався таку зареєструвати.
Ми хочемо засвідчити і всі позитивні дії, які було
зроблено при зміні Закону України «Про свободу совісті
та релігійні організації». Держава визнала принцип
невтручання у внутрішню діяльність релігійних
організацій, чим в свою чергу нехтувала радянська
влада, як і правом не доповідати державним органам
про своє утворення. Також важливим нововведенням
було право релігійних організацій набувати статус
юридичної особи, адже до 2012 року релігійна
організація визнавалась юридичною особою лише з
моменту реєстрації її статуту (положення)». Поточна
редакція Закону, після внесення змін від 16 жовтня
2012 р. №5461–VI, засвідчує: «Релігійна організація
визнається юридичною особою з дня її державної
реєстрації» [6]. Від так статус юридичної особи в
Україні мають не церкви чи релігійні організації в
цілому, а окремі інституційні утворення тієї чи іншої
релігійної організації. Важливим також став дозвіл
на заснування підприємств, виготовлення, експорту,
імпорту і розповсюдження предметів релігійного
призначення, створення навчальних закладів та груп для
надання релігійної освіти дітям та дорослим, здійснення
міжнародної діяльності, а саме: паломництво, а також
набуття права використовувати нарівні з громадськими
об’єднаннями засобів масової інформації. Необхідно
вказати, що можливість припинення діяльності релігійної
організації у разі порушення останньою законодавства
України передбачене виключно за рішенням суду таким
чином відбувається визнання Україною міжнародних
правових стандартів в даному питанні. Тоді як у статті
20 Положення «Про релігійні об’єднання в Українській
РСР» зазначається: «Рішення про зняття з реєстрації
релігійного об’єднання приймається органом, що його
зареєстрував» [12]. У 2013 р. «законодавчо визначеним центральним органом виконавчої влади, що
«реалізує державну політику в сфері релігії, забезпечує
проведення державної політики щодо релігій і церкви»
(ст.30 ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації»)
було визначено Міністерство культури України.
Мінкультури, як орган, відповідальний за формування
та забезпечення реалізації державної політики у сфері
релігії, здійснює системний моніторинг щодо ситуації
у релігійній площині, окрім іншого і у питаннях щодо
порушення прав у сфері свободи релігії в Україні.
Виявивши такі факти вказаний центральний орган
виконавчої влади зобов’язаний реагувати на подібні
випадки, а також доводити їх до відома як широкої
громадськості, так і держорганів, в повноваження яких
входить здійснення заходів, спрямованих на підтримку
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національних інтересів державної політики України в
політичній, інформаційній сферах.
Як ми вже зазначали суттєвим фактом є, що в
Україні реєстрація релігійних організацій передбачає
реєстрацію статутів релігійних організацій, виключно
для одержання ними правоздатності юридичної особи, а
не для легалізації своєї діяльності на території держави.
Адже будь–які оцінювальні судження на предмет
характеристик релігії заборонені згідно з міжнародними
стандартами. З набуттям незалежності України усі
правовідносини, пов’язані із свободою віросповідання
та діяльністю релігійних організацій, регулюються
чинним законодавством.
Станом на 1 січня 2018 р. Департамент у справах
релігій та національностей Міністерства культури
України звітує про мережу церков і релігійних
організацій, де зазначено 34637 релігійних громад, що
існують та теренах нашої держави [9]. Проте діяльність
великої кількості з них ускладняється етапами реєстрації,
фінансовими та майновими проблемами, які на жаль ще
не знайшли свого вирішення на законодавчому рівні.
«Нам ще багато слід працювати над багатьма проблемами
врегулювання державно–церковних відносин з тим,
щоб Україна і надалі залишалася країною дійсного
і дієвого законодавчо закріпленого і громадською
думкою прийнятого релігійного плюралізму, щоб
ми мали країну повної свободи віросповідань» [11,
c. 211]. О. Саган, своїй статті «Державно – церковні
відносини в Україні на сучасному етапі: об’єктивна
необхідність зміни моделей» автор зазначає, що «у
даний час роль профільного департаменту у справах
релігій та національностей Міністерства культури
України фактично зведена до позиції статиста – обліку
релігійних організацій та реєстрації статутів певного
рівня релігійних інституцій» [10, с. 41]. Мова йде про
нездатність повноваженого органу державної влади
впливати на реєстрацію таких скандальних громад, як
«церква сатани», або про застарілі функції профільного
держоргану: погодження в’їзних віз, що втратило свою
актуальність у зв’язку з безвізовим режимом. Ще одна
функція, яку на себе перейняло Міністерство соціальної
політики – це благодійна та гуманітарна допомога.
Справедливо буде зазначити, що релігійні організації
активно вирішують соціальні питання, працюючи з
групою ризику та ведуть роботу, що спрямована на
ліквідацію наслідків екологічних катастроф, займаються
дитячим вихованням. Релігійні організації утворюють
спеціальні медичні центри, пересувні амбулаторії,
опікуються проблемами боротьби з тяжкими захворюваннями. Повертаючись до аналізу роботи
департаменту, О. Саган вказує на певну «безпорадність»
держоргану у справах релігії, аргументуючи це тим, що
сама Церква знаходить інші, альтернативні впливові
ресурси, щоб пришвидшити процедуру подачі або
вирішити свої внутрішні питання напряму з депутатами.
Однак, на нашу думку департамент у справах релігій
багато в чому посприяв розв’язанню проблемних
питань, що на превеликий жаль були спричинені
подіями 2014 року: порушення основоположних прав
і свобод людини та злочини спричинені релігійною
нетерпимістю. Міністерство культури України має
постійно контролювати випадки порушень прав
вірян в Автономній Республіці Крим та на Сході
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України (в зоні проведення операції об’єднаних сил)
та відстежувати обмеження діяльності релігійних
організацій. Таким чином їм вдалось зафіксувати
чималу кількість правопорушень: «знищення релігійних
святинь», «заборона проведення релігійної діяльності»
, «захоплення культових будинків». Як зазначає
Л. Владиченко заступник директора Департаменту
з питань релігій: «Виявивши подібні порушення
держорган зобов’язаний реагувати на подібні
випадки, а також доводити їх до відома як широкої
громадськості, так і держорганів, в повноваження яких
входить здійснення заходів, спрямованих на підтримку
національних інтересів державної політики України в
політичній, інформаційній сферах» [3]. Як нами було
проаналізовано вище, правопорушення щодо релігійних
свобод розглядаються не лише урядом країни, в якій
вони були зафіксовані. Існують міжнародні організації
та спільноти, які регулярно досліджують стан свободи
віросповідання, чим сприяють розголосу тих чи інших
правопорушень, привертаючи до них увагу. Наприклад
Держдепартамент США щорічно оприлюднює дані по
кожній країні світу, розглядаючи як проблеми локального
характеру – одного регіону так і міжнародні. У звіті
про Україну від 2017 року багато уваги приділяється
відносинам з Росією та Православною Церкву, у зв’язку
з цим зазначається, що: «релігійні лідери продовжували
закликати уряд (України – Г. Є.) спростити процедури
реєстрації релігійних груп; уряд доручив чиновникам
міністерств виконати це в рамках свого плану дій
на 2016–2020 роки. Парламент скасував положення
Податкового кодексу, згідно з яким усі зареєстровані
релігійні організації реорганізували свої статути, щоб
зберегти свій некомерційний характер» [14]. Принагідно
ми б хотіли зазначити, що релігійні організації у своїй
діяльності, як і раніше, повинні дотримуватися вимог
Податкового кодексу України – тобто здійснювати лише
неприбуткові види діяльності, передбачені їх статутами
та Законом про свободу совісті.
Отже, станом на 2018 рік право віруючи
об’єднуватись, виступати суб’єктами права, мати
правовий статус релігійної організації та правоздатність
юридичної особи є життєво важливим аспектом свободи
віросповідання. Від юридичних структур, за допомогою
яких ці громади можуть здійснювати свою діяльність,
значно залежить і реалізація їх інших прав у сфері
сповідування релігії. Наразі в Україні регулювання
державно–церковних відносин відбувається через
міжнародні правові акти, Конституцію України – а саме, в
статті 35–й, та 11–й визначається релігійна самобутність
меншин, у 23–й статті говориться про рівність прав
незалежно від релігійних переконань, у статті 37–й
мова йде про заборону створювати політичні партії для
розпалювання релігійної ворожнечі. Як ми вже зазначали
дія Закону України «Про Свободу совісті та релігійні
організації» багато в чому визначає та врегульовує
положення державно–конфесийних відносин. У
той же час, позитивні зміни, які ми спостерігаємо
у діяльності центральних органів виконавчої влади
засвідчують
прагнення
держави
оптимізувати
державно–конфесійні стосунки таким чином, щоб
узгодити вимоги національного та міжнародного права.
Це зокрема і підтверджується змінами та редагуванням
закону «Про Свободу совісті та релігійні організації».

241

Випуск 134

Створенням підзаконних нормативних актів, накази
міністерств, наприклад наказ 40 Міністерства оборони
«Про затвердження Положення про службу військового
духівництва (капеланську службу) у Збройних Силах
України».
Вкрай важливо щоб контроль з боку держави
здійснювався не за діяльністю релігійних організацій,
а за дотриманням ними законодавства щодо релігійної
сфери, такий стан речей прослідковується у більшості
європейських країн. Національне законодавство з питань
свободи совісті та віросповідань пройшло експертизу
в авторитетних міжнародних організаціях і установах.
Можна говорити, що українська система державно–
церковних
відносин
відповідає
демократичним
принципам, задовольняє права і свободи людини, і є
«досить зваженою, послідовною і демократичною»
[1, c. 22]. Однак на нашу думка місце для покращення
стосунків між церквою та державою залишається, отже
і поле для майбутніх досліджень також. Ми визнаємо
провідну роль закону «Про свободу совісті та релігійні
організації» у регулюванні правових відносин між
державою та церквою (релігійними організаціями),
однак на нашу думку, проблеми, кризи та будь–які
трансформаційні процеси, які відбуваються в державі,
також впливають на характер відносин держави й
релігійних організацій.
Таким чином особливості дії спеціальних законів
виражаються у тому, що вони поширюються на
конкретну групу суб’єктів правовідносин і містять
вичерпний перелік форм взаємодії між державою і
церквою та унеможливлюють будь який волюнтаризм з
боку держави по відношенню до релігійних організацій,
що об’єднують громадян будь–якої конфесії чи
віросповідання.
У перспективі подальших досліджень варто звернути
увагу на особливості застосування норм міжнародного
права в законодавстві у зв’язку з участю України у
програмі «Партнерство заради миру», яка покликана
сприяти збереженню миру регіоні та світі.
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Religious organizations as an object of legal regulation
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Релігії Стародавнього Єгипту: аналіз факторів,
які вплинули на формування сучасної
загальноприйнятої історичної концепції

Автор статті піддає критичному аналізу як саму історичну концепцію
про релігії та надзвичайну релігійність жителів Стародавнього Єгипту, так
і джерела та фактори, які вплинули на її формування.
Саме тому, в контексті статті розглядається питання щодо того, які
безпосередньо джерела та які фактори стали причинами для формування
такої історичної концепції про життя у Стародавньому Єгипті, та чи
можна їм довіряти.
Серед таких джерел, автор статті виділяє піраміди, храми, обеліски,
скульптури і малюнки, а також написи та тексти, що зроблені за допомогою
ієрогліфічної писемності, та подібне.
Однак, на думку автора, оцінка на предмет релігійності таких джерел
є суто теоретичним питанням, оскільки ґрунтується лише на нашому
світогляді та на відомих нам принципах існування суспільства, і тому не
може бути доказом існування релігій на території Стародавнього Єгипту.
Існує багато трактувань зазначених джерел історії Стародавнього
Єгипту у вигляді досліджень науковців, які покладені в основу історичної
концепції про релігії та релігійність жителів Стародавнього Єгипту.
При цьому, основою для таких досліджень Стародавнього Єгипту стали
тексти, написані раніше древніми греками.
Автор статті піддає сумніву достовірність і об’єктивність
вищевказаних джерел та визначає фактори, які вплинули на їхнє трактування
та на наступне формування історичної концепції.
Ключові слова: релігія, релігійність, стародавній Єгипет, історична
концепція.

Минуле завжди має відголоски у сучасності. Це
стосується й стародавніх релігій та суспільних устроїв,
вивчення яких дозволить по іншому поглянути на сучасні
відносини у суспільстві і можливо переосмислити їх та
змінити на краще.
В свою чергу, при вивченні структур взаємовідносин
у стародавньому суспільстві, особливо важливе значення
має визначення форм і видів релігійних систем, які в
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ньому існували, оскільки, у стародавні часи, релігія
часто була невід’ємним супутником державної влади у
багатьох країнах.
В зв’язку з цим, намагаючись дослідити і зрозуміти
те, які форми суспільних взаємовідносин існували на
території певної країни, історики вимушені звернути
свій погляд на релігію, адже, встановлення фактів
наявності чи відсутності релігії, її форм, а також
визначення принципів її формування та існування,
зможе допомогти краще зрозуміти взаємовідносини, які
існували на території цієї країни.
В світі цього, одним із найбільш загадкових і
найменш вивчених суспільств стародавнього світу
є суспільство Стародавнього Єгипту, яке поступово
розвивалося більше трьох тисяч років і значним чином
вплинуло на формування культури більш відомих нам
народів, таких як перси, греки, римляни та інші.
Проаналізувавши висновки найбільш відомих вчених
та дослідників Стародавнього Єгипту, автор статті
приходить до висновку про те, що на сьогоднішній день
в науці вже сформувалася загальноприйнята історична
концепція про велику кількість релігій у Стародавньому
Єгипті та надзвичайну релігійність його жителів.
Однак, на сьогоднішній день, зазначена концепція
ще не піддавалася повному і детальному критичному
аналізу щодо факторів, які вплинули на її формування.
В свою чергу, саме критичний та порівняльний аналіз
таких джерел та факторів, які вплинули на формування
цієї концепції, дозволить встановити її обґрунтованість
чи хибність при подальшому дослідженні.
Аналіз публікацій. Якщо брати взагалі історичну та
філософську науки, то дослідження факторів, які вплинули
та впливають на формування сучасної думки про певні
стародавні суспільства, здійснювала невелика кількість
вчених. В основному це були філософи та історики.
В Україні це питання піднімала історик і професор
Києво–Могилянської академії Наталя Яковенко. Серед
іноземних дослідників цієї теми найбільш відомі
англійський філософ і історик професор Оксфордського
університету Робін Джордж Колінгвуд, французький
філософ і історик (засновник разом з Люсьєном Февром
журналу і школи «Анналів») Марк Леопольд Бенжамін
Блок, а також французький історик, історіограф та один
з головних представників останнього покоління традиції
Школи «Анналів» професор Роже́ Шартьє́.
В свою чергу, в питаннях, що стосуються суспільства
і релігій Стародавнього Єгипту таких вчених було
значно менше. В основному це були іноземні вчені, такі
як російський дослідник історії і права Стародавнього
Єгипту професор Московського державного університету
імені Михайла Ломоносова Володимир Олексійович
Томсінов, професор Ленінградського педагогічного
університету Кагаров Євген Георгійович, професор
єгиптології і східної історії Чикагського університету
США Джеймс Генрі Брестед і німецький єгиптолог і
засновник берлінської школи єгиптології Адольф Ерман.
При цьому, на сьогоднішній день вченими так і не
було здійснено повного аналізу факторів, які вплинули
саме на формування сучасної історичної концепції про
релігії та релігійність жителів Стародавнього Єгипту.
Метою дослідження є аналіз факторів, які вплинули
на формування сучасної історичної концепції про релігії
та релігійність жителів Стародавнього Єгипту.
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Враховуючи переклади древньоєгипетських текстів,
що мають релігійний підтекст, та висновків більшості
єгиптологів про існування великої кількості релігій
та теократичної деспотії на території Стародавнього
Єгипту (яку, на думку більшості єгиптологів, очолював
монарх зведений у ранг бога), можливо вважати, що на
сьогоднішній день склалася загальноприйнята історична
концепція, за якою, віра єгиптян у богів була неймовірно
висока, а релігія займала значне місце в їх житті і мала на
них значний вплив, а також могла використовуватися для
контролю за населенням країни. Таким чином, наявність
релігій в Стародавньому Єгипті і релігійність древніх
єгиптян на сьогоднішній день не піддається сумніву
серед дослідників.
Однак, все ж таки, зазначені висновки і переклади
про релігійність древніх єгиптян є лише припущеннями
і не можуть вважатися достовірними, оскільки
достовірних свідчень для таких фактів не має, як і не
має жодного історіописання Стародавнього Єгипту
періоду до перського завоювання, викладеного його
сучасником на зрозумілій для нас мові (а не «мертвою»
давньоєгипетською мовою ієрогліфів).
Таким чином, виникають питання стосовно того, які
джерела та які фактори стали причинами для формування
такої надзвичайно релігійної історичної концепції життя
у Стародавньому Єгипті?
В свою чергу, «Джерело, за образним висловом
Робіна Колінгвуда, – це сировина, з якої виготовляють
історію» [1, с. 229].
На сьогоднішній день, такою сировиною, яка певним
чином свідчить про історію Стародавнього Єгипту та
яку можливо віднести до первісних джерел, є піраміди,
храми, обеліски, скульптури і малюнки, а також написи
та тексти, що зроблені за допомогою ієрогліфічної
писемності, та подібне. При цьому, такі джерела можуть
вважатися анналами історії лише у разі їх створення
сучасниками відповідних подій, які вони відображають,
а в іншому випадку, вони можуть вважатися лише
такими, що сформувалися на підставі анналів цієї історії,
і не можуть достовірно відображати історичні події без
певного підтвердження цих подій іншими джерелами.
Крім того, оцінка зазначених пірамід, храмів,
обелісків, скульптур та малюнків на предмет релігійності
є суто теоретичним питанням, оскільки ґрунтується
лише на нашому світогляді та на відомих нам принципах
існування суспільства, і тому не може бути доказом
існування на території Стародавнього Єгипту релігій.
В свою чергу, ієрогліфічна писемність є «мертвою»
писемністю і ми не володіємо достовірною інформацією
щодо її правильного прочитання та озвучення.
Таким чином, жодне із первісних джерел, навіть з
урахуванням можливої необ’єктивності їх творців, не
може підтвердити факт наявності релігій у Стародавньому
Єгипті і надзвичайної релігійності древніх єгиптян,
оскільки не містять інформації, викладеної на зрозумілій
для нас мові та за відомими для нас принципами, – і,
таким чином, фактично є «мертвими свідками».
В свою чергу, існує багато трактувань первісних
джерел історії Стародавнього Єгипту у вигляді
досліджень науковців, які покладені в основу
історичної концепції про релігії та релігійність жителів
Стародавнього Єгипту. До таких досліджень можливо
віднести висновки мандрівників, істориків, філософів,
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філологів та багатьох єгиптологів, а також велика
кількість перекладів ієрогліфічних написів. Однак,
зазначені дослідження, які, з певною долею вірогідності,
створені на підставі аналізу первісних джерел, є лише
теоретичними припущеннями і не більше того.
При цьому, основою для таких досліджень
Стародавнього Єгипту стали тексти, написані раніше
древніми греками, які, в свою чергу, можливо вважати
вторинними джерелами історії Стародавнього Єгипту і
умовно поділити на дві групи.
До першої групи вторинних джерел можливо віднести
літературні твори древньогрецьких мандрівників та
істориків, які, наприкінці епохи Стародавнього Єгипту,
занотували свої опитування місцевого населення та
результати своїх спостережень або спостережень інших
дослідників стосовно історії цієї країни. В пергу чергу, це
«Історія» Геродота Галікарнаського, «Крітій» Платона із
Афін, «Географія» Страбона із Амасьї і «Історії» Діодора
Сицилійського.
До другої групи вторинних джерел відноситься
тексти, розміщені на «Розетському камені» [2, с.
104–107], один з яких написаний древніми греками на
замовлення давньогрецьких правителів Єгипту (які
правили наприкінці епохи Стародавнього Єгипту).
Як зазначає відомий російський та радянський
єгиптолог Кагаров Євген Георгійович стосовно цих
текстів: «первый толчок развитию египтологии, как
самостоятельной науки, дан был неожиданной находкой
так называемого Розеттского камня» [3, с. 3].
Саме зазначений давньогрецький текст покладено
в основу дешифрування «мертвої» ієрогліфічної
писемності, яке відбувалось і продовжує відбуватися по
сей день.
Не дивлячись на велику кількість наукових
досліджень релігій Стародавнього Єгипту, які
ґрунтуються на вищевказаних давньогрецьких текстах,
існує багато факторів, які не дозволяють вважати
вищевказані
давньогрецькі
тексти
адекватними
реальним обставинам та подіям в частині описання
релігій та релігійності жителів Стародавнього Єгипту
періоду до перського завоювання, і тим паче, періоду до
його завоювання гіксосами.
В першу чергу, необхідно звернути увагу на те, що
жоден з давньогрецьких дослідників та діячів не знав
ієрогліфічної писемності і тому описував життя, побут
та історію Стародавнього Єгипту на підставі інформації,
отриманої від жителів Стародавнього Єгипту, які жили
наприкінці його існування (в період перського, грецького
і римського завоювання єгипетських територій), та яка
ґрунтується на їх власному сприйнятті та розумінні
попередньої історії Стародавнього Єгипту. Наприклад,
текст «Історії» Геродота, – зазначає професор Києво–
Могилянської академії Наталя Яковенко, – «це справді
компендій розповідей і байок–легенд, що їх Геродот за
власним висловом, «розпитуючи дізнався», подорожуючі
тодішньою ойкуменою» [1, с. 46]. Тому критична оцінка
об’єктивності таких джерел має бути обов’язковою,
оскільки, додає Наталя Яковенко, – «жодне писемне
джерело – як витвір конкретної людини з певними
поглядами, намірами чи потребами, – не розповідає
історикові «чистої правди»» [1, с. 238].
В свою чергу, існує велика вірогідність щодо
суб’єктивності джерел, на які опиралися давньогрецькі
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дослідники та діячі, яка може бути пов’язана з існуванням
певних історичних факторів, і, в першу чергу, таких, як:
– «часовий дисонанс світоглядів» жителів Стародавнього Єгипту різних періодів його існування;
– «етнічна дифузія культур» на території Стародавнього Єгипту.
Крім того, «історична свідомість» та «природа
людського
сприйняття»
самих
давньогрецьких
дослідників та діячів також значним чином вплинула на
результати їх робіт.
Зазначені фактори необхідно обов’язково враховувати при визначенні причин, які вплинули на
формування загальноприйнятої історичної концепції про
релігії та релігійність жителів Стародавнього Єгипту.
Великий проміжок часу, який відділяв життя і
світогляд єгиптян часів перського, грецького і римського
завоювання від єгиптян часів створення «культових»
споруд і написання «культових» творів, трансформував
невідомим чином сприйняття і розуміння єгиптянами
таких споруд і творів через дві–три тисячі років.
Якщо вважати, що більшість пам’ятників Стародавнього Єгипту було створено саме єгиптянами,
то можливо припустити те, що в деякий період 3–го
тисячоліття і першої половини 2–го тисячоліття до
нашої ери відбувся великий науковий прорив (прогрес) в
розвитку Стародавнього Єгипту (аналогічний тому, який
відбувся у 20–му столітті нашої ери), в основі якого були
труди його вчених.
І якщо Геродот, за результатом власних спостережень,
визначав жерців лише служителями культів, то вже
пізніше Страбон в «Географії» припускав, що на початку
існування Стародавнього Єгипту «Жрецы посвящали
себя занятиям философией и астрономией; они были
приближенными царей» [4, с. 530]. Тобто, вже в той час
припускалось, що особи, яких древні греки вважали
першими жерцями Стародавнього Єгипту, могли бути не
релігійними діячами (або не лише релігійними діячами),
а вченими.
При цьому, завжди, більшість населення, яка не має
жодного відношення до науки, не розуміє дій вчених та
їх наукові відкриття (у теперішній час звичайні люди,
які не мають відношення до науки, також не розуміють
хімічних та фізичних формул, які використовуються
у сучасних науці та промисловості, – люди лише
користуються благами, які надає їм наука, а ці формули
для них настільки ж незрозумілі, як і ієрогліфи).
Можливо, що великий розрив у розумінні наукових
досягнень між вченими і звичайним населенням існував
вже у період першого наукового прориву в історії
Стародавнього Єгипту.
Враховуючи те, що, станом на час дослідження
Стародавнього Єгипту, технології створення і розуміння
його «культових» споруд та текстів були втрачені,
а його населення вже не здатне було їх відтворити,
можливо констатувати факт певної деградації населення
Стародавнього Єгипту протягом 2–3 тисяч років,
причому як культурної, так і технічної. І в цьому не має
нічого дивного, оскільки подібних фактів достатньо в
історії світу (зникнення цивілізації Майя, зникнення
населення древнього міста Мохенджо–Даро, захоплення
і розпад Римської імперії, розпад Радянського союзу
тощо). Причин такої деградації могло бути досить
багато: економічний занепад, епідемії, війни, природні
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катаклізми, завоювання та будь–які інші події, які могли
змусити вчених відмовитись від подальшого наукового
розвитку або взагалі знищити їх як клас.
В свою чергу, для втрати населенням розуміння
наукових принципів і досягнень було достатньо
його деградації протягом трьох–чотирьох поколінь
(наприклад, якщо сьогодні припинити повністю наукову
діяльність і лише механічно за завданим порядком
супроводжувати діяльність технічних об’єктів, то вже
через 3–4 покоління населення буде дивитися на атомні
станції, метро та інші глобальні конструкції, як дивились
на піраміди єгиптяни в період їх дослідження древніми
греками і як зараз на піраміди дивимось ми).
Така деградація не могла не призвести до «часового
дисонансу світоглядів» – різниці у світоглядах жителів
Стародавнього Єгипту періоду перського, грецького і
римського завоювання та періоду створення «культових»
споруд і написання «культових» творів.
В зв’язку з цим, навряд чи можна довіряти інформації
про історію і розвиток Стародавнього Єгипту, отриманої
древніми греками наприкінці його існування від
єгиптян, які самі не розуміли цих подій внаслідок певної
деградації.
Цілком вірогідно те, що єгиптяни, які жили
наприкінці існування Стародавнього Єгипту, не
розуміючи змісту його стародавніх пам’ятників та
ієрогліфічних написів, надали цим об’єктам релігійне
обрамлення, перетворивши їх на культи, з якими в
подальшому познайомилися давньогрецькі дослідники і
діячі, описавши їх у вищевказаних текстах.
Також, необхідно розуміти те, що всі давньогрецькі
тексти стосовно Стародавнього Єгипту були створені
вже наприкінці його існування – в період значного
впливу іноземних культур на культуру Стародавнього
Єгипту, внаслідок його завоювання спочатку гіксосами,
а пізніше нубійцями, персами, греками, а потім і
римлянами.
Професор Московського державного університету
імені Михайла Ломоносова Володимир Олексійович
Томсінов зазначав щодо періоду грецького завоювання
Єгипту: «Египетская духовная культура, религия,
политическая идеология, организация государственной
власти, бытовая культура, экономика и т.д. развивались
в период правления Птолемеев под большим влиянием
македонских и греческих традиций» [5, с. 126].
В даному випадку, можливо говорити про наявність
«етнічної дифузії культур» на території Стародавнього
Єгипту – змішування культурних традицій та світоглядів
жителів Стародавнього Єгипту з культурними
традиціями та світоглядами завойовників (гіксосів,
нубійців, персів, греків та римлян), яка вже відбулась
ще до початку проведення досліджень та написання
вищевказаних текстів давньогрецькими дослідниками
та діячами.
В зв’язку з цим, ніхто не може визначити «етнічну
чистоту» історії Стародавнього Єгипту, та «етнічну
чистоту» релігій, звичаїв та вірувань його жителів, які
могли існувати задовго до зазначених завоювань.
Цілком вірогідно те, що саме завойовники, не
розуміючи змісту пам’ятників та ієрогліфічних написів
Стародавнього Єгипту, надали цим об’єктам релігійне
обрамлення від власної культури, перетворивши їх
на культи, з якими в подальшому познайомилися
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давньогрецькі дослідники і діячі, описавши їх у
вищевказаних текстах.
Крім того, необхідно пам’ятати слова Бенедетто
Кроче про те, що «стародавні пам’ятники культури
є лише «трупом без души», і тільки «ожививши» ці
пам’ятники своїми знаннями, інтелектом й уявою,
історик перетворює низку свідчень на «історію», себто в
якийсь спосіб організовану розповідь» [1, с. 229].
Древні греки, які досліджували або, на певному
етапі, творили, і, таким чином, «оживляли» для нас
історію Стародавнього Єгипту, виступали одночасно і
науковцями і свідками певних подій та розповідей.
Саме таким чином для нас «оживляли» історію
Стародавнього Єгипту Геродот Галікарнаський, Платон
із Афін, Страбон із Амасьї, Діодор Сицилійський, а
також державні діячі Стародавнього Єгипту, які склали
давньогрецькою мовою текст на «Розетському камені».
Однак, на жаль, «нікому досі не вдавалося винайти
спосіб відгородити науковця від самого себе – обставини
життя, зв’язків (усвідомлених чи й ні) зі своїм соціальним
середовищем, системою вартостей і суспільним статусом
або від звичайної громадянської активності», абсолютно
правильно зазначає нам професор Києво–Могилянської
академії Наталя Яковенко [1, с. 259].
В той же час, і «абсолютно правдивого свідка не
може існувати з тієї простої причини, що точність
образів, фіксованих нашою пам’яттю, пов’язано зі
ступенем важливості для нас почутого, побаченого або
прочитаного», додає Наталя Яковенко [1, с. 236].
В свою чергу, саме власне уявлення (відчуття)
історії Стародавнього Єгипту його давньогрецькими
дослідниками та діячами, яке було основане на
емоційному сприйнятті стародавніх пам’ятників
культури цієї країни та їх величі, по відношенню до
власних можливостей древніх греків і можливостей
соціуму, що їх оточував, відігравало одну із головних
ролей у висвітленні історії Стародавнього Єгипту.
І хоча власне уявлення історії не вважається
«офіційним джерелом» і його не можливо побачити,
але його «присутність» відчувається у кожній спробі
висвітлили історію Стародавнього Єгипту.
Однак, не дивлячись на всю яскравість і
романтичність ситуації, власне уявлення є найбільш
необ’єктивним джерелом в історії, оскільки у своєї
більшості, дослідники Стародавнього Єгипту (які були
свідками певних оповідань та подій) не були юристами,
аграріями, архітекторами і будівельниками, а також
не володіли іншими професіями, які дозволяли би їм
повноцінно оцінювати історично–культурний спадок
певного народу.
Крім того, «За кожним варіантом історіописання, як
і за кожним окремо взятим істориком, стоїть притаманна
його часові та його культурі історична свідомість»,
зазначає професор Києво–Могилянської академії Наталя
Яковенко у своєї книзі «Вступ до історії» [1, с. 45].
Вплив «історичної свідомості» на висвітлення історії
неможливо переоцінити, особливо, коли це стосується
древніх греків, які сприймали історію Стародавнього
Єгипту та життя його громадян на основі власного
світогляду.
При цьому, основною складовою «історичної
свідомості» древніх греків була надзвичайна релігійність
самих древніх греків, які сприймали культуру
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Стародавнього Єгипту через призму власних релігійних
переконань. Все незрозуміле здавалося їм або домислом
або божою волею.
З приводу релігійності древніх греків, російський
історик античності професор Казанського університету,
доктор грецької словесності і член–кореспондент
Петербурзької Академії Наук, киянин Федір Герасимович
Міщенко (який у 1888 році першим переклав «Історію»
Геродота на російську мову), в передмові до свого
перекладу Геродота зазначав: «Непрестанное участие
богов и богинь в судьбах героев и простых смертных
казалось древнему верующему эллину столь же
неизбежным и, так сказать, естественным, как нам
кажется выдуманным и невероятным» [6, с. 9].
Протягом довгого періоду релігія та релігійність
древніх греків трансформувалися, але не зникали.
В період XI–VI століття до нашої ери в Архаїчній
Греції з’явилися два найбільш впливових релігійно–
філософських вчення орфіків та піфагорійців, стосовно
яких радянський історик–антикознавець професор
Санкт–Петербурзького університету Юрій Вікторович
Андрєєв зазначав: «И орфики, и пифагорейцы пытались
исправить и очистить традиционные верования греков,
заменив их более утонченной, духовно наполненной
формой религии» [7, с. 257].
В той же час, необхідно визнати, що в Стародавній
Греції архаїчного періоду з’являлися і атеїстичні
філософські течії, деякі філософи намагалися пояснити
суть існування людини з певної наукової точки зору, і в
першу чергу це відбувалося зусиллями натурфілософів
із Мілета (в особливості Анаксімандр з його вічною і
безмежною субстанцією «апейрон»).
Однак, к V – III століттям до нашої ери, коли на
історичній та літературній арені з’являються Геродот
Галікарнаський і Платон із Афін, такі спроби починають
зникати, а релігійність древніх греків навпаки починає
зростати. Доктор історичних наук і спеціаліст з історії
Стародавньої Греції Людмила Петрівна Маріновіч
пояснює це перемогами греків у війнах: «С точки
зрения традиционных представлений в войне с
персами на стороне греков сражались и их божества,
о чем, в частности, упоминает Геродот. Победа греков
над персами соответственно воспринималась как
свидетельство могущества греческих богов. … Зевс, все
более занимающий доминирующее место в пантеоне,
приобретал в мыслях и чувствах греков черты гаранта
справедливости. … Уверенность в том, что боги помогут
человеку, если он лишен гордыни и приемлет свою
судьбу, была присуща грекам той поры» [7, с. 296, 297].
В наступні епохи і до моменту появи на арені історії
Діодора Сицилійського і Страбона із Амасьї, релігійність
жителів Стародавньої Греції лише зміцнювалась та
виражалась у спорудженні культових релігійних храмів,
скульптур і зображень. Доктор історичних наук і
вчений–антикознавець Олександра Іванівна Павловська
відмічає, що в цей період «Цари и города строили
и восстанавливали множество храмов греческим и
местным божествам» [7, с. 435], та додає, що в цей час
формуються нові релігійно–філософські вчення, такі
як стоїцизм, який визначав «зависимость человека от
высшей благой силы (логоса, природы, бога)» [7, с. 440],
і гносеологія Епікура, який «признавая существование
божеств, выступал против ложных домыслов толпы о
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богах» [7, с. 441]. Давньогрецькі філософи постійно
змінювали та по різному намагалися трактувати основи
релігійно–філософських вчень, які існували раніше,
створювали нові вчення, переходили з однієї релігійно–
філософської течії до іншої, але завжди залишалися
впевнено релігійними. З приводу зміни релігійних
переконань, цікавим є висновок філолога–антикознавця
Георгія Андрійовича Стратановського стосовно описання
життя Страбона: «Занятия у философов–перипатетиков
не мешали будущему географу причислять себя к
стоикам» [4, с. 7].
Таким чином, на сьогоднішній день можливо
вважати, що «історична свідомість» більшості древніх
греків ґрунтувалася на релігійних принципах і не
уявляла життя людини без допомоги та керування богів.
З цього приводу, давньогрецький філософ
неоплатонік Ямвліх у своєї книзі «Відповідь вчителя
Абаммона на лист Порфирія Анебону і вирішення
труднощів, що в ньому містяться» (друга назва «Про
єгипетські містерії») зазначав: «Итак, прежде всего
ты говоришь, что допускаешь существование богов.
Так говорить неправильно. Наша природа изначально
обладает врожденным знанием о богах, которое
превосходит всякое рассуждение или выбор и первично
по отношению к рассуждению и доказательству. Это
знание изначально проистекает от собственной причины
и существует одновременно с основополагающим
стремлением души к благу» [8, с. 46].
Релігійність давньогрецьких дослідників та діячів
відчувається у всіх найбільш відомих текстах, які містять
інформацію про історію Стародавнього Єгипту.
«Історія» Геродота Галікарнаського, «Крітій»
Платона із Афін, «Географія» Страбона із Амасьї,
«Історії» Діодора Сицилійського, а також знаменитий
текст на Розетському камені, – всі вони «визнають» і
«підтверджують» взаємозв’язок життя людини з волею
богів, та буквально пронизані релігійним підтекстом.
Вищевикладене дозволяє припустити наявність
певного впливу такого фактору, як надзвичайна
релігійність древніх греків (яка складала основу їх
«історичної свідомості»), на дослідження ними історії
Стародавнього Єгипту та формування будь–яких теорій
щодо існування релігій на території Стародавнього
Єгипту в період до перського завоювання.
Висновки. Якщо за своєю релігією древні греки
вважали, що світом керують боги, а своїх «міфічних»
героїв Еллади вважали напівбогами, то хіба могли вони
вважати звичайними людьми древніх правителів, героїв,
вчених і засновників культури Стародавнього Єгипту,
велич «культових» споруд якого вважалася древнім
грекам неймовірною та надприродною?!
Враховуючи надмірні релігійність і віру у
надприродне древніх греків, можливо припустити,
що, при здійсненні більшості описів Стародавнього
Єгипту, все величне, невідоме і незрозуміле завжди
перекладалося ними з релігійним підтекстом, навіть,
якщо релігії там і не існувало.
При цьому, в багатьох випадках, давньогрецькі
дослідники намагалися надати «культовим» древньоєгипетським особам роз’яснення з точки зору давньогрецьких релігії та міфології.
Це легко можна побачити у тому, як Геродот порівнює
осіб, яких він називає древньоєгипетськими богами,
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з богами Стародавньої Греції, визначаючи прямий
зв’язок між ними: «сын Осириса, именуемый у эллинов
Аполлоном; лишив власти Тифона, он последним
царствовал в Египте. Осирис называется по–эллински
Дионисом» [6, с. 249].
Однак, перелічені у цій статті фактори не зменшують
для історії цінність заходів, спостережень і результатів
опитування, проведених давньогрецькими дослідниками
та діячами, але ми повинні розуміти, що аналіз та оцінку
будь–яких релігійних подій та обставин Стародавнього
Єгипту, висвітлених древніми греками, необхідно
здійснювати через призму певних історичних факторів,
які впливали або могли впливати на об’єктивність такого
висвітлення.
При цьому, необхідно розуміти, що будь–який
аналіз давньогрецьких текстів стосовно Стародавнього
Єгипту, який ми можемо зробити, буде лише нашими
міркуваннями та припущеннями, але, в будь–якому
випадку, цей аналіз необхідно проводити з урахуванням
певної релігійності древніх греків.
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Religions and the religiosity of the inhabitants of Ancient Egypt:
analysis of the factors that influenced the formation of the modern
common historical concept
The author of the article criticizes both the historical concept of religion
and extreme religiosity of the ancient Egyptians and the sources and factors that
influenced its formation.
In view of this, within the context of the research the main point is about the
sources and factors that have directly influenced the development of such a concept
of life in Ancient Egypt, and whether they can be trusted.
The author highlights among the mentioned sources the pyramids, temples,
obelisks, sculptures and drawings, as well as inscriptions and texts made with
hieroglyphic writing, and the like.
However, according to the author, the assessment of such sources on the subject
of religiosity is purely a theoretical question because it is based on our worldview
and on the known principles of the society existence, and therefore cannot be a proof
of the religions existence on the territory of Ancient Egypt.
There are many interpretations of the mentioned sources of the history of
Ancient Egypt in the form of the studies that is the basis of the historical concept of
religion and religiosity of the inhabitants of Ancient Egypt.
Thus, the framework for such studies of Ancient Egypt appeared to be the texts
that had been written by the ancient Greeks.
The author questions the reliability and objectivity of the aforementioned
sources and determines the factors that have influenced their interpretation and the
further formation of the historical concept.
Keywords: religion, religiosity, ancient Egypt, historical concept.
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Відображення християнської онтології права
у філософії кардіоцентризму1

Стаття присвячена дослідженню феномену відображення фундаментальних положень християнської онтології права у кардіоцентричній
філософії. У статті окресленіті відмінні постулати, котрі характеризують
християнську онтологіюправа.Показано яким чином ці постулати знаходять
своє відображення у філософії серця, що надає перевагу духовним чинникам
права над раціональними. Проведено порівняльний аналіз вмісту категорій
«людська гідність», «свобода», «відповідальність» і «справедливість» у
трактовці християнської теології та кардіоцентризму. Наведені аргументи,
які використовують їхні фундатори для обґрунтування верховенства
природного права, яке безпосередньо походить від Божого закону, над
1
Серед українських вчених немає єдиної думки щодо
використання цього терміну. Одні, і серед них Я. Гнатюк,
посилаючись на О. Кульчицького, застосовують термін
«кордоцентризм» [1, с. 8]. Інші, зокрема С. Максимов,
користуються терміном «кардіоцентизм» [2, с. 115–117].
Різниця полягає у тому, що перші приймають за основу
латинський переклад слова «серце» – «cordis» (кордіс), а
другі воліють до грецького – καρδία (кардіа). Зважаючи на
те, що власне термін «філософія» має грецьке походження,
ми не вважаємо за доцільне змішувати латину та грецьку в
одній дефініції. А беручи до уваги, що складова «кардіо» є
найбільш вживаною у різних словосполученнях і саме вона
представлена авторитетними фахівцями філософії права,
ми будемо користуватися терміном «кардіоцентризм», при
цьому аж ніяк не заперечуючи можливість вживання терміну
«кордоцентризм».
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позитивним правом. Доведено, що філософія права, розроблена у парадигмі
кардіоцентризму, є рефлексією християнських принципів любові та милосердя.
Ключові слова: кардіоцентризм, онтологія права, християнські цінності,
людська гідність, справедливість, свобода, відповідальність, природне право,
позитивне право.

Постановка проблеми у загальному вигляді та
її зв’язок із важливими науковими та практичними
завданнями. Складні соціально–політичні процеси, які
відбуваються в Україні, змушують політиків і вчених
наполегливо шукати принципи, які можуть стати
онтологічною основою нашої держави, та під новим
кутом зору поглянути на ті фундаментальні цінності, на
яких ґрунтується система права. Християнська етика,
котра лежить у витоків української культури і тому
виступає першоджерелом в тому числі і права України, має
бути розглянута в якості моральної сили, що сприятиме
зміцненню базових суспільних цінностей. Аналіз
онтологічної основи права має кардинальне значення
для наукового обґрунтування його морального вмісту
та визначення перспектив подальшого розвитку в нових
соціально–політичних умовах, а також практичного
вдосконалення базових положень права. Розуміння
морального базису права допоможе також остаточно
подолати наслідки тоталітарного комуністичного
антирелігійного минулого та ефективніше спрямувати
правотворчу і правозастосовну діяльність в Україні у
напрямку наближення української системи права до
християнсько–демократичних стандартів Євросоюзу.
Тому звернення до сформованої в рамках української
філософської традиції парадигми кардіоцентизму
уявляється актуальним як з наукової, так і з практичної
точки зору.
Аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор,
виділення невирішених частин загальної проблеми,
котрим присвячується означена стаття. Одними
з перших в історії філософії оригінальну ідею
першості серця перед розумом, в якій відображена
християнська онтологія права, розробили фундатори
кардіоцентризму Г. Сковорода, М. Гоголь, П. Юркевич
і П. Куліш та їхні російські послідовники, зокрема,
І. Ільїн. На наявність рефлексії християнських ідеалів
у філософії серця звертали увагу дослідники їхньої
творчості І. Бичко, Є. Калюжний, О. Кульчицький,
І. Мойсеїв, С. Ярмусь. Глибокий та всебічний аналіз
кардіоцентризму (кордоцентризму) здійснив Я. Гнатюк.
Основні положення кардіоцентризму з точки зору
філософії права розкрив С. Максимов. Характеристика
правових ідей філософії серця в основному базується
нарозгляді творів П. Юркевича. Розробкам у цьому
напрямку присвячені роботи таких дослідників права
як С. Алексєєв, В. Бабкін, Д. Керимов, В. Нерсесянц,
П. Рабінович, В. М. Селіванов, М. В. Цвік. Філософський
аналіз взаємообгрунтування моралі і права у
творчості П. Юркевича представлений у дослідженні
Г. Чередниченко. Окремі аспекти його філософсько–
правознавчої спадщини були предметом наукових
розвідок таких дослідників–філософів як Г. Боровська,
М. Громов, П. Давидов, В. Думцева, В. Ільїн, Т. Ковальчук,
О. Левченкова, О. Мироненко, І. Хрімлі та правознавців
– Т. Магаца і В. Тихонова. Філософсько–правові аспекти
праць інших представників кардіоцентризму, наприклад
І. Ільїна, фактично лишилися поза увагою вчених. Отже,
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не дивлячись на численні наукові доробки, у філософії
права досі не представлений системний аналіз рефлексії
основних постулатів християнської онтології права у
парадигмі філософії серця.
Формування цілей статті (постановка завдання).
Стаття має на меті показати яким чином фундаментальні
положення християнської онтології права знаходять своє
відображення і розвиток у кардіоцентричній філософії.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Коріння християнської онтології права сягає Старого
Заповіту.Основою основ цієї онтології є визнання права
людини на життя в якості абсолюту. Першоджерело
цього принципу ми знаходимо у шостій заповіді закону
Божого «Не убий!», яка була донесена до людей Мойсеєм
3,5 тисячі років тому. Як вказує Петро Баренбойм, для
повноти розуміння сенсу цієї заповіді слід додати, що, за
словами пророків, грішить проти шостої заповіді і той,
хто бажає смерті іншій людині, хто не подає допомоги
бідним і хворим, хто не живе з іншими у злагоді і в мирі,
а, навпаки, ставиться до інших з ненавистю, заздрощами
і злобою, затіває з іншими сварки і бійки, кривдить
інших. Грішать проти шостої заповіді всі злі і сильні,
які кривдять слабких [3]. Важливо підкреслити що у
Старому Заповіті вперше в історії людства містяться
норми про зв’язок моралі і права, про необхідність
засновувати власну правову поведінку людини на
певних вищих цінностях, а не тільки на раціональності
та доцільності, як намагаються це підносити сучасні
апологети секуляризму у правовознавстві. Саме
зі Старого Заповіту йде християнський принцип,
відповідно до якого визнається тільки право, котре
засноване на моралі.
Однак, слід підкреслити, що християнська онтологія
права співвідноситься із настановами Старого Заповіту
за діалектичним законом «заперечення заперечення»,
бо її справжнім стрижнем виступають Євангельські
заповіді. Екзистенціальна відмінність полягає у тому,
що дотримання правил, котрі містяться у Мойсеєвих
скрижалях, забезпечувалось острахом перед Божою
карою, у тойчас як слідування нормам Святого Письма
ґрунтується на самосвідомості як вірі у Спасіння та
любові, бо Христос проголосив: «Нову заповідь Я вам
даю – да любить один одного!» (Ін. 13:34). Майже тисячу
років тому Київський митрополит Іларіон у своєму
знаменитому «Слові про закон і благодать» показав,що
історія Спасіння рухається від обмеженості іудейського
Закону до християнської Благодаті – визволительки
всього людства;спочатку тінь, а потім Істина [4]. Саме
цей вміст онтології права є наріжним каменем гуманізму,
який відображає філософія кардіоцентризму.
У витоків цього напряму стояв український
мандрівний філософ Г. Сковорода, який у другий
половині XVIII століття розробив базові ідеї так званої
«філософії серця». Слід підкреслити, що його ідеї цілком
ґрунтуються на християнський онтології. Філософське
запитання Сковороди, що виконує функцію твердження:
«Хіба не мертвою є душа, позбавлена істинної любові,
тобто Бога?» [5, с. 264] збігається із головним постулатом
християнства про любов як основу буття. Людина у
розумінні Г. Сковороди – це духовна істота,котра існує у
просторі християнської культури та Біблії як її центру. За
Г. Сковородою, «Біблія є людина» і, навпаки, «людина є
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всієї Біблії кінець, і центр, і гавань» [6, с. 251; 5, с. 336].
Тому–то, на його погляд, «не розуміємо й Біблії, що не
знаємо себе» [6, с. 291]. Для Сковороди пізнання Біблії та
самопізнання людини є взаємопов’язаними процесами.
«Не пізнавши себе, як пізнаєш Біблію?», – запитував він
[7, с. 327]. І закликав: «Пізнай же спершу себе самого,
тоді пізнаєш і Адама з Євою» [7, с. 338]. Оскільки Біблія
є джерелом духовних цінностей, то і пізнати її, а отже і
себе, людина може тільки духом, тобто серцем. Звідси
Сковорода зробивузагальнюючий висновок – «людина є
серце» [6, с. 359].
Через століття, творчо розвинувши ідеї Сковороди,
професор Київської духовної академії П. Д. Юркевич
заклав міцний теоретико–методологічний фундамент
кардіоцентризму як філософської парадигми нової
релігійної свідомості. У повній відповідності до
християнської онтології Юркевич основну ідею
кардіоцентризму виражає наступним чином: «Людина
починає свій моральний розвиток з руху серця, яке усюди
хотіло би зустрічати істоти, котрі радіють, зігрівають одне
одного теплом любові, пов’язані дружбою та взаємним
співчуттям. Тільки у цій формі здійсненого всезагального
щастя світ уявляється їй як дещо гідне існування» [8,
c. 181]. Хоча і Сковорода, і Юркевич свої світоглядні
концепції побудували, спираючись на християнські
постулати щодо буття та сутності людини, їхні підходи
дещо різняться. «Якщо Г. Сковорода вибудував
філософсько–теософську систему із структурними
елементами – Біблія як світ символів – людина як
символічна тварина – Біблія як світ символів, де пізнання
Біблії є самопізнання людини, а самопізнання людини
є пізнання Біблії, причому самопізнання людини і Бога
є одночасно другим народженням, або народженням
«нового серця», перетворенням людини в істинну людину,
в Бога, то П. Юркевич розбудував філософсько–наукову
систему, яку можна представити так: Біблія – наука
про людину (експериментальна фізіологія і психологія
свідомості) – Біблія, встановивши на теоретичному
рівні гармонію між юдейсько–християнською традицією
й модерними гуманітарними науками» – зазначає
Я. C. Гнатюк [1, c. 83].
Він звертає увагу, що філософські системи
Г. Сковороди й П. Юркевича підготували релігійно–
філософське відродження в російській філософській
культурі «срібного віку» (особливо метафізика захованого
серця П. Юркевича через ідеолога цього відродження
В. Соловйова і класика Б. Вишеславцева). Класики
російського релігійно–філософського відродження
Б. Вишеславцев, С. Франк, І. Ільїн – продовжили
кордоцентричну традицію Г. Сковороди і П. Юркевича.
Вони зробили суттєвий внесок у становлення релігійно–
філософської антропології ХХ ст. і тим самим показали,
що філософська теорія серця українських мислителів в
її антропологічній версії, пройшовши герменевтичний
(Г. Сковорода), феноменологічний (П. Юркевич),
аксіологічний (Б. Вишеславцев, С. Франк) і
культурологічний (І. Ільїн) етапи у своєму розвитку,
є актуальною і сучасною у будь–яку епоху [1, c. 83]. В
онтологічному аспекті український кордоцентризм є
вчення про укоріненість людини за допомогою серця в
істинному бутті [1, c. 10].
Загальною характерною ознакою кардіоцентризму
є погляд на людину як вільну, індивідуальну, конкретну
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й відповідальну істоту, але при цьому на відміну від
західного гуманізму у кардіоцентризмі наголос робиться
не на раціональних аспектах, а на духовних. Як зазначає
С. І. Максимов, цей філософський напрям припускає,
що сутність людини визначається не тільки і не стільки
свідомими психічними переживаннями (розумністю), а
«серцем», яке є джерелом думок і пізнання [2, с. 116].
Що стосується права, то з позиції філософії серця акцент
в його обґрунтуванні робиться на внутрішній духовній
сутності. Ідея права у кардіоцентричному трактуванні
полягає не у формальному зовнішньому примусі, а в
регулюванні життя з урахуванням внутрішнього світу
і свободи людини. Право при цьому розглядається як
умова, можливість творчої самореалізації особистості, її
індивідуального розвитку [2, с. 117].
Саме такий підхід обґрунтовує теорія І. О. Ільїна,
яка базується на твердженні: «Право в його основний
суті є необхідний для людини образ його духовного
життя на землі чи інакше: необхідна форма «зустрічі»
між верховним благом і людською душею. Право є
перш за все правом людини бути незалежним духом,
правом буття і правом свободи, правом самостійно
звертатися до Бога, шукати, знаходити, сповідувати і
здійснювати досконалість, котру людина бачить і котрій
надає перевагу. Одним словом, право – це атрибут духу,
його спосіб життя, його необхідний прояв» [9, c. 82].
Очевидно, що цей підхід є рефлексією християнської
онтології права.
Відмінною ознакою цієї онтології постає повага
до людської гідності. Вона логічним чином походить
з християнської віри у створення людини за образом
Божим для участі у виконанні Божественного задуму
про людину і світ. Це поняття є ключовим в усіх
християнських конфесіях, бо саме через нього знаходить
своє тлумачення гуманістичний вміст Євангелія. Як
наголошує Де Гаай Фортман, Христос – Бог і людина –
є найглибшим джерелом і гарантією гідності людської
особистості [10]. Але на відміну від права на життя
гідність не є абсолютом. Християнські богослови
виходять з того, що прийняття Господом Ісусом
Христом повноти людської природи, крім гріха (див.:
Євр. 4:15), свідчить, що гідність не поширюється на
спотворення, що виникли в цій природі в результаті
гріхопадіння. Зокрема, аксіологія права, розвинена
в рамках православ’я, розрізняє цінність і гідність
особистості. Цінність – це те, що дано, а гідність – це те,
що набувається. Здійснюючи добро, особистість набуває
гідності. Звідси постають два різновиди свободи:
внутрішня свобода від зла і свобода морального вибору.
Свобода від зла є самоцінною. Свобода ж вибору
набуває цінності, а особистість – гідності, тільки коли
людина обирає добро. Навпаки, коли індивід обирає
зло, свобода вибору веде до саморуйнування і завдає
шкоди гідності людини та суспільній моралі. Таким
чином, у християнській традиції поняття «гідність» має
насамперед моральне значення, а уявлення про те, що
гідне, а що негідне, тісно пов’язане з моральними або
аморальними вчинками людини та з внутрішнім станом
її душі. Більше того, визнання гідності особистості
означає утвердження її моральної відповідальності [11].
Отже, у християнському трактуванні аморальної гідності
не буває, а, відтак, відрив права від моралі означає його
суцільну профанацію.
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Саме у такому розумінні категорія людської гідності
знайшла своє відображення у філософії серця. Юркевич
виводить гідність людини з природної унікальності
людської істоти, бо вона одна з–поміж інших істот
«достеменно володіє моральною вільністю». Піднесення
людини до моральної особистості, на думку філософа,
обумовлено її можливістю «пізнавати своє життя як
частину одного вищого порядку» [12, с. 579]. Гідність
людини мислитель вважає невід’ємною моральною
рисою особистості, оскільки за будь–яких обставин
«людина мусить бути особою; певною особистістю, що
не розчиняється у загальному, і при цьому вона повинна
залишатися людиною – це означає виявляти у собі, у
своїй індивідуальності загальнолюдську природу» [12,
с. 695]. Виявом гідності і високого призначення людини,
на якому наголошував П. Юркевич, є і те, що їй «суджено
особисто нести відповідальність за все содіяне у світі»
[13, с. 144].
Спираючись на кардіоцентричне тлумачення
гідності людини, Ільїн формулює три аксіоми
правосвідомостізакон духовної гідності, закон автономії
і закон взаємного визнання [9, с. 147]. Закон духовної
гідності полягає у тому, що здорова правосвідомість
покоїться цілком на почутті власної духовної гідності.
Він ґрунтується на тому, що форма людського життя
визначається в основі тим, що людина є не просто
жива істота, і не тільки істота, обдарована душевними
здібностями, але істота духовна. Для того, щоб
випробувати і затвердити свою духовну гідність,
необхідно на ділі переконатися в своїй здатності до
сприйняття і здійснення об’єктивної вищої цінності.
Отже, моральна гідність людини затверджується саме
тим, що вона життєво з’єднує себе зі своєю совістю
і в служінні добру знаходить своє дійсне, особисте
покликання [9, c. 149]. Означена аксіома дозволяє
зрозуміти природу права. Бо, як вказує Ільїн, вірне
розуміння права є розуміння його духовної природи і
його духовного призначення; таке розуміння властиве
тільки тому, хто сам живе цим призначенням і хто
усвідомив і затвердив в собі цю духовну природу.
Людина повинна бути саме гідна права і, в той же час,
вона повинна створювати таке право, яке відповідало б
його власній гідності. А ця гідність права і його суб’єкта
– є гідність духу: його змістів, його способу життя, його
станів. Предметна поведінка в праві будується цілком на
духовній самосвідомості людини і на її почутті власної
духовної гідності [9, c. 146].
Друга аксіома правосвідомості полягає у тому, що
справжньою, основною формою духу, притаманним
йому, необхідним для нього способом буття і діяльності
є автономія або самозаконність. Згідно з його
визначенням, громадянин – це не абстрактна одиниця,
не об’єкт влади, і не просто психо–фізіологічний
індивідуум; але істота духовна, така, для якої автономія
потрібна, як повітря. Бути громадянином, означає, перш
за все, мати самостійні переконання в тому, що є добро і
зло, в чому полягає сутність людини і його призначення,
що таке право і держава і яка їхня вища мета.
Третя аксіома визначається як взаємне духовне
визнання. На думку Ільїна, вступити у правовідносини,
означає саме піднятися думкою і волею до ідеї права і
до мети права, тобто до духу, як джерела живої правоти.
Правовідносини, як такі, вводять людину до сфери духу,
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бо вони передбачають живе відношення душі до ідеї
об’єктивного блага, як мірила життя і діянь [9, c. 191].
Ільїн демонструє структуру таких правовідносин. В їх
основі лежить трояке визнання, двічі здійснене. По–
перше, кожен із суб’єктів, вступаючи в правовідносини,
визнає як основу відносини, як форму життя, як
об’єктивно значущу ідею. По–друге, кожен із суб’єктів
визнає свою духовність, тобто свою гідність і свою
автономію, як правотворчу силу. По–третє, кожен із
суб’єктів визнає духовність іншого суб’єкта, тобто його
гідність і автономію, як силу, здатну до правотворчості
[9, c. 194]. Отже, право потребує не тільки кропіткої
духовної роботи на користь добра задля досягнення
власної гідності, але й такої моральної поведінки, яка
не зачіпає гідності іншої людини. Фактично ця аксіома
є філософські формалізованою заповіддю Христа, який
у Нагірній проповіді проголосив: «Усе чого ви бажаєте,
щоб люди чинили вам, то й ви чинить їм!» (Мтф. 7:12).
Реляційна концепція людської гідності, яку
відстоює кардіоцентризм, дає можливість скрізь призму
християнської етики розглянути такі онтологічні
проблеми як співвідношення свободи і відповідальності
людини і справедливість.
Відомо, що дилема свободи полягає у тому, що
свобода однієї людини закінчується там, де починається
свобода іншої, тому жити у суспільстві та бути вільним
від нього неможливо. Як задекларував Всеправославний
Собор, дар свободи є одним з вищих дарів Бога людині
і як конкретному носію образу особистого Бога, і
як члену співтовариства особистостей, які в єдності
людського роду по благодаті відображають життя і
спілкування Божественних Осіб в Святій Трійці [14].
«Той, Хто створив на початку людину зробив її вільною
і самовладною, обмеживши її одним лише законом
заповіді», – проголошував святий Григорій Богослов [15].
Свобода дозволяє людині досягати успіху в сходженні
до духовної досконалості, але в той же час включає в
себе і небезпеку непослуху, виходу з підпорядкування
Богу і через те – гріхопадіння, трагічним наслідком
якого є існування зла в світі. «Усе мені дозволено, та
не все корисно. Усе мені дозволено, та не все назідає, –
проголошував святий апостол Павло. – Нехай не шукає
ніхто свого власного, але кожен [користі] іншого ... бо
чого б моя воля судилась чужою совістю?» (1 Кор. 10:
23–24, 29). Свобода без відповідальності і любові веде
врешті–решт до втрати свободи.
Саме на такі християнські ідеали моральності
спирається Юркевич,розглядаючи цю проблему. «Серце
як тілесна, душевна та духовна сутність людини прагне
добра, братського спілкування, – писав він. –У цьому
моральному стані людина знищує різку відстань між
собою і своїми ближніми, поважає людську гідність у
всякій особі, поважає чужі права і виконує свої обов’язки,
робиться здатним жертвувати, прощати і покривати
чужі слабкості любов’ю в ім’я Христове...» [16, с.
356–357]. Як зазначає Г. О. Чередниченко, Юркевич
вбачає моральну діяльність у здатності людини робити
добро, вміти йти на компроміс, виконувати обов’язки,
мати почуття відповідальності, честі і справедливості, а
здійснення добрих вчинків, заснованих на ідеї правди і
любові вважає обов’язком кожного [17, с. 18].
У контексті аксіоми автономії правосвідомості
розкриває проблему співвідношення індивідуальної
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 134

свободи та обов’язків Ільїн. Він наголошує, що керувати
собою означає волею приймати рішення про свої дії і
вибирати свої життєві змісти; стверджувати свою гідність
і свої сили, і, в той же час, встановлювати і дотримуватися
своєї межі; відстоювати свої повноваження і виконувати
свої обов’язки» [9, c. 169]. За твердженням філософа,
людина, яка володіє зрілою правосвідомістю, здійснює
ті правові акти, які хоче, але хоче вона зробити тільки ті,
які відповідають меті права і праву, тому її дії настільки
ж вірні цілі права, наскільки вони вірні її власній волі
[9, с. 175]. Слід звернути увагу, що християнська мораль
однозначно вимагає обмеження свободи на користь
відповідальності, особливо це помітно у православній
духовній традиції, у якій людина має свої заздалегідь
визначені місце і обов’язок.
У цьому контексті важливо зазначити, що у християнській традиції поняття свободи і відповідальності
неодмінно корелюються із поняттям справедливості.
Як стверджував відомий християнський теолог Фома
Аквінський, справедливість є несучою конструкцією,
стовбуром усієї побудови людських чеснот. «У
справедливості є свій особливий властивий їй об’єкт,
якого немає в інших чеснот, і цей об’єкт називається
правом, що означає те ж, що і «правота» [18]. Розкриваючи
зміст оцінки соціальних відносин, виходячи з критерію
справедливості, Аквінат вказував, що «правильним»,
або «правим», є такий вчинок, який узгоджений з іншою
людиною за допомогою деякої рівності.
Проблема співвідношення справедливості і права
ґрунтовно досліджувалася Юркевичем. Мислитель
вказував, що при всякій зустрічі протилежних
бажань та інтересів людина повинна звертатися до
моральних вимог справедливості, яка вкаже їй, де і
коли її бажання не законні, де і коли вони суперечать
благу її ближнього і благу загальному. При вищому
моральному розвитку людина кориться ще заповіді
любові, яка переконує її жертвувати своїми особистими
вигодами для блага спільного. У справедливості і
любові полягають найміцніші умови для воцаріння миру
між людьми, для заснування спільного приятельства
і братерства між ними» [19, с. 74]. Юркевич доводив,
що ідея справедливості є метою права та складає його
сутність, та в той же час вона є і ядром моральності.
Тому філософ розглядав справедливість одночасно і
як моральний, і правовий принцип, що визначає життя
людини, функціонування суспільства та буття держави.
Підхоплюючи цю тезу, Ільїн підкреслював, що право
приймає форму об’єктивного сенсу для того, щоб
внести в суспільне життя початок розумного, мирного і
справедливого порядку [9, c. 26].
Таке розуміння сутності права неодмінно ставить на
порядок денний онтологічні питання про першоджерело
права, про співвідношення Божого закону, природного і
позитивного права. Слід зазначити, що філософія серця
по цих питаннях аргументовано опонує позитивізму.
Ільїн, відстоюючи позиції відродження природного
права, стверджував, що у кожної людині, незалежно
від віку, освіти, розуму і таланту, є характерна для її
душі правосвідомість, навіть і тоді, коли вона сама
про це не підозрює. Об’єктивність предметного
змісту відносно права, на його думку, полягає у тому,
що в зовнішньому відношенні людини до людини є
якась єдина і об’єктивна правота, яку можна пізнати
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тільки через внутрішній досвід, через справжнє,
предметне випробування і розкриття природного права.
Розкриваючи онтологію права в кардіоцентричній
парадигмі, філософ проголошує: «Жити – означає для
людини жити правосвідомістю, в його функції і в його
термінах, бо воно залишається завжди одною з великих і
необхідних форм людського життя» [9, с. 25].
Розмірковуючи над тим, що саме право мусить бути
внутрішньою суттю людини, її вічним призначенням,
Юркевич доводить, що «право людини залежить від
її гідності, яке завдання вона покликана здійснити у
світі, і яке місце вона повинна посісти у державі згідно
зі своїми заслугами: це право об’єктивне на відміну від
позитивного, право, яке випливає з ідеї справедливості –
на відміну від права, узаконеного позитивним законом;
перше має значення як справедливість від природи, друге
є право сильного, того, хто це право встановлює» [12, с.
605]. Філософ дійшов висновку, що первісними засадами
правової діяльності людини є саме моральні закони як
загальні ідеї добра і любові. Моральні закони породжує
серце людини, а розум закріплює їх у вигляді права.
Таким
чином,
кардіоцентрична
концепція
природного права відстоює переконання про існування
ідеалу вищої справедливості, такої справедливості,
яка є вищою по відношенню до позитивного права і
має панувати над владою та над самим законодавцем.
Вона має коріння в божественній справедливості, і тому
релігійні джерела права стають основоположними. У
той час як природно–правова концепція філософії серця
ґрунтується насамперед на духовних витоках права,
позитивістський підхід,напроти, зорієнтований на
визнання системи права, яка складається з юридичних
приписів, і концентрується тим самим на структурі права
як сукупності нормативно–правових актів та судових
прецедентів. Кардіоцентризм трактує моральні закони
виключно як приписи «найвищого законодавства»,
тобто похідними від Божественного закону. У повній
відповідності з християнським віровченням головною
умовою, яка забезпечує існування моральності, він
вважає любов, яка проявляється у формі прагнення до
творення добра.
По цих позиціях простежується онтологічна
спорідненість філософії серця з вченням розробника
християнської філософії права Фоми Аквінського.
Видатний теолог був впевнений, що кожен закон в
кінцевому рахунку походить з того, що він називає
вічним законом. «Вічний закон» відноситься до
пророчого упорядкування Богом усіх створених речей
до їх належного кінця. Людина бере участь у цьому
божественному порядку в силу того, що Бог створює у
неї як бажання, так і здатність розрізняти що є добре і що
зле (філософ називає цю здатність «світлом природного
розуму»). З цієї точки зору природне право є лише
продовженням вічного закону. Як вказує Аквінський,
природне право є фундаментальним принципом, який
витканий в структуру нашої натури. Але природне
право не є зовнішнім імперативом. За Аквінатом, з
приписів природного права, як із загальних і до того
ж неоднозначно трактованих джерел, людський розум
повинен приходити до конкретних питань, котрі
належать більш особливим принципам. Ці виведені
людським розумом особливі встановлення називаються
людськими законами, або позитивним правом [20].
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На завершення доцільно буде навести слова Ільїна,
які, на нашу думку, демонструють яким чином у
філософії серця розуміється онтологія права. «Духовне
призначення права полягає в тому, щоб жити в душах
людей, «наповнюючи» своїм змістом їх переживання і
складаючи, таким чином, в їхній свідомості внутрішні
спонукання, що впливають на їхнє життя і на їх
зовнішній образ дій, – наголошує мислитель. – Завдання
права полягає в тому, щоб створити в душі людини
мотиви для кращої поведінки» [9, c. 45]. Практичне
значення цієї формули полягає у тому, що, як зазначає
П. Г. Давидов, лише за таких умов зростатиме не
нав’язана державою повага до права, а заснована на
глибокій особистій переконаності в його ефективності
як засобу регулювання суспільних відносин [21, c. 156].
Висновки з даного дослідження та перспективи
подальших розвідок у даному напрямку. Коріння
християнської онтології права сягають Старого Заповіту,
який встановив абсолют права людини на життя.
Але заповіді Христа співвідносяться з Мойсеєвими
настановами вельми діалектично. Характерною
відзнакою Євангелія є пріоритет любові і милосердя над
острахом і покаранням. Саме ці фундаментальні цінності
покладені в основу парадигми філософії серця. Її базовим
елементом виступає людська гідність. Ця категорія
розуміється реляційно, тобто як така, що вимагає, з одного
боку, постійного духовного самовдосконалення, котре
виявляється у вчинках на користь добра, а, з іншого боку,
потребує взаємного духовного визнання гідності з іншим
соціальним суб’єктом. Від цього походять християнські
принципи свободи, відповідальності та справедливості.
Християнська мораль однозначно вимагає обмеження
свободи на користь відповідальності. А кардіоцентризм
у свою чергу відстоює переконання, що свобода
без відповідальності і любові веде врешті–решт до
втрати свободи. Християнська теологія стверджує, що
справедливість є несучою конструкцією, стовбуром усієї
побудови людських чеснот. Тож, відповідно до поглядів
мислителів, які відносяться до школи філософії серця,
ідея справедливості є метою права та складає його
сутність,та в той же час вона є і ядром моральності.
Ґрунтуючись на цьому твердженні, кардіоцентризм
відстоює християнські онтологічні посили, відповідно до
яких позитивне право є похідним від природного права,
першоджерелом для якого виступає Божий закон. Саме
на цих посилах формується зріла правосвідомість. Отже,
втілення християнських принципів любові, милосердя,
людської гідності, справедливості, балансу свободи
і відповідальності у правотворчу і правозастосовну
діяльність гарантують ефективність функціонування
правової системи.
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The reflection of the Christian ontology of law in the philosophy
of cardiocentrism
The article is devoted to the study of the phenomenon of reflection of the
fundamental provisions of the Christian ontology of law in cardiocentric philosophy.
It identifies those distinctive postulates that characterize the Christian ontology of
law. The author shows how these postulates are reflected in the philosophy of a
heart, which prefers the spiritual factors of law over rational. The paper contains the
comparative analysis of the contents of the categories «human dignity», «freedom»,
«responsibility» and «justice» in the interpretation of Christian theology and
cardiocentrism. The author cites the arguments that their founders use to justify
the supremacy of natural law, which directly derives from God’s law, over positive
law. So, this article proves that the philosophy of law, developed in the paradigm of
cardiocentrism, is a reflection of the Christian principles of love and charity.
Keywords: cardiocentrism, ontology of law, Christian values, human dignity,
justice, freedom, responsibility, natural law, positive law.
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Міф, традиція та ритуал
у сучасному споживацькому суспільстві:
філософсько–антропологічні характеристики
Досліджено міф та ритуал у сучасному споживацькому суспільстві,
а також вплив на міфи та ритуали масової культури та її механізмів.
Застосовуються
методи
історико–культурного,
герменевтичного,
семіотичного аналізу, психоаналіз, міметична теорія ритуалу Р. Жирара,
концепція симулякру та міфу Ж. Бодрійяра. Надані основні філософсько–
антропологічні характеристики ритуалу в символічному просторі
споживацької ринкової культури: симуляція, демонстративне споживання,
механізми моди та фантазму, поєднання колективного та індивідуального
несвідомого, вироблення «моделі симуляції» та реклами як піклування. Нами
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Міф та функціонування постмодерної міфотехніки
у просторі сучасної культури осмислювали Ж. Бодрійяр
[3–5], Р. Жирар [7–10], Р. Барт [1], Ж. Ліотар [11],
П. Бергер і Т. Лукман [2] та інші.
Зокрема Ж. Бодрійяр влучно характеризує новітню
логіку міфу в масовій культурі: «Ті, хто протестує проти
уярмлюючої сили реклами (і взагалі «мас–медіа»),
не розуміють специфічної логіки їх впливу. Це не
логіка тези і доказу, але логіка легенди і уплутування
до неї». Ми у неї не віримо, а проте, вона нам дорога.
«Демонстрація» товару взагалі нікого ні в чому не
переконує; вона виправдовує заднім числом покупку, що
або відбувається до всіляких раціональних мотивацій,
або не вкладається в їх межі. А проте, не «віруючи» у
цей товар, я вірю рекламі, яка намагається змусити
мене в нього повірити. Власне такий феномен Діда
Мороза: дітей насправді також не дуже–то хвилює
питання, чи справді він існує, і вони не встановлюють
причинново–наслідковий зв’язок між його існуванням і
отриманими ними подарунками; віра у Діда Мороза – це
раціоналізуючий вимисел, що дозволяє дитині у другому
дитинстві зберегти чарівний зв’язок з батьківськими (а
саме материнськими) дарунками, який був у нього в
першому дитинстві. Цей чарівний зв’язок, що фактично
вже залишився в минулому, інтеріоризується у віруванні,
яке слугує його ідеальним продовженням» [5].
У такому вимислі нема нічого надуманого, він
заснований на двобічному інтересі обох сторін
підтримувати подібні стосунки. «Дід Мороз тут не
важливий, і дитина вірить у нього саме тому, що, по
суті, він не важливий. Через посередництво цієї фігури,
цього вимислу, цього алібі, – в яке він буде вірити навіть
тоді, коли вірити взагалі припинить, – він засвоює гру
в чудове батьківське піклування і намагання батьків
сприяти Казці. Дарунки Діда Мороза лише скріпляють
собою цю угоду» [5, с. 137–138].
Логіка «діда Мороза» переноситься на дію реклами.
Вирішальний вплив на покупця здійснює ні цінність
товару, ні інформація про товар. Проте індивід є
вразливим стосовно скритих мотивів захищеності і
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дарунку, до тієї турботи, з якою «інші» його переконують
і вмовляють, до не схоплюваному свідомістю знаку того,
що десь є певна «інстанція (в даному випадку соціальна,
але та, що прямо посилається на образ матері), яка
бере на себе місію інформувати його про його власні
бажання, завбачуючи і раціонально виправдовуючи їх в
його власних очах». Таким чином, він «вірить» рекламі
не більше, ніж дитина вірить у Діда Мороза. Й це не
заважає йому так само утягуватися до інтеріоризовано–
інфантильної ситуації і поводити себе відповідним
чином.
Мета статті – дослідити міф та ритуал у
сучасному споживацькому суспільстві, вплив на міфи та
ритуали масової культури та її механізмів, філософсько–
антропологічні характеристики та зміни ритуалу в
символічному просторі споживацької ринкової культури.
Український контекст традиції також передбачає
наявність міфів і тісний зв’язок міфологічної основи
соціокультурної свідомості та ідеології. Міфи можуть
виступати як мотиваторами повсякденної поведінки, так
і основою підтримання певних моделей соціокультурної
і політичної поведінки. Тут ми маємо на увазі міф
насамперед у тому значення, як його тлумачив Ролан
Барт, коли розглядав міф як певну матрицею культурної
та політичної поведінки, в усвідомлених формах –
основу ідеології та соціокультурних інститутів. Тут
необхідні дії як із усвідомлення певних міфологічних
кодів, що постулюють традицію і трансформуються в
ідеологію, так і очищення, прояснення соціокультурних
дій від міфологічного компоненту.
Ролан Барт зазначає у своєму визначенні поняття,
що «міф – це вже оброблений матеріал, який
використовується для комунікації» [1, с. 112]. Дане
твердження свідчить про те, що міф перетворює,
деформує деякі аспекти реальності, котрі вигідні йому,
і відповідно формують ідеологічно містифіковану
свідомість, тому задачею дослідника у такому випадку
є звільнення свідомості від міфів і відповідно здатність
побачити міфологізацію того чи іншого знання.
Докладно міф як соціальний конструкт вивчають
П. Бергер і Т. Лукман, велику увагу вони приділяють
інституалізації міфу, яка здійснюється тоді, коли
здійснюється «взаємна типізація призвичаєних дій
діячами різного різновиду» [2, с. 92], при цьому
соціальні інститути надають зразки для наслідування та
контролюють людські практики, в тому числі практики
засвоєння міфів та перетворення їх на стереотипи
поведінки. Соціальні інститути виступають нормативним
та репресивним чинником щодо міфів: «інститути
чинять спротив змінити їх чи взагалі позбутись їх. Вони
мають примусову владу і самі по собі, завдяки силі своєї
фактичності, і завдяки механізмам контролю, котрими
зазвичай володіють найважливіші інституції» [2, с. 91].
Уявлення про міф як конструкт також підтримує
теорія демонстративного споживання, вперше ця теорія
була запропонована Торстейном Вебленом [6]. В своїй
праці «Теорія дозвільного класу» Т. Веблен звертається до
дослідження еліт та способів їх споживання, доводиться
теза про те, що демонстративне споживацтво – це спосіб
створення іміджу та ділової репутації, «використання
споживацтва для доказу володіння багатством» [6,
с. 30]. Доводячи цю тезу, Т. Веблен звертає увагу на
функціонування масової культури через механізм грошей,
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що слугують головним засобом оцінювання. В культурі
грошей предмет отримує естетичну чи етичну оцінку
не за свої якості, а за свою ціну, товари цінуються не за
принципом корисності чи утилітарності, а за принципом
відрізнення (ефект заздрісного порівняння) – наскільки
володіння ними відрізняє людину від оточуючих,
наскільки людина має унікальний статус. Чим більш
марнотратною стає особа, тим вище зростає її престиж,
тим самим створюється головний міф масової культури –
міф про успіх через найбільш марнотратне споживання.
Звідси міф породжує ряд механізмів сучасної масової
культури. Коли демонстративна поведінка споживацтва
є підтвердженням суспільної значущості та успіху, то це
змушує споживачів як середнього, так і нижчого класу
імітувати поведінку багатіїв, тим самим міф вимагає
будувати все життя як імідж надмірного марнотратства.
Міф про демонстративне споживання підтримується
побудовою нової символічної реальності, «гіперреальності», за термінологією Ж. Бодрійяра. Цей новітній міф
підтримується не тільки міфами масової культури, але
й симулякрами, що руйнують традиційну культуру та
її цінності. Гіперреальність – найважливіший концепт
Ж. Бодрійяра, через який розкривається сутність
новітньої епохи – постмодерну та подоланого модерну.
Гіперреальність має свої риси, що відрізняють її як
від реальності, так і від символіки масової культури.
Дійсність товару зникає та визначається торговою
маркою та модою, споживається не річ, а її знак,
навіть демонстративна цінність цього знаку, сучасні
засоби масової інформації оповідають не про події, а
про коментарі та інтерпретації цих подій, іноді просто
вигадуючи фальшиві інформаційні приводи, споживачі
орієнтуються не на справжню цінність того чи іншого
товару, а на моду. Таке надмірне виробництво знаків,
замість виробництва власне товарів, Ж. Бодрійяр
позначає як «семіургію», що відкриває доступ до сфери
наших несвідомих бажань. Таким чином механізми
гіперреальності корелюють з механізмами несвідомого,
тим самим відроджуючи міф на новому рівні, він стає
засобом раціоналізації та споживацької поведінки, тим
самим зрощуючи економіку з психоаналізом, несвідоме
з рекламою та способами споживацької поведінки;
економічний обмін замінюється обміном символами як
втіленнями бажань, в крайньому випадку подальшого
розвитку гіперреальності економічний обмін замінюється
на символічний обмін, символічний обмін – на
марнотратний, марнотратний на обмін дарунку, в деяких
випадках обмін дарунку стає обміном несвідомого та
надсвідомого як таких. Символізм обміну як дарунку був
вперше відкритим у дослідженнях Марселя Мосса, що
досліджував спільні механізми магічної дії в архаїчних та
сучасних суспільствах. Коли в капіталізмі на місце знака
прийшла річ, то конкретний товар в його матеріальному
втіленні та цінності зберігає значення сакрального знаку
без дотримання логіки священної рівноваги. Інший
механізм відновлення цієї рівноваги ми розглянемо
в нашій статті пізніше через використання концепції
Рене Жирара. При розречевлюванні знаку зберігається
часткова постречова функція, що первісно Ж. Бодрійяр
назвав терміном «симулякр». Симулякр поступово
стає панівним типом репрезентації та символізації
починаючи від доби Відродження, у постіндустріальну
добу ми бачимо переродження симулякра у симуляцію,
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при симулюванні буржуазії належності до аристократії,
при згасанні аристократичного запалу буржуазія
менш витратно намагається замінити аристократичне
домінування, регульоване іншим символічним кодом
[4, с. 113]. «Перший порядок симулякрів» виникає вже
на передкапіталістичній стадії, є своєрідним парадом
театральної симуляції як підробленого життя, «другий
порядок симулякрів» співвідносний з промисловим
капіталізмом, реальністю та виробництвом, «третій
порядок симулякрів» приходить у другій половині ХХ
століття і співвідносний з постмодерном, переоцінкою
цінностей і постанням гіперреальності як наявністю
панівних фантазмів, що витісняють реальне, а бажання
втілюється у колообіг образів масової культури.
Якраз «модель симуляції» і передбачає наявність
знаків та подоб, що витісняють реальність, реальність
стає лише часткою гіперреальності [3, с. 37–38]. При
цьому відбувається породження не тільки симулякрів,
але й фальшивої комунікації, новітне суспільством
Ж. Бодрійяр називає «суспільством некомунікації»,
панування засобів масовї інформації призводить
до того, що відбувається монолог телебачення, а
«люди вже не говорять один з одним», вклоняючись
«симуляції комунікації» як ідолу [3, с. 54]. Щастя
також розуміється не як у традиційному суспільстві
(здоров’я, праця, гармонія природи та стосунків), а
як принцип максимального споживання. Щастя тепер
трактується також у термінах споживацького суспільства
та надмірного споживання. Ж. Бодрійяр [3; 4] розглядає
щастя з точки зору панування кількісних характеристик,
рівності усіх перед демократією та багатством, де
абсолютною є споживацька ціна товарів і рівність усіх
перед цією ціною, що відновлює міф про рівність людей
через рівність усіх перед цінністю товарів.
Ж. Бодрійяр намагається показати ілюзорність та
психологічну оманливість такої рівності, що створює
мінливу соціальну гру про ілюзорну включеність людей
у соціокультурне життя [3, с. 54]. Крім маніпуляції
міфами, в тому числі міфами про щастя, споживацьке
суспільство, на точну думку Ж. Бодрійяра, використовує
ряд культурних механізмів: симуляції, кітча, реклами,
культу молодості та товарного безсмертя тощо. Таким
чином механізми масової культури руйнують традиційну
культуру та її обряди, парадоксально використовуючи
міфи, присутні в традиційній культурі для її
деконструкції, зокрема міфи про здоровий спосіб життя,
природну красу, усталеність традиційних цінностей,
ці механізми характеризуються у працях Ж. Бодрійяра
як механізми моди, що замінюють і підмінюють
(фальшивують) ритуали та предмети, мода свідомо
використовує «тимчасові», мінливі знаки, замінюючи
осмислену ритуалізацію ритуалізацією беззмістовних
знаків, що спорадично актуалізуються тією ж модою. Тим
самим традиційний ритуал замінюється мінімальним
набором обов’язкових знаків – «найменшою загальною
культурою» [3, с. 54–55], що придбає глобальну, а не
національну специфіку і функціюнує як модний код.
В концепції Ж. Бодрійяра симулякр і гіперреальність
є підробками, коли річ позбавляється сутності,
платонівського «ейдосу», то вона стає нічим і виявляє
себе як смерть. У традиційній культурі та традиційних
обрядах це усвідомлювалось з точки зору нічого, що дає
простір народженню нового та має позитивно забарвлену
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онтологію, ця позитивна функція нічого підтримувалась
як соціальним інститутами, так і обрядами. При
зростанні капіталістичної десакралізації ніщо та
смерть втрачають свої священні функції та не здатні
більше інтегрувати суспільство навколо позитивної
семантики змін. Згідно категоріям Ж. Лакана, замість
обряду та ритуалу відбувається інституалізація смерті
та бажання, фрейдівський Ерос і Танатос об’єднуються
в єдину і неподільну інстанцію, фантазм втілюється в
порядках реального, намагається приховати підробку
предмета, запровадженого культурою доби Відродження
як наслідок ренесансної десакралізації світу. В цьому
«недолік» новочасного симулякра, що вступає у
протиріччя сам із собою. Ці протиріччя набувають
загострення під час третього порядку симулякрів в
гіперреальності та механізмах «подвійного кодування»
(Ч. Дженкс). Гіпереальність, в основній концепції
Ж. Бодрійяра [3], є результатом негативної онтології
та занепадом європейської культури, що втративши
джерело своєї традиції, пішла за підробкою та втечею
від дійсності, що найкраще втілюється у все нових
фантазмах європейської культури та розважальних
практиках гіперреальності.
Можна протиставити уявленню про міф як конструкт
та симулякр примордіалстські уявлення про міф як
спосіб адаптування до навколишнього середовища, що
має не тільки природне коріння, але й зберігає зв’язок з
природою, життям роду і способами виживання етносу в
тому чи іншому природному оточенні.
Більш глибокий і давній прошарок української
міфології пов’язаний з природною символікою, зокрема
з символікою тварин, птахів, рідного ландшафту,
родини, батьківщини. Така символіка традиційно
протиставляється протиріччям цивілізації як заполука
щирості, надійності, рідної домівки, щасливого минулого
дитинства і використовується як своєрідне позначення
міфу про «золотий вік» патріархальної України, часи
предків та панування традиційної «надійної» незмінної
української культури.
Конструктивістські та примордіалістські теорії міфу
зазнають переосмислення та інтегрування у теорії міфу
як скритого жертвопринесення Рене Жирара.
Перша робота, з якої починається дослідження
культури через призму християнства Р. Жираром є
«Вигадка романтизму та правда роману», де автору
вдалося започаткувати свою головну антропологічну
тезу, що людина в своїх бажаннях міметично наслідує
бажання іншого – свого ближнього.
Продовжуючи власну теорію міметичного в культурі,
Рене Жирар створює ряд фундаментальних праць
«Насилля та священне» [9], «Речі, приховані від заснування
світу» [7], «Я бачу Сатану, що падає, як блискавка» [10],
де розглядається міметичне бажання та ритуали релігії.
Ритуали розглядаються як способи впорядкування
насилля через культуру, оскільки насильство породжує
помсту і культура здатна локалізувати ці насильства
насамперед завдяки ритуалам жертвопринесення, що
стають засобом контролю насильства та ґвалту через
певний символічний культурний порядок. За теорією
Рене Жирара, основа антропологічного розвитку
людства – міметичне бажання. В своїй роботі «Насилля
та священне» [9] автор справедливо зазначає, що усі
бажання, які ми спостерігали, мають у собі не лише
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об’єкт та суб’єкт, але й суперника. Бажання суперника
– цей той самий об’єкт, що і в суб’єкта, а суб’єкт у свою
чергу бажає його через спрямоване бажання суперника
(віддзеркалене бажання). Через аналіз міфологічних
текстів Р. Жирар ґрунтовно доводить, що дуже швидко
наслідуване бажання об’єкту, який неможливо розділити
або використовувати разом, може призвести до
суперництва, його ескалації та завершитися ворожнечею
чи насильством, де губиться першопричина конфлікту
– бажаний об’єкт. Другим етапом міметичного циклу є
колективне насилля по відношенню до жертви, на яку
переноситься уся відповідальність за міметичну кризу.
Головним критерієм віктімності стає відсутність між
колективом і потенційною жертвою соціального зв’язку
певного типу, це не–близький для певного колективу,
це «цап–відбивайло», «офірний козел», жорстокість до
якого вже є припустима для того чи іншого суспільства.
Робота «Офірний козел» [8] розглядає ключове поняття
жертви в теорії мімезису як результату колективного
антагонізму, що породжує невідплатну, часто
невинну, жертву, що стає заміщенням колективного
насильства та повертає своєрідну ритуальну рівновагу
в архаїчний колектив. Р. Жирар відкриває, що в ритуалі
жертвопринесення жертва, виключена чи позбавлена
життя, сприймається як єдиний чииник зла, той, хто
відповідає за створений хаос, – і водночас як абсолютне
благо, адже її знищення повинно забезпечити гармонію
та відновлення рівноваги.
Жертвоприношення в міметичній теорії культури
Рене Жирара характеризується тим, що його функція
постійно вислизає від нас, і воно завжди направлене
на заспокоєння внутрішнього насилля, стримування
конфлікту. Але насилля, як зазначено у «Насиллі та
священному» [9], насамперед пов’язане зі священним.
Релігія бере свій початок з установчого вбивства,
яке закладає основи міфів усіх відомих архаїчних
культур: жертвоприношення у ритуалі починається з
реалістичного відтворення міметичної кризи, зразком
для якої стає дійсна криза, що дала початок цьому
міфологічному відтворенню. Це необхідна умова для
запуску механізму жертвоприношення, адже саме ця
подія і створила потребу у одностайному насильстві
проти жертви. Для жертви виділяється з спільности
певні представники, Р. Жирар називає це «виключенням»
[9], після поділу людських колективів частина стає
можливими претендентами на «виключення», при кризах
починають діяти такі зазначені механізми виключення,
оскільки необхідність виключення жертви дає змогу
подолати страх перед кризою та повернути спокій у
колектив. Нарешті праця «Я бачу Сатану, що падає як
блискавка» [10] аналізує міметичне суперництво у
відношеннях між близькими та намагається зануритись
у більш глибоке онтологічно–психологічне коріння
жертвопринесення.
Таким чином, можна зробити висновок, що Рене
Жирар за допомогою аналізу біблійних, літературних
та філософських текстів розкриває справжню
сутність архаїчної або міфологічної релігійності,
міфу для становлення міметичного циклу та ритуалу.
Сучасний образ жертви, виключеного живе не лише у
міфологічному, релігійному, а продукується більшою
мірою на сфери діяльності та функціонування масової
культури.
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Висновки. Досліджено міф та ритуал у сучасному
споживацькому суспільстві на основі теорій Т. Веблена,
Р. Жирара, П. Бергера, Т. Лукмана та Ж. Бодрійяра. При
вивченні впливу на міфи та ритуали механізмів масової
культури нами робиться висновок, що міф все більше
стає ідеологічним конструктом, щодо ритуалу, в ньому
зберігається як давня «природна» примордіалістська
основа, так і відбувається його нове конструювання та
реконструювання під впливом моди як семіургії знаків
та знакових кодів. Міметична теорія ритуалу Р. Жирара
показує спільну антропологічну основу всіх ритуалів, в
основі яких відтворення міметичного бажання Іншого, що
може бути подолано або через залагодження антагонізму
або через жертвопринесення. Ритуал у символічному
просторі споживацької ринкової культури аналізується
з точки зору симуляції та симулякрів, механізмів моди
та фантазму, поєднання колективного та індивідуального
несвідомого, а також в контексті «демонстративного
споживання» та «моделі симуляції», що дають бажанням
Іншого ринкового виразу у вигляді реклами, інстанцій
піклування та ілюзорного задоволення, тим самим
інститалізуючи міф через типологію звичайних дій.
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Myth, tradition and ritual in the modern consumer society:
philosophical and anthropological characteristics
This article explores the myth and ritual in modern consumer society, as well
as the influence on the myths and rituals of mass culture and its mechanisms. The
methods of historical–cultural, hermeneutic, semiotic analysis, psychoanalysis,
the mimetic theory of the ritual of R. Girard, the concept of simulacra and the
myth of J. Baudrillard are used. The main philosophical and anthropological
characteristics of the ritual in the symbolic space of the consumer market culture
are presented: simulation, demonstrative consumption, mechanisms of fashion and
fantasy, combination of collective and individual unconscious, development of
«model of simulation» and advertising as guardianship. We conclude that the myth
is increasingly becoming an ideological construct, in relation to ritual, it preserves
as an old «natural» primordialist basis, and it is his new design and reconstruction
under the influence of fashion as semirurgy of signs and sign codes.
Keywords: myth, philosophical anthropology, ritual, consumer society, mass
culture, fashion, tradition.
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Трансформація споживчих практик
у постмодерному суспільстві:

від етики споживацтва до етики дару

References

Розкриваються змістовні характеристики споживчих практик у
постмодерному суспільстві шляхом визначення змісту етики споживацтва
у порівнянні з етикою дарування. Якщо практики споживацтва засновані на
принципах гедонізму і марнотратства, передбачають відчуження товару
від споживача, то практики дару націлені на іншого і несуть суб’єктний
та аутентичний зміст. Заміщення споживацьких практик практиками
дарування дозволить подолати кризові явища у постмодерному суспільстві
та зменшити антропогенний вплив на природне середовище.
Ключові слова: споживання, споживацтво, практика, суспільство,
постмодерн, етика, дар.
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Сьогодні відбуваються складні процеси трансформації споживчих практик, важливою ознакою яких є
поступовий перехід від етики споживацтва до етики дару
як переосмислення фундаментальних принципів розвитку
суспільства. Хоча все ще залишаються актуальними
ті закономірності функціонування суспільства споживання, які були описані в однойменному творі
Ж. Бодрійяром ще у 1970 р., постмодерне суспільство
ХХІ століття містить власні ознаки споживання, що
полягають в радикалізації його символічної складової.
Полярними споживчими практиками при цьому
виступають: практика споживацтва, що передбачає
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націленість на надмірність реалізації індивідуальних
потреб як форми самоздійснення суб’єктів; і практика
дарування як форма комунікації суб’єктів з метою
обміну рівноцінними і значущими речами, явищами,
ідеями. Постмодерне суспільство є результатом прояву
обох тенденцій, однак перевага етики споживацтва
призводить до різноманітних криз (від ресурсної та
екологічної до багатовимірних соціальних, політичних
та економічних процесів у «суспільстві ризику»), що
потребує переосмислення причин та наслідків подібної
ситуації у сучасних умовах.
Вперше змістовне дослідження феномену споживання було здійснене К. Марксом, який довів зв’язок
між потребами та споживанням, а також описав
такий прояв споживацтва в умовах капіталістичного
способу виробництва як товарний фетишизм [8].
Також проблематиці споживання присвячені роботи
Т. Веблена, що запропонував теорію «дозвільного класу»
як передумови становлення суспільства споживання, а
також визначив схильність до придбальства як природне
прагнення до самоздійснення людини [5]; В. Беньяміна,
що дослідив трансформацію споживчих практик
в процесі зміни технологій (зокрема, на прикладі
технічного відтворення витворів мистецтва) [1]; інших
представників Франкфуртської школи (Г. Маркузе,
М. Горкгаймер, Т. Адорно), які здійснили масштабну
критику індустріалізму та фордизму, що створили
підставу для формування суспільства споживання другої
половини ХХ – початку ХХІ століття.
На символічну складову споживчих практик
звертали увагу такі автори як М. Маклюен, Г. Дебор,
М. Фуко, Р. Барт, Ж. Дельоз, Ф. Гваттарі, Ж. Бодрійяр,
У. Бек, М. Кастельс, З. Бауман, Ж. Ліповецьки,
Ф. Джеймисон, Дж. Фіске та інші. У межах цих концепцій
прослідковуються уявлення про трансформацію
споживання у споживацтво в процесі еволюції суспільства
у зв’язку із технічною революцією, становленням
масової культури та формуванням суспільства достатку.
Одночасно практично не досліджуваним є феномен
етики споживацтва у співставленні із етикою дару у
постмодерному суспільстві, відсутні роботи з аналізу
впливу вказаних споживчих практик на суспільні
процеси.
Метою статті є розкрити характер трансформації
споживчих практик у постмодерному суспільстві шляхом
визначення змісту етики споживацтва у порівнянні з
етикою дару.
Основний акцент критики споживацьких практик
пов’язаний із марнотратством, що покладений в їхню
основу. Структура виробництва у ХХ столітті показала
загальну тенденцію до поглиблення суспільно–
політичних та економічних проблем, обумовлених
нерівномірністю виробництва, а також надмірними
тратами ресурсів. Ідеологія «золотого мільярду», що
передбачає підпорядкування прогресу споживчим
запитам меншості, має глибокі світоглядні корені
і напряму пов’язана із трансформацією практик
марнотратства.
Одним із перших, хто звернув увагу на емоційно–
чуттєву та символічну природу споживання, був К. Маркс,
якому належить ґрунтовний аналіз потреб на основі
політико–економічної моделі виробництва. За його думкою,
капіталістичне виробництво побудоване на приватній
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власності, яка є «чуттєвим виразом того, що людина
стає в той самий час предметною для себе й разом з тим
чужою для самої себе» [8, с. 119]. Тобто людина наділяє
символічним значенням власні способи виробництва, тим
самим демонструючи відповідне предметне ставлення
до наслідків своєї праці, оволодіває предметом шляхом
його споживання. В результаті відбувається відчуження
фізичних і духовних почуттів, а на їхнє місце ставиться
лише «почуття володіння» [8, с. 120].
Головною метою капіталістичного виробництва,
згідно К. Марксу, є примноження потреби у грошах, коли
«кількість грошей стає все більшою мірою їх єдиною
могутньою властивістю; подібно до того як вони зводять
всіляку сутність до її абстракції, так вони зводять і самих
себе у своєму власному русі до кількісної сутності.
Безмірність і непомірність стають їх істинною мірою»
[8, с. 128]. Марнотратство як постійне примноження
бажань і прагнень до насолоди виявляється ключовою
умовою існування суспільства, заснованого на приватній
власності, коли «кожна людина намагається пробудити
в іншій якусь нову потребу, щоб змусити її принести
нову жертву, поставити її у нову залежність і штовхнути
її до нового виду насолоди» [8, с. 128]. При цьому
розширення потреб в умовах марнотратства обумовлене
надуманими, неприродними бажаннями і зводиться
до фантазій і примх. Таке бачення трансформації
споживчих практик дозволило К. Марксу сформулювати
відомий закон підвищення потреб, що супроводжує
еволюцію суспільства, коли із розвитком матеріального
базису і можливістю задовольнити природні потреби у
людей формуються потреби більш високого рівня, які
заміщають базові. Зокрема, з цим пов’язується розквіт
мистецтв та поява філософії в умовах давньогрецької
культури.
Концепція К. Маркса була поглиблена Т. Вебленом,
який, виступаючи із критикою економіки, заснованої
на пануванні приватної власності, висунув ідею, що
в основі споживання покладена не тільки фізична,
матеріальна, духовна чи естетична потреба, але й
прагнення до суперництва. Наприклад, феномен
моди якраз і полягає у символічній демонстрації
особливого статусу господаря певних речей. Тобто
символічна складова споживацтва є ведучою. Річ
набуває значення не тільки матеріального, а й, у першу
чергу, символічного капіталу, наділяє її господаря
відповідним авторитетом і визнанням в очах спільноти.
В «теорії дозвільного класу» Т. Веблен звертається
до такого різновиду споживацтва як демонстративне
(показне) або престижне споживання. Подібно
К. Марксу, Т. Веблен вважає, що поява дозвільного
класу, зосередженому на демонстративному споживанні,
обумовлена зародженням приватної власності [5, с.
73]. Однак, якщо К. Маркс вбачає головною підставою
розвитку споживчих практик економічні чинники
(зокрема, поширення грошових відносин), то Т. Веблен
зосереджується на конкуренції як головному мотиві
демонстративного споживання. За думкою останнього,
у багатьох випадках прагнення отримати якусь річ є
скоріше гонитвою за респектабельністю, ніж реально
існуючою потребою, умовою співвіднесення індивіда із
певною соціальною групою.
Саме поняття «дозвільний» Т. Веблен інтерпретує
як «невиробниче споживання часу» [5, с. 88], що має
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характер відповідного стилю життя, демонстрації
статусу чи етикету. Значення при цьому набуває не
стільки те, що споживає людина, скільки реакція
оточення на її споживчі практики (захоплення, заздрість,
визнання, поклоніння тощо), а також те символічне
значення, яке присвоюється «образу» дозвільної людини.
Як вказує Т. Веблен, «для пана, що живе у неробстві,
демонстративне споживання матеріальних цінностей є
засобом досягнення поваги» [5, с. 112].
Демонстративне споживання у постмодерному
суспільстві стає основою споживчого попиту, а реклама,
своєю чергою, має спонукати людину до активізації
символічної складової споживання. Це, зокрема,
властиве для вже достатньо глибоко досліджуваного
феномену «брендизму» як різновиду демонстративного
чи престижного споживання. У ХХІ столітті на перше
місце виходить демонстративне споживання віртуальних
образів, конструювання стилів життя у соціальних
мережах, коли статусність підтверджується відповідними
фото і відео із символікою багатства (дорогі машини,
яхти, одяг, престижний відпочинок тощо). Ж. Бодрійяр
подібний механізм соціальної демонстрації визначав
основою диференційованого суспільства споживання:
«справа не у ставленні до потреб, у споживчій вартості,
а символічній цінності обміну, соціальної демонстрації,
конкуренції» [2, с. 11].
У свою чергу, дарування як споживча практика
напряму пов’язане із демонстративним споживанням.
Такі види розваг як потлач, бал, бенкет містять в основі
демонстрацію особливостей статусу господаря: «Суперник,
якого господар пригощає та розважає, бажаючи встановити
порівняння, таким чином перетворюється у засіб, що
допомагає досягненню цілі. Він здійснює за господаря
підставне споживання і в той же час є свідком тих
надлишків благ, якими господар не здатний розпорядитися
без сторонньої допомоги» [5, с. 112]. Одночасно у
постмодерному
суспільстві
процедура
дарування
поступово отримує кардинально нове значення: це вже
не демонстрація надмірності споживання, а втілення ідеї
одиничності й автентичності обміну.
Розповсюдження споживацтва обумовлене новою
технічною революцією, яка дозволила багаторазово
відтворювати об’єкти, збільшувати їхню кількість,
тим самим нівелюючи їхню унікальність та цінність.
Так, як зазначає В. Беньямін, «в епоху технічної
відтворюваності твір мистецтва позбавляється своєї
аури» [1, с. 21]. Промислова річ вже не має одиничного
значення, стаючи «мертвим» елементом масової
культури, оскільки «репродуційна техніка… виводить
репродукований предмет зі сфери традиції. Тиражуючи
репродукцію, вона замінює його унікальний прояв
масовим. А дозволяючи репродукції наближатися до
сприймаючої її людини, де б вона не знаходилася, вона
актуалізує репродукований предмет» [1, с. 21].
Така закономірність залишається провідною і в
процесі подальшого технічного розвитку. Сьогодні
збереження культурних цінностей в умовах диктату
віртуальної культури стає чи не найскладнішим
завданням сьогодення. Відбувається постійне оновлення
інформації, безкінечна зміна образів у гіпертекстових
повідомленнях. Людина, перебуваючи у стані, який
Ж. Бодріяром названий «екстазом комунікації», не
націлена на збереження навіть відтворюваної продукції
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(музики, фото, відео, статей тощо), оскільки завдяки
ілюзії тотального доступу до ресурсів, видається
неважливим концентрація та відтворення цінностей.
Звідси – тотальне знецінення речей, ідей, образів.
В умовах відтворюваності віртуальних об’єктів
особливе значення набуває звернення до дарування
як ритуалізованої споживчої практики, що включає
процес комунікації, обмін символічним аутентичним
значенням самої процедури дарування. Як відмічає
В. Беньямін, «унікальна цінність «справжнього»
витвору мистецтва ґрунтується на ритуалі, в якому
воно знаходило своє первісне і перше застосування. Ця
основа може бути багаторазово опосередкована, однак і в
найпрофанніших формах служіння красі вона проглядає
як секуляризований ритуал» [1, с. 25–26].
Сенс процесу дарування можна зрозуміти на
основі постструктуралістської моделі, що передбачає
визначення споживання з точки зору символічного
значення, яким наділяється річ, явище або ідея. Говорити
про споживання чогось можливо лише тоді, коли воно
несе якусь символічну цінність для того, хто споживає.
Тобто, наприклад, їжа сама по собі не є споживанням,
ми скоріше в цьому плані можемо говорити про певну
культурну практику. Іншими словами, тварина, яка
не наділена культурою, на відміну від людини, не
може вважатися споживачем. Споживання, згідно
Ж. Бодрійяру, є «не матеріальною практикою і не
феноменологією «достатку»… це віртуальна цілісність
всіх речей і повідомлень… діяльність систематичного
маніпулювання знаками» [4, с. 165], а самі «люди в
суспільстві достатку оточені не так, як це було в усі часи,
іншими людьми, скільки об’єктами споживання» [3, c. 4].
Витоки практик дарування досліджені М. Моссом,
який на прикладі етнографічного матеріалу вивчив
феномен потлачу як ритуалу з обміну дарами або
демонстративного знищення речей у присутності гостей
серед індіанських народів. Звертаючи увагу на релігійно–
ритуальний зміст дарування, він одночасно вказав на
комунікативний характер цього процесу [9, с. 76].
Спираючись на роботи М. Мосса М. Годельє дослідив
інтерсуб’єктивну природу дарування. На його думку,
здійснити дарування можливо шляхом встановлення
«подвійного відношення між тим, хто дарує, і тим, хто
отримує. Відношення солідарності, оскільки той, хто
дарує, ділиться тим, що має, навіть тим, що він є, з тим,
кому він дарує, і відношення переваги, оскільки той, хто
отримує дар і приймає його, ставить себе в становище
боржника по відношенню до того, хто здійснив йому дар»
[7, с. 19]. Дарування як споживча практика «присутня у
всіх сферах соціального життя, де особисті відносини
продовжують грати домінуючу роль» [7, с. 20], оскільки
акт дарування заснований на принципах добровільності
та суб’єктності. Відмінність споживацтва від дарування
як раз полягає в постійному відчуженні, об’єктивації
як самого предмету споживання, так і суб’єкту,
що споживає. Тому практики споживацтва завжди
передбачають збереження почуття незадоволеності
потреб, постійне прагнення й неможливість реалізації
бажань у суспільстві споживання.
Трансформація і зіткнення споживчих практик
визначаються як об’єктивними (соціальними, економічними, культурними) чинниками, так і системою
панівних цінностей і норм. При збереженні диктату
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споживацтва у постмодерному суспільстві на передній
план виходить етика дару, що несе суттєво відмінний зміст.
Акт дарування обумовлений характером ставлення
того, хто дарує, і того, хто отримує дар, тобто має
цілковито комунікативний та символічний зміст. Як
вказує Ж. Бодрійяр, у подарунку нема ані споживчої, ані
мінової економічної вартості. «Подарунок унікальний,
він спеціалізований особами й унікальним моментом
обміну. Він довільний, але – між цим – абсолютно
одиничний» [2, с. 55]. За своїм первісним сенсом
подарунок не несе маніпулятивного значення. І хоча він
може бути використаний в процесі демонстративного
споживання як показник відповідного статусу, його
призначення
скоріше
ритуально–символічне
та
комунікативне.
Практики споживацтва, на відміну від практик
дарування, націлені на стимулювання та примноження
потреб, що й зумовлює їхню надмірність. Побудоване
на засадах споживацтва сучасне суспільство переживає
кризу, оскільки закладені в його основу принципи
споживчого гедонізму призвели до суттєвого зменшення
природних ресурсів й обумовили існуючі екологічні
проблеми.
Поширення практик дарування у ХХІ столітті є
спробою зміни споживацької моделі, що, зокрема,
проявляється у моделях екоспоживання, етичного та
стійкого споживання [6, с. 214]. Хоча, як і по відношенню
до товару, так і по відношенню до подарунка можна
говорити про наявність процедури споживання, в якій,
за словами Ж. Бодрійяра споживається сама «ідея
відношення» [4, с. 165], але знаки споживання у цих
практиках виявляються діаметрально протилежними.
Якщо практика споживацтва зорієнтована на
максималізацію й надмірність споживання, то в основі
практики дарування ідея достатності й виваженості
споживання. Велику цінність при цьому набуває
створення «подарунків своїми руками» як відмова
від масового уніфікованого споживання. Ключовою
ознакою такого типу споживання є використання
вторинних або природних матеріалів, зменшення попиту
й тим самим економія ресурсів. Особливістю споживчої
практики дарування стає надання об’єкту абсолютної
унікальності, і тим самим – абсолютної цінності.
В основі споживацтва, з одного боку, покупка
якогось товару за допомогою грошової атрибутики, а,
з іншого боку, прагнення оволодіти ним як предметом
бажання. Споживацтво націлене на саме себе, тобто несе
гедоністичний зміст. На відміну від нього акт дарування
завжди є зверненням до іншого в прагненні віддати, а
не отримати, й не обов’язково прив’язаний до грошової
цінності. Цінність якогось предмету як товару в процесі
покупки продиктована ринковими механізмами попиту
й пропозиціями. Цінність подарунку має цілковито
суб’єктний характер й обумовлена ставленням учасників
комунікації до самого акту дарування. Головною функцією
подарунка при цьому стає функція передання емоцій та
почуттів. Якщо споживацькі практики призводять до все
більшого розриву між річчю та її знаком, фіктивності
задоволення та спектакулярності суспільних відносин,
то практики дарування встановлюють аутентичний
зв’язок між подарунком і його символічним значенням,
тим самим повертаючи споживання до процедур культу
й обряду, але в секуляризованому контексті.
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Таким чином, засновані на ідеї марнотратства
споживацькі практики несуть деструктивний зміст,
підриваючи такі важливі функції культури як
збереження культурних цінностей та підтримання
безпеки. Як наслідок, відбувається порушення балансу
між структурою потреб і ресурсами для їх задоволення,
що призводить до масштабних кризових явищ у культурі
та виснаженню природного середовища. Поступове
заміщення
споживацьких
практик
практиками
дарування, що уособлюються у моделях багаторазового
споживання, екоспоживання, стійкого споживання в
умовах нарощення ресурсної кризи, екологічних проблем
має стати альтернативною основою функціонування
суспільства. Формування споживчої культури на
засадах етики дару дозволить подолати властивий для
постмодерного суспільства споживчий гедонізм.
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Transformation of consumer practices in postmodern society:
from consumerism of ethics to the gift of ethics
The content characteristics of consumer practices in the postmodern society
are considered by determining the content of consumer ethics in comparison with the
ethics of giving. Transformation and clashes of consumer practices are determined
by both objective (social, economic, cultural) factors and the system of dominant
values and norms. The postmodern society is built on the principles of consumerism
and is in crisis, because the principles of consumer hedonism and wastefulness
being in its foundation have led to a significant reduction of natural resources
and environmental problems. The practices of consumerism have a destructive
meaning and undermine such important functions of culture as the preservation of
cultural values and security. The spread of gift practices in the twenty–first century
is an attempt to change the consumer model, which is manifested in the models of
environmental consumption, ethical and sustainable consumption.
Keywords: consumption, consumerism, practice, society, postmodern, ethics, gift.
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Самореалізація особистості:
спроба філософського узагальнення
Здійснена спроба узагальнення різних напрямків дослідження феномену
самореалізації особистості. Наголошується на поліваріативності інтерпретації поняття самореалізація особистості в сфері гуманітарного знання.
Обґрунтовується думка, що проблема самореалізації особистості належить
до найдавніших і постійних об’єктів філософських досліджень. Мета статті
полягає в проведенні узагальнюючого дослідження самореалізації особистості
в межах філософського знання. Робота базується на використанні методів
узагальнення та моделювання, застосування яких дозволило сформувати
концептуальне ядро аналізу феномену самореалізації особистості, до основних
складових якого слід віднести: самореалізацію особистості в межах соціального
простору, самореалізацію особистості як стратегічну модель розвитку
людини, онтологічний та гносеологічний виміри самореалізації особистості.
Сформоване концептуальне ядро дослідження самореалізації особистості,
не претендуючи на вичерпність, дозволяє окреслити подальші напрямки його
розбудови, серед яких не останнє місце посідає процес конвергенції досліджень
самореалізації особистості в межах гуманітарного знання.
Ключові слова: самореалізація, особистість, соціальний простір, феномен.

Філософський аналіз проблеми самореалізації
особистості має важливе світоглядне та практичне
значення. Термін «самореалізація» широко вживається у
таких галузях науки як філософія, педагогіка, психологія
й у громадському житті, але однозначного трактування
цього терміна немає. Натомість ми спостерігаємо
складність і багатозначність інтерпретацій поняття
«самореалізація», що обумовлено різноманіттям
взаємозв’язків індивіда із соціальним середовищем
і проявляється у прагненні активного перетворення
цього середовища у відповідності зі своїми потребами,
інтересами, можливостями.
Не дивлячись на поліваріативність інтерпретацій
феномену самореалізації, треба зазначити, що сьогодні
практично відсутній глибокий аналіз онтологічних і
гносеологічних підстав самореалізації особистості,
що приводить до обмеження філософського аналізу,
який зводиться до констатації наявності в особистості
потреби у самореалізації, або її розумінням як
суспільного ідеалу.
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Загальновизнано, що потреба особистості в
самореалізації носить фундаментальний характер,
виражаючи сутнісні риси людської природи. Потреба
особистості в самореалізації, а також характер самого
процесу самореалізації є проявом не тільки сутності
людини, але й загальних закономірностей розвитку
світу. Проблема самореалізації особистості належить
до найдавніших і постійних об’єктів філософських
досліджень. З часів античності вона розглядається
у контексті аналізу сутності людини, її взаємодії з
соціальним оточенням, ціннісних орієнтирів діяльності
та специфічного впливу різноманітних соціальних
інститутів. Актуальність та значущість проблеми
самореалізації особистості забезпечили їй помітне місце
в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених.
Передусім слід відмітити низку фундаментальних
філософських досліджень сутності особистості як суб’єкта
саморозвитку та самоактуалізації в контексті системи
соціокультурних впливів. Зусиллями В. Андрущенка,
Г. Балла, В. Беха, I. Зязюна, А. Кавалерова, О. Киричука,
І. Колесникової, К. Корсак, С. Клепка, М. Лукашевич,
В. Лутай, М. Михальченко, В. Огнев’юка, В. Шинкарука
та інших дослідників розроблено систему підходів та
концепцій, що забезпечують методологію дослідження
розвитку особистості та її взаємодії з соціокультурним
оточенням. Серед зарубіжних дослідників найбільший
внесок в аналіз проблеми внесли А. Айер, К. Апель,
О. Асмолов, Т. Артемьєва, В. Барулін, Г. Батищев,
Д. Белл, Н. Бітянова, А. Вебер, Л. Витгенштейн,
Э. Галажинський, Б. Гершунский, Н. Гоноцька, Р. Зобов,
П. Козловскі, Л. Коростильова та інші. Разом з тим
на сьогодні не вистачає глибокого наукового аналізу
процесу самореалізації особистості в сучасному
соціокультурному просторі. Наявні дослідження в
основному фокусуються на одній із сторін процесу – або
на характеристиках простору для самореалізації, або на
особливостях самореалізації особистості.
Так, з останніх досліджень можна виділити роботу
В. В. Мельник «Антропологічні та аксіологічні
виміри буття інформаційної культури як простору для
самореалізації особистості» [4], в якій увага зосереджена
на просторі для самореалізації особистості з акцентом
на ціннісній складовій. І. С. Булах у роботі «Витоки
особистісного зростання людини» проводить аналіз
витоків особистісного зростання, акцентуючи увагу на
індуїзмі, суфізмі, буддизмі, де одну з ключових ролей
займає процес самореалізації особистості [2].
Отже, як можна побачити, сьогодні тема самореалізації особистості є достатньо актуальною. Наявна
ґрунтовна джерелознавча та методологічна база з
цієї проблематики. Але, з огляду на різнорідність
дослідницьких аспектів з тематики самореалізації
особистості, потреба у проведенні узагальнюючих
дослідженнях залишається актуальною. Відповідно,
мета статті полягає в проведенні узагальнюючого
дослідження самореалізації особистості в межах
філософського знання.
Зростання значущості особистісно–мотиваційного
аспекту самореалізації в умовах декорпоратизації
механізмів взаємодії людини та суспільства, впливає
на набуття самореалізацією ознак безпосередньої
соціальності. «Самореалізація», що обумовлено
різноманіттям взаємозв’язків індивіда із соціальним
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середовищем, проявляється у прагненні активного
перетворення цього середовища у відповідності зі
своїми потребами, інтересами, можливостями. Потреба
в самореалізації – вища в ієрархії потреб. У результаті
її задоволення особистість стає тією, якою вона може
й повинна стати у цьому світі. Головне призначення
людини визначається разом зі створенням її особистості,
концепції власного Я.
Існують два основні підходи до Я. Перша тенденція
бере свій початок у філософії Р.Декарта й пов’язана із
розумінням Я як споконвічної беззаперечної даності.
Інша тенденція, популярна у сучасній філософії,
представлена конструктивістським підходом до Я. Згідно
із цим підходом, Я перебуває у постійному становленні
й розвитку [3]. Таким чином, поняття «самореалізація
особистості» визначається як здійснення можливостей
розвитку власного Я; реалізація власних зусиль людини;
збалансоване і гармонічне розкриття всіх аспектів
особистості, розвиток генетичних і особистісних
можливостей, максимальне розкриття її творчого
потенціалу, найбільш повне використання своїх
здібностей, талантів, можливостей у прагненні розкрити
себе з відчуттям повноти життя.
Найбільш поширене в сучасних дослідженнях
розуміння сутності самореалізації особистості можна
інтерпретувати як процес найбільш повного виявлення
і впровадження особистістю своїх можливостей,
досягнення намічених цілей у вирішенні особистісно–
значущих проблем, що дозволяє максимально повно
реалізувати творчий потенціал. Враховуючи соціальний
контекст процесу, самореалізацію особистості прийнято
визначати як здійснення можливостей розвитку
особистості за допомогою власних зусиль, спільної
творчості, спільної діяльності з іншими людьми,
соціумом і світом в цілому.
У центрі самореалізації особистості, в її
філософському аспекті, лежать поняття, так чи інакше
пов’язані із самосвідомістю. Самосвідомість може
визначатися через пізнання себе, пізнання своєї самості.
Самість – гіпотетичне поняття, введене К. Юнгом,
як центр тотальної, безмежної особистості що не
піддається визначенню [8]. Свідоме Ego підлягає або
включається в самість. Самоактуалізація в цій концепції
є по суті еволюцією самості, що відбувається в напрямку
від несвідомого до моральних ідеалів.
Самість – це самоусвідомлююча свідомість, що,
оцінює себе, корегує, творить новий зміст. Це те, що
раніше називалося «душею», якщо відкинути релігійний
зміст цього поняття [1, с. 156]. За словами К. Поппера,
самість одночасно спостерігає і вживає дії. Вона діє й
страждає, згадує минуле і програмує майбутнє, будує
очікування і заперечення. Вона містить бажання, плани,
надії, готовність діяти та живий зміст самої себе як буття
активної самості, центра дії [5, с. 216]. Самість виступає
як реалізація людиною її суверенного права на свободу,
вибір напрямку розвитку, життєвих цілей і цінностей.
Сама по собі реалізація цієї людської прерогативи при
усвідомленні всіх можливостей – основа самореалізації.
Протягом життя вільний вибір є основним сутнісним
відношенням людини до світу.
Отже, проблеми самореалізації особистості як
предмет філософського дослідження в сучасних
умовах досліджуються у межах концепту «самість», що
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відображає імперативну потребу в «реалізації» себе.
Життя «по самості» як життєдіяльність, вибудована
відповідно до сутності особистості, дає можливість
філософського осмислення проблеми самореалізації
у контексті взаємозв’язку сутності особистості, її
життєвого шляху й навколишнього світу. Відтак маємо
змогу самореалізацію особистості інтерпретувати як
процес і результат знаходження свого образу в просторі
життєдіяльності людини, як процес становлення
особистості через вироблення індивідуальної системи
цінностей, включення у соціокультурне середовище,
розкриття власного потенціалу саморозвитку.
Самореалізація особистості у когнітивному аспекті,
що, з одного боку позначає процес і результат засвоєння
особистістю конкретних змістовних аспектів культури
і оволодіння соціально значущим досвідом людства,
а з іншого боку – процес самотворення особистості у
відповідності до власної картини світу. Зі змістовного
боку можливо розглядати самореалізацію особистості як
концептуальну модель розвитку людини, що втілюється
у знаннях, навичках, уміннях, творчій діяльності та
емоційно–ціннісному ставленні до світу, які формуються
як результат самодіяльності особистості та комплексного
впливу соціальних інституцій.
Істотно новий погляд на феномен самореалізації
реалізується в межах філософії постмодерну, де
пропонуються нові оригінальні методології аналізу
самореалізації суб’єкту. Так, М. Фуко, досліджуючи
культурно–історичну обумовленість метафор людини,
показав,
що
використовувані
моделі–метафори
конструюють образ людини, що стає предметом
гуманітарних наук. Спочатку панує біологічна модель
людини, далі настає царство економічної моделі, де люди
і суспільство конструюються у термінах виробництва,
будівельної й руйнівної діяльності, потім з’являються
філологічна та лінгвістична моделі, що дозволяють
простуктурувати і виявити зміст образу сучасної
людини [7].
Основою постмодерністської критики традиціоналістської методології дослідження проблеми самореалізації особистості слід вважати неприйняття
соціокультурних цінностей. Натомість обґрунтовується
проективна методологія, що ґрунтується на принципах
незавершеності, невизначеності та постійної мінливості
моделювання особистісного саморозвитку з відсутністю
чітко заданих конкретних параметрів діяльності.
Відповідно пріоритетами самореалізації особистості
мають бути плюралізм, інноваційність, гнучкість
та відкритість до постійних змін, полікультурність,
цінності філософії.
Самореалізація особистості у онтологічному вимірі
виступає як упорядкування її буттєвого простору, що
виникає у процесі людської діяльності. Передумовою
самореалізації є незавершеність людини та її буття, яка
долається завдяки присутній особистості інтенційності
як онтологічній потребі самодобудовування та
пристосування середовища у відповідності зі змістом
власної сутності. Оскільки сутність особистості, «Я»,
лежить не тільки у самій особистості, а й у її бутті,
процес самореалізації здійснюється у системі «індивід–
частина світу, що з ним взаємодіє», а самоорганізуючим
аттрактором взаємодії є самість як самоусвідомлююча
свідомість. Відтак онтологічні аспекти самореалізації
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особистості пов’язані з внутрішньою упорядкованістю,
самістю особистості та реалізуються через такі
механізми, як мова, мислення. самоідентичність тощо.
Світ, у якому самореалізується особистість, це –
світ, який характеризується постійним виникненням
нового [6, с. 7]. Самоорганізованість, таким чином,
є найважливішою онтологічною характеристикою
світу, що зазначає закономірне виникнення все нових
і нових структур. На фізичному рівні це набуває
вигляду потреби в самозбереженні та розвитку. На
рівні соціального простору самоорганізація доповнена
потребою у самореалізації, тобто, потребою у
самостійному вибудовуванні себе, власного світу і
життєвого шляху.
У сучасній гносеології міцно затвердилася думка
про теоретичну завантаженість досвіду. Тому важливо
знайти і гносеологічні основи феномену самореалізації
особистості, які формуються як суб’єктивне сприйняття
екзистенціальної ситуації індивідом у вигляді
особистісної картини світу. При цьому інтенція до
внутрішньої упорядкованості вступає у суперечність
з гносеологічною основою невизначеності буття –
феноменологічним сприйняттям буття індивідом як
обмеженого і неструктурованого. В умовах відсутності
цілісного сприйняття буття та себе окремим індивідом
суб’єктивна інтерпретація буття у вигляді картини світу
виступає єдиним механізмом когнітивного забезпечення
власної діяльності та самості. Самореалізація відбувається як упорядкування досвіду, у якому формується
сутність індивіда на основі власних уявлень про світ і
себе, тобто картини світу.
Інтерпретація сутності процесу самореалізації
особистості у контексті філософської проблеми
подолання відчуження дозволяє протиставляти її
відчуженню як неможливості прояву сутності людини
відповідно до власної картини світу, відповідно
самореалізація особистості є основним соціокультурним
механізмом подолання відчуження. До основних
аспектів дослідження сутності процесу самореалізації
як антипода відчуження слід віднести: динаміку
позитивної та негативної (деформованої, ілюзорної)
самореалізації; значення та роль життєвих сценаріїв;
взаємодію суб’єктивних та об’єктивних складових
процесу самореалізації; співвідношення критеріїв рівнів
самореалізації індивіда в контініумі від первинного
відчуття задоволення до всебічного розвитку людських
здібностей.
Форми самореалізації особистості – це соціокультурно визначені моделі саморозвитку, що одноосібно
чи на основі метапроектного синтезу слугують
основою способу цілепокладання та здійснення
життєвого сценарію особистості, опредмечення змісту
індивідуальної картини світу. Існує низка способів
структуризації форм самореалізації особистості.
Найбільше значення має узагальнення на основі
системних характеристик процесу самореалізації –
творчість, всебічний розвиток, самоактуалізація. Певний
евристичний потенціал мають дихотомічні пари, що
ґрунтуються на тих чи інших характеристиках означеного
процесу (постійно–буденна чи акцентовано–ситуаційна
форма). На основі узагальнення соціально–психологічної
типології доцільно виділити форми з яскравими
соціокультурними особливостями (піднесено–трагічна
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форма самоактуалізації, пасіонарність, самоактуалізація
як форма соціальної атомарності тощо).
Проведення узагальнюючого дослідження самореалізації особистості в межах філософського
знання дає змогу констатувати наступне. Феномен
самореалізації є невід’ємним від буття людини в
сучасному мінливому світі зі швидкими темпами змін
та поліваріативністю виборів життєвих пріоритетів
та великих спокус нескінченного приміряння різних
соціальних ролей. Самореалізація особистості – це
те явище, яке найчастіше є латентною складовою
діяльнісного процесу. Останнє обумовлює складність
дослідження феномену самореалізації особистості як
статичного явища, що існує окремо від життєдіяльності
особистості. Втім, сформоване концептуальне ядро
дослідження самореалізації особистості дозволяє
окреслити подальші напрямки його розбудови, серед
яких не останнє місце посідає процес конвергенції
різноманітних досліджень самореалізації особистості в
межах гуманітарного знання.
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Self–realization of personality: the philosophical generalization
attempt
An attempt has been made to generalize various areas of study of the phenomenon
of personality self–realization. The polarity of the interpretation of the personality
self–realization concept in the field of humanitarian knowledge is emphasized. It is
grounded that the problem of the personality self–realization belongs to the most
ancient and permanent objects of philosophical research. The purpose of the paper is
to conduct a generalized study of the personality self–realization within the limits of
philosophical knowledge. The work is based on the use of methods of generalization
and modeling, the application of which allowed to form the conceptual core of the
analysis of the phenomenon of personality self–realization, the main components of
which should be: personality self–realization within the social space, personality
self–realization as a strategic model of human development, ontological and
epistemological dimensions of self–realization of personality. The formed conceptual
core of the study of personality self–realization, without pretending to be exhaustive,
allows us to outline the further directions of problem development, among which the
process of convergence of personality self–realization researches within the limits of
humanitarian knowledge are not peripheral.
Keywords: self–realization, personality, social space, phenomenon.
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Соціально–філософський аналіз діяльності
міжнародних організацій у контексті поглиблення
нелінійності розвитку світ–системи
Здійснено аналіз трансформації діяльності міжнародних організацій
в ситуації нелінійності розвитку сучасної світ–системи. У дослідженні
розглянуто суспільну значущість діяльності міжнародних організацій на
прикладі Організації Об’єднаних Націй, Організації з безпеки і співробітництва в Європі та Міжнародного валютного фонду. Поряд із цим у
статті на основі соціально–філософського аналізу активності міжнародних
організацій у площині подолання збройних конфліктів, нівеляції екстремізму й
тероризму, подолання економічної відсталості країн периферії світ–системи,
пошуку відповідей на виклики четвертої промислової революції, обгрунтовано
необхідність нагального реформування механізмів міжнародної співпраці в
умовах наростаючої транзитивності світ–системи.
Ключові слова: глобальна проблема, глобалізація, збройний конфлікт,
міжнародні організації, світ–система, суспільство.

У ситуації посилення глобалізаційних процесів у
різних сферах розвитку суспільства співробітництво
між різними країнами вийшло на якісно новий рівень,
атрибутивною ознакою якого є, з одного боку, значне
зростання активності міжнародних організацій, а з
другого боку, зменшення рівня ефективності їх діяльності.
В умовах глобалізації світ–системи міжнародні
організації, реагуючи на економічні кризи, деформацію
валютного паритету, виникнення нових та загострення
старих збройних конфліктів, активно еволюціонували,
поставивши перед цивілізацією цілу низку нових
викликів. Тому актуальними залишаються питання про
відповідність їх діяльності проголошеним при утворенні
цілям і завданням та про рівень їх ефективності в ситуації
транзитивності сучасної світ–системи.
Економічна й комунікативна інтеграція, розвиток
і зростання ролі міжнародних урядових організацій,
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наддержавних
політично–економічних
об’єднань,
неурядових і некомерційних міжнародних організацій
сприяють поширенню глобалізаційних процесів у
країнах «третього і четвертого світу».
Проте серед цих країн багато таких, в яких основна
частина населення проживає за межею бідності, а
влада не може забезпечити громадянам соціальну
підтримку та захист. Існують і держави, які не тільки
нездатні забезпечити територіальну цілісність, а й є
некерованими і нелегітимними з позиції міжнародної
спільноти. Значною мірою до групи цих держав належать
практично всі країни периферії, які від країн ядра та
напівпериферії світ–системи відрізняються масштабом
та кількістю проблем, що заважають успішному
соціально–економічному розвитку найбідніших країн.
Комплексність та глобальність проблем розвитку
країн світ–системи ставлять перед науковою
спільнотою питання про необхідність переосмислення
механізму співпраці з міжнародними організаціями та
оцінки її результатів. Наукові дебати щодо дослідження
проблематики впливу міжнародної допомоги на
соціальний та економічний розвиток країн світ–
системи тривають не одне десятиліття, вони знайшли
відображення у працях філософів, економістів, юристів,
які вивчають міжнародне право, та політологів. При
цьому дослідники підходять до вирішення означеної
проблеми з різних наукових позицій, фокусуючи
увагу на аспектах впливу міжнародних організацій та
інституцій через надання гуманітарної та фінансової
допомоги країнам «третього і четвертого світу»,
вивчаючи позитивні та негативні сторони зазначеного
впливу. Дослідженням проблематики міжнародних
відносин, ролі міжнародних організацій та їх впливу
на економічно–соціальний розвиток найбідніших
країн займалися філософи, економісти та соціологи,
серед яких У. Бек, І. Валлерстайн, В. Геєць, Е. Гелнер,
С. Дацюк, Г. Мюрдаль, Н. Ковтун, М. Козловець,
В. Колосова, Р. Кохен, Г. Маркузе, Дж. Най, К. Поланьї, Дж. Розенау, П. Самуельсон, Ф. фон Хайєк,
С. Хантінгтон, Ф. Фукуяма та ін.
У більшості наукових праць увага зосереджена на
проблематиці тих світових процесів, які характеризують
феномен глобалізації і поведінку акторів міжнародних
організацій в умовах глобалізації. Тому міжнародні
організації та інституції є вагомими суб’єктами
глобалізації, а відтак актуальним залишається дослідження проблеми їх впливу на нелінійність розвитку
світ–системи внаслідок глобалізаційних процесів. Крім
того, сучасний стан міжнародної політики безпеки країн
світ–системи, який впливає на нелінійність розвитку,
перебуває на периферії досліджень і вимагає суттєвого
філософського осмислення, оскільки наукові праці, у
яких вивчається вказана проблема, переважно присвячені
аналізу реальних військових операцій і фокусуються на
їх технічних аспектах і механізмах.
Тому метою дослідження є здійснення соціально–
філософського аналізу впливу діяльності міжнародних
організацій на нелінійність розвитку світ–системи в
умовах посилення глобалізаційних процесів.
Філософське осмислення специфіки діяльності
міжнародних організацій має доволі давню історію.
Так, один з найяскравіших представників німецького
Просвітництва І. Кант розглядав міждержавні відноЗбірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

сини і політику їх реалізації у контексті проблеми
співвідношення права і моралі. У відомій праці
«До вічного миру» мислитель акцентував увагу на
неприпустимості втручання у діяльність іншої держави
та оцінював співвідношення політики з мораллю,
заявивши про їх уявну «розбіжність» та справжню
«єдність», вказуючи що «мораль розрубує вузол, який
політика не може розв’язати» [1]. Кенігсберзький
просвітник зазначав: «Тому повинен існувати особливий
союз, який можна назвати союзом миру (foeduspacificum)
і який відрізнявся б від мирного договору (pactumpacis)
тим, що останній прагне покласти кінець якійсь одній
війні, тоді як перший – усім війнам, і назавжди. Цей
союз має на меті не набуття влади державою, а виключно
лише підтримку і забезпечення свободи держави для неї
самої і в той же час для інших союзних держав, причому
це не створює для них необхідності (подібно до людей
у природному стані) коритися публічним законам і їх
примусу» [1, с. 270].
Хоча у пізніших працях філософ зазначав, що
«вічний мир» є нездійсненою ідею, проте принципи, які
його наближають, є здійсненними та заснованими на
обов’язку, тому орієнтуватися потрібно на цей ідеал [2].
На разі, у контексті глобалізації діяльності міжнародних
організацій, кантівській концепції «вічного миру»
приділяється все більше увага. У сучасній філософській
парадигмі вона цілком обґрунтовано розглядається як
вихідна позиція лібералізму. Фактично більше 220–
ти років тому І. Кант став одним з фундаторів ідеї
необхідності об’єднання Європи та її роззброєння.
Напередодні закінчення Другої світової війни
австрійський філософ та економіст Ф. фон Хайєк,
підтримуючи ідеї класичного лібералізму, водночас зазначав про недопустимість формування наднаціональних органів та міжнародного планування, яке
може стати неприкритою диктатурою і втіленням ідей
націонал–соціалізму про існування великомасштабного
господарства, яким керує раса господарів, що може
призвести до зростання напруги у світі. На думку
науковця, якщо високорозвинуті нації почнуть силою
нав’язувати іншим свої моральні принципи, які для
інших чужі, то вони ризикують потрапити до ситуації,
коли їм самим доведеться діяти аморально [3, с. 211–217].
Тому важливість кантівських «заборонних законів» для
збереження миру стає очевидною. Німецький просвітник
вважав, що насильницьке втручання у внутрішні справи
будь–якої держави є неприпустимим. При цьому І. Кант
передбачав, що для дотримання «заборонних законів»
необхідний високий моральний і інтелектуальний рівень
правителів держав, вагоме почуття відповідальності
правлячої політичної еліти [1]. За умови дотримання цих
положень, за твердженням Н. Ковтун, відбувається «…
закріплення нових процедур і правил гри у конституціях,
нормах, законах, котрі регулюють застосування владних
повноважень. Правове закріплення відповідних норм і
законів можливе лише на основі актуалізації вольового
компоненту соціальної активності пассіонарія. Водночас,
і для вироблення правових норм, і для їх виконання
необхідним є досягнення суспільного консенсусу» [4].
Поглиблення нелінійних процесів розвитку світ–
системи в умовах суспільної транзитивності через
здійснення економічного, політичного та морального
впливу, а іноді й тиску, міжнародних акторів, загострення
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проблематики урегулювання збройних конфліктів,
перетворення демократичних держав в авторитарні,
що може призвести до «великого кладовища роду
людського», вивело дослідження ролі міжнародних
організацій в існуванні сучасної цивілізації в епіцентр
наукових розвідок.
У дослідженнях американських вчених Р. Кохена і
Дж. Найя зазначається, що, міжнародні організації є не
просто самостійними акторами міжнародних відносин,
які діють незалежно, а й активними провідниками
власних інтересів, здатними виявляти проблеми
міжнародного характеру і виносити їх на розгляд світової
спільноти. У зв’язку з цим, міжнародні організації
створюють можливості формування коаліцій між
різними державами, що, на думку науковців, особливо
важливо для найменш розвинутих країн, які не здатні
повноцінно підтримати широкомасштабні міжнародні
зв’язки і розвивати коаліційні відносини один з одним [5,
с. 34]. Тривалий час у міжнародних відносинах панувала
думка про те, що достатньо виділити країнам периферії
фінансовий ресурс у пріоритетні галузі держави для
забезпечення її економічного зростання. Такий підхід
поширений у дослідженнях багатьох вчених, зокрема
американський економіст П. Самуельсон вважав, що
економічно відсталі країни самі не в змозі «самостійно
стати на ноги», оскільки їх виробництво перебуває
на такому низькому рівні розвитку, який не дозволяє
налагодити економіку і створити капітал, необхідний
для підвищення загального рівня життя [6, с.5–49].
Такий підхід був актуальним і виправданим для країн
післявоєнної Європи, які були приблизно на одному рівні
соціально–економічного розвитку, проте досвід надання
фінансової допомоги країнам «третього і четвертого
світу» у сучасних умовах показав, що принципи «плану
Маршала» у них не призвели до зростання обсягів і
темпів економічного розвитку, а в окремих країнах
стали причиною поглиблення соціальної нерівності та
виникнення збройних конфліктів і громадянських воєн.
Останні зміни, що відбуваються у суспільстві,
вказують і на глибинні трансформації економічної
сфери світ–системи, які потребують системного
філософського аналізу. З проголошенням четвертої
технологічної революції, коли у багатьох галузях науки
і техніки лідирують країни ядра світ–системи, які є
учасниками та організаторами більшості міжнародних
організацій та інституцій, виникає необхідність
якісно нової філософської рефлексії внутрішньої та
зовнішньої глобальної політики акторів міжнародних
організацій. Під впливом глобалізаційних процесів та
безпрецедентного розвитку науки і техніки у ХХІ столітті
відносини між міжнародними організаціями та країнами
периферії світ–системи мають змінитися. Зрозуміло, що
взаємодія між країнами ніколи не стане ідеальною, як
свого часу передбачав І. Кант, проте, якщо розглядати
вплив міжнародних організацій виключно у лінійному
вимірі, то держави, які його зазнають, ніколи не зможуть
уникнути збройних конфліктів та фінансових санкцій.
Саме уникнення збройних конфліктів і недопущення
знищення сотень і тисяч людей стало основною метою
діяльності багатьох міжнародних організацій. Після
закінчення Другої світової війни 70 років тому була
заснована Організація Об’єднаних Націй (ООН),
ключовою метою діяльності якої було недопущення
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розпалювання нових військових конфліктів та
протистоянь. Проте, незважаючи на задекларовані
країнами–учасниками ООН цілі, у світі постійно
спалахують нові та розгоряються старі конфлікти.
Виникнення та розпалювання таких конфліктів досить
часто пов’язане з геополітичним протистоянням і
відстоюванням власних інтересів політичних акторів в
окремих регіонах планети або незначною зацікавленістю
країн ядра світ–системи в урегулюванні конфліктів в
окремих країнах периферії.
Слід відмітити, що на сьогодні в умовах суспільної
транзитивності та зростання глобалізаційних процесів
конфлікти у країнах периферії світ–системи вийшли на
новий виток загострення. У багатьох країнах (Афганістан,
Камерун, Нігер, Нігерія, Сирія та ін.) після нетривалого
перемир’я, воюючі сторони знову ініціюють війну, а
міжнародні організації прагнуть підтримати ту сторону,
яка є для них політично та економічно вигідною. Більше
того країни ядра світ–системи, керуючись геополітичними
та макроекономічними чинниками, також втручаються
у вирішення конфліктів із вигідної для них сторони.
Країни–учасниці збройних конфліктів, зазвичай, не
враховують, що, хоча участь у них беруть військові,
найбільше страждає мирне населення і гинуть діти.
У процедурі вирішення збройних конфліктів ООН
домінуючу роль відіграють дискусії щодо загострення
військових ситуацій в окремих регіонах світу, які
безсумнівно мають сенс і спрямовані на вирішення
та подолання військових конфліктів та пов’язаних
із ними гуманітарних катастроф. Проте, прийняття
конкретних документів досить часто блокується
країнами–учасниками Ради Безпеки ООН, які мають
право вето відповідно до установчих документів
організації. Наприклад, свого часу Росія заблокувала
резолюцію Ради щодо заборони військових польотів над
Алеппо у Сирії, що призвело до повного руйнування 22
об’єктів світового спадку ЮНЕСКО, 40 тисяч житлових
будинків, тисячі шкіл та значної кількості інших об’єктів
соціальної інфраструктури. За різними підрахунками
в Алеппо загинуло від 21,5 до 31,3 тисяч людей. За
даними моніторингової організації Сирійської мережі
прав людей (SNHR) близько 3 тисяч людей загинуло
внаслідок російського бомбардування Алеппо [7]. Таким
чином, через постійні суперечки у Раді Безпеки ООН
багато необхідних ініціатив не можуть бути реалізовані.
Досить часто міжнародні організації, такі як Рада
Безпеки ООН та ОБСЄ, які залучені для вирішення
збройних конфліктів, надають пропозиції щодо
врегулювання конфліктів шляхом укладання так званих
протоколів урегулювання та здійснення конституційних
реформ, що тягне за собою зміну статусу відповідної
території. Зазвичай міжнародні організації у таких
ситуаціях діють за одним визначеним принципом, а тому
їх дії не завжди є ефективними. Проте, у деяких випадках
скоординована діяльність співробітників міжнародних
організацій приносить користь, однак це залежить від
вміння і можливості правильно визначити джерело
збройного конфлікту, його суть, а не обмежуватися лише
зовнішніми вимогами сторін.
Виникнення та вирішення таких ситуацій свідчить про
політичний вплив міжнародних акторів на поглиблення
нелінійності та нерівномірності розвитку світ–системи.
Однак, роль міжнародних організацій в урегулюванні
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сучасних міжнародних конфліктів є недостатньою,
прикладом цього є численні збройні конфлікти у таких
країнах як Афганістан, Нігерія, Сирія, Сомалі та ін., які
так і не врегульовані на сьогоднішній день, при тому
що міжнародні організації постійно заявляють про
необхідність дотримання норм міжнародного права,
принципу невтручання та урегулювання протистояння
шляхом переговорів.
Внутрішньополітична ситуація у ряді країнах
(Буркіна–Фасо, Гвінея–Бісау, ЦАР) ускладнюється
перебуванням при владі військових, а в окремих країнах
(Сомалі) – ісламістів, які стають настільки реальною
силою, що користуються найбільшим впливом на всі
аспекти соціально–політичного життя. Наприклад,
у Сомалі таке посилення закінчилося суцільною
ісламізацією держави, що не отримала підтримки значної
кількості населення, а призвела до нових збройних
конфліктів та відродження старих. Тому для підвищення
ефективності впливу міжнародних організацій у
врегулюванні збройних конфліктів постає питання про
необхідність дієвого реформування їх діяльності.
Водночас з кінця минулого століття у деяких країнах
периферії світ–системи та на інших територіях актори
міжнародних організацій ініціюють курс на економічну
лібералізацію. На думку представників міжнародних
організацій, такий курс дасть можливість подолати
протиріччя і труднощі економічного розвитку, які
виникли у зв’язку з надмірним втручанням держави
в економіку. Такі програми у країнах периферії світ–
системи (Гамбія, Гвінея, Еритрея, Південний Судан,
Судан та ін.) розробляються за участю Міжнародного
валютного фонду (МВФ) з метою фінансової стабілізації
та структурної адаптації. Однак, на сьогоднішній
день в умовах глобалізації та четвертої промислової
революції, досягнення якої є недоступними країнам
периферії світ–системи, кредитні та консалтингові
механізми МВФ у співпраці з найбіднішими країнами
світу є неадекватними економічній ситуації, яка у них
склалася, і вимагають нової парадигми фінансових
відносин. З одного боку, це створює передумови не лише
для ефективної побудови нової фінансової системи, а й
безкризового її функціонування. Проте, з іншого боку
таке нав’язування фінансових механізмів управління
у країнах периферії призводить до виникнення та
загострення соціальної напруги, політичного популізму,
а іноді до збройного конфлікту. При цьому стратегічний
план МВФ не передбачає для найбідніших країн
впровадження результатів четвертої промислової
революції, які могли б пришвидшити та покращити
розвиток сільського господарства або приватного
бізнесу. Наприклад, у багатьох країнах Чорної Африки
(Гамбія, Гвінея–Бісау, Сьєрра–Ліоне, ЦАР, Південний
Судан та ін.) при здійсненні стратегічних планів,
які впроваджував МВФ, головна увага приділялася
фінансовій сфері, у першу чергу, різкому скороченню
витрат на державні установи, поступовій відмові від
державного субсидіювання, удосконаленню податкової
системи з метою послаблення оподаткування для тих
підприємств, які здатні збільшити частку виробництва,
спрощенню банківської політики для отримання більшої
кількості вкладів від населення [8].
Проте в окремих країнах постколоніальної Африки
нові режими пропонували покращити економічний стан
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за рахунок добування корисних копалин на територіях
цих країн (Південний Судан, Судан, Республіка Конго).
Однак, проведення розвідувальних робіт та створення
необхідної інфраструктури для облаштування родовищ
потребує значних інвестицій, у яких міжнародні
організації та інституції можуть бути зацікавлені
лише у випадку отримання таких корисних копалин
або значних прибутків з них. Водночас встановлення
військових режимів у країнах периферії лише
послаблює та погіршує економічне становище та веде
до поглиблення нелінійності розвитку світ–системи.
Заразом невиконання вимог МВФ та інших міжнародних
фінансових акторів призводить до неотримання
або призупинення надання фінансової підтримки, а
виплати відсотків по уже наданих кредитах стають
непосильним тягарем для країн периферії. Непопулярні
заходи уряду з метою погашення відсотків кредитів
ведуть до зростання безробіття, втрати кваліфікованої
робочої сили, яка виїжджає до країн напівпериферії та
ядра світ–системи, зниження якості освіти та кількості
здобувачів освіти.
Такі країни по замкненому колу відтворюють
своє скрутне становище: низькі доходи гальмують
накопичення, що обумовлено низьким рівнем
продуктивності праці і, як наслідок, знову низькі
доходи і відсутність накопичень. «Хибність» цього кола
посилюється швидкими темпами зростання населення.
Наслідком є бідність і економічна відсталість [8]. Нестача
фінансового ресурсу, відсутність новітніх технологій,
несприятливі кліматичні умови, висока народжуваність

не лише не дають змоги країнам периферії світ–системи
перейти до когорти країн напівпериферії, а призводять
до нестачі продуктів харчування, питної води та
медикаментів.
Недотримання пропозицій міжнародних фінансових
організацій та посилення ролі політичних сил, які
не влаштовують своїми діями міжнародних акторів,
призводить до введення економічних санкцій, внаслідок
яких соціально–економічна напруга лише посилюється.
У кінці ХХ століття за недотримання фінансової
політики, запропонованої у стратегічних планах МВФ,
багато країн Африки були позбавленні міжнародної
фінансової підтримки, а окремі з них, наприклад Судан
і Сомалі, були оголошені країнами які «не проявляють
прагнення до співробітництва». Водночас слід
відмітити, що незважаючи на недостатню та низьку
ефективність використання кредитних коштів, у країнах
периферії світ–системи простежуються диверсифікація
промисловості та сільського господарства (таблиця 1).
Проте отриманих коштів цим країнам не вистачає
для оплати відсотків та сплати отриманого кредиту,
тому виникає необхідність в отриманні нового. Таким
чином, країни периферії потрапляють у «хибне» коло
зовнішньої заборгованості.
Отже, надання фінансової макродопомоги від
міжнародних фінансових організацій не спроможне
вирішити проблему соціально–економічного розвитку
країн периферії, а тим більше переходу їх до постіндустріального розвитку з використанням досягнень
четвертої промислової революції. Широке введення в
Таблиця 1.

Аналіз наявних можливостей щодо погашення зовнішніх боргів та розвитку власної економіки

Населення
за межею бідності, %

Сільське господарство
у ВВП, %

Промисловість
у ВВП, %

Непогашені покупки
і займи, дол. млрд.

Непогашені кредити
за 6 місяців
за 2016 р., дол. млрд.

ВВП у номінальному виразі
за 2017 рік (дол. млрд.)

у країнах периферії [9; 10; 11].

33
55,7

8,7
13,2

0,43
1,1

–
–

Ліберія

2,04

5,85

6,10

–

61,3
63,9
дані
відс.
80

Півд. Судан

2,5

20,7

18,7

–

50,6

Того
Сьєрра–Леоне
Еритрея
Гвінея
Нігер
Руанда
Республіка Конго
Сомалі
Судан

4,17
4,54
4,67
6,74
7,18
8,28
8,55
17,5
81,4

12,2
10,9
8,78
24,4
20,4
22,8
29
18
178

12,9
11,5
9,38
26,5
21,8
24,6
28,6
18,7
187

–
–
–
–
–
–
–
–
0,15

32
70,2
50
47
63
44,9
46,5
60,8
9

Країни

ВВП за паритетом купівельної
спроможності

2016 р.
(дол.
млрд.)

2017 р.
(дол.
млрд.)

2017 р.
у%

Гамбія
Гвінея–Бісау

0,89
1,04

3,42
2,92

3,60
3,14

–
–

ЦАР

1,59

3,19

3,37

–
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56,4

14,9

0,47

–

62,7
дані
відс.
45,7
51,5
11,6
20
39
33
3,9
60,2
44,5

6,4
дані
відс
21,4
14,9
30,6
37
16,3
16
69,8
7,4
45,3

0,34

–
дані
відс.
–
–
–
–
–
–
–
0,32
1,32

38
1,64
1,13
1,03
0,27
1,34
3,61
4,23
2,94
36,3
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промисловість коштів акторів міжнародних організацій
може спричинити підпорядкування економіки країни
великим зарубіжним корпораціям або виникнення
непомірної суми відсотків за користування наданими
кредитами. Крім того, залучення таких конструктів
призводить до посилення впливу міжнародних
організацій на внутрішню і зовнішню політику
держави, при цьому країни периферії так і залишаються
слаборозвинутими аграрними країнами, що призводить
до поглиблення нелінійності розвитку світ–системи. При
цьому механізм вето у Раді Безпеки ООН, залежність
міжнародних організацій від рішень сильніших країн
ядра світ–системи обмежує їх потенціал у врегулюванні
збройних конфліктів та надані фінансової підтримки,
така ситуація вимагає реформування міжнародних
інституцій. Водночас на етапі переходу країн ядра
світ–системи до четвертої промислової революції,
розв’язати проблеми економічного розвитку країн
периферії шляхом переходу до лібералізації економіки,
обмеження впливу держави у господарську діяльність,
приватизації державних підприємств не можливо без
значного фінансового ресурсу, політичної та економічної
стабільності держави.
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Sociо–philosophical analysis of the activities of international
organizations in the context of deepening non–linearity
of the world–system development
The article analyzes the transformation of the activities of international
organizations in the situation of nonlinearity in the development of the modern
world–system. The study examined the social significance of the activities of
international organizations, for example, the United Nations, the Organization for
Security and Cooperation in Europe and the International Monetary Fund. Along
with this, in the article, based on the socio–philosophical analysis of the activity
of international organizations in the area of overcoming armed conflicts, leveling
extremism and terrorism, overcoming the economic backwardness of the countries
of the periphery of the world system, seeking answers to the challenges of the fourth
industrial revolution, justified the necessity of urgent reform of the mechanisms of
international cooperation in conditions of increasing transitivity of the world–system.
Keywords: global problem, globalization, armed conflict, international
organizations, world–system, society.

***
УДК 159.955

Гальченко М. С.,
кандидат філософських наук, директор,
Інститут обдарованої дитини НАПН України
(Україна, Київ), halchenko@yahoo.com

Інноваційний зміст
постмодерністського мислення: зміст і структура
Досліджується проблема постмодерного мислення в сучасній культурі
пізнання і філософування. Головна характеристика постмодернізму –
суб’єктивізм, з позицій якого критикується теорія істини, соціальність,
держава, історія, культура, політика тощо. Суб’єктивність постмодернізму
обумовлює рішучу відмову від ідей цілого, універсального, абсолютного, від
«гранд–наративів», як і від аналітичних процедур пошуку смислу. Для
постмодерніста мислення, зазначає автор, – це кожного разу нове мислення,
завдяки якому людина може змінити себе.
Ключові слова: постмодернізм, мислення, дискурс, нарратив, традиція,
плюралізм.

Особливості мислення формують і визначають
різні умови. При осягненні дієвих в сучасній
культурі інтелектуальних парадигм привертає увагу
постмодерний філософський дискурс. В його контексті
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мислення позбавляється універсального смислового
горизонту, який в класичному раціоналізмі представляли
«метанаративи». При всій радикальності подібних
характеристик потрібно визнати доцільність втрати
сучасним знанням пояснювальної основи, воно стає
контекстуалізованим навіть в межах однієї науки. Що
цілком закономірно, оскільки поставлені природою та
соціокультурною реальністю сьогодення кордони були
причиною кризи світоглядних уявлень епохи Модерну.
Окрім того, технократизм та функціоналізм цієї епохи,
з властивими для них прагненнями до абсолютизації
та уніфікації, суперечили ідеальним уявленням щодо
абсолютної людської волі, ідеям автономності та
самодостатності людського «Я». Це породило внутрішні
суперечності культури Модерну. В цій ситуації постає
завдання вияснити основні параметри становлення нової
парадигми мислення, яка сформувалася у філософії
постмодернізму.
Виясненню особливостей філософії постмодернізму
в останні десятиліття присвячені численні публікації
як зарубіжних, так і вітчизняних авторів. Серед
них привертають увагу роботи П. Козловського,
В. Загороднюка, В. Кутирьова, Г. Ковадло, Г. Тульчинського, А. Турена, Р. Харре, М. Епштейна,
П. Слотердайка, Л. Фішмана та інших. Разом з тим
потребує більш поглибленого дослідження специфіка
культури постмодерністського мислення у пізнання
соціокультурної реальності, що визначило в ряді
випадків специфіку сьогодення.
Мета статті полягає в аналізі процесу становлення
постмодерної філософії та характеристиці особливостей
її впливу на формування комунікаційного, смислового
простору і нової системи мислення в соціальному пізнанні.
Філософія постмодернізму, яка репрезентує один
з головних напрямків сучасного інтелектуалізму,
виклад власної системи поглядів розпочинає з ревізії
модернового «проекту Просвітництва». В ньому
філософія змогла стати тим, що визначає образ епохи, а
сама епоха стала формою реалізації цієї епохи. Але через
два століття цінності, які розглядалися як божественні,
постали
«помилкою,
недоумством,
неправдою,
коли навіть сам Бог (Істина) перетворюється на
найпоширенішу неправду?» [7, с. 61], – запитує М. Фуко.
Методологія соціально–філософського і культурологічного аналізу показує, що проблема розуміння
Постмодерну вимагає усвідомлення того, що він руйнує
традицію ще більше, ніж його попередник, Модерн, в його
запереченні Премодерну (аграрного, доіндустріального
суспільства) [10, с. 70]. І в цьому плані відношення до
Постмодерну різко негативне. «Проблема не у відсутності
інтересу до традиції, а в тому, що інтерес до традиції
приймає сьогодні спотворену і згубну для неї форму.
Сьогодні панує музейно–формалістичне відношення до
традиції, коли традиціоналізм вироджується в старечий
маразм, стилізацію та імітацію» [8]. Постмодерн, як
заперечення і «зняття» Модерну, знову повертається до
класики, і в цьому плані він неокласика, яка «примирює
хаос і космос в єдиному «хаосмосі»; це «проявляється
як в мистецтві, так і в метафізиці, соціології, політичній
теорії» [10, с. 70]. З цієї позиції Постмодерн оцінюється
як закономірний соціокультурний феномен.
Головна характеристика епохи Постмодерну –
її суб’єктивність (суб’єктивізм). З цієї точки зору
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філософи–постмодерністи є новітніми лідерами в
боротьбі з об’єктивністю (об’єктністю) шляхом побудови
суб’єктивних (суб’єктивістських) теорій істини, яка стає
не потрібною для сучасної людини. Все більше часу
проводячи у віртуальних світах комп’ютера, в мережі
Інтернет або комп’ютерних іграх, людина атомізується,
«звільняється від суспільства і будь–яких форм
ідентичності». Тим самим в нових умовах помітним є
зникнення традиційних соціальних форм, що веде до
«розмивання і розпаду соціальних зв’язків» [1, с. 3, 14], –
зазначає У. Бек. Більш радикальний Ж. Бодрійяр, котрий
малює апокаліптичну картину суспільства, в якому
«анонімні» і «обезособлені маси» поглинають все те, що
складає поняття «соціальна держава»: держава, історія,
народ, політика, культура, смисл, свобода. Втіленням
маси виступає «мовчазна більшість», котра являє собою
не соціальну, а «статистичну категорію». Сьогодні ми
спостерігаємо «виснаження і виродження соціальності»
[2, с. 79], – пише Ж. Бодрійяр.
З позицій загальнонаукового підходу епоха Постмодерну (епоха «пост») з її орієнтацією на суб’єктність,
індивідуалізм,
некласичний
ланцюжок
«знання
– реальність» трансформується в постнекласичне
коло «реальне знання» і його «людський потенціал в
реальності». Це означає «потенцію суб’єктивного», або,
з точки зору Г. Ковадло, «суб’єктивний досвід» [7]. Із
ідеї того, що наше «Я» нам наперед не задане, є «тільки
один практичний наслідок: ми маємо творити себе як
«витвір мистецтва», говорить М. Фуко. Дана обставина
випливає зі свободи людини, яка передбачає самостійне
встановлення над собою відносин «домінування,
приборкання», а також «владу і стримування». В своїх
міркуваннях М. Фуко виходить з того, що не можна раз
і назавжди конституювати своє «Я», свій життєвий шлях,
свою особистість, свою персону, адже впродовж життя це
приходиться робити кожній людині незліченну кількість
разів. Разом з тим це не означає конституювання життя
повністю довільно. Самореалізація, самоздійснення
впродовж життя відбувається в просторі культурних
диспозицій та культурних умов, які змінюються з плином
часу, але не зникають повністю [7, с. 62]. Мова йде
насамперед про культурні традиції, універсальні моральні
цінності, релігійні настанови, перевірені часом тощо.
Сьогодні, в епоху Постмодерну, яка характеризується
«розмиванням ціннісної основи» та «деструкцією
ідентичностей», змінюються підходи до їх осмислення
і розуміння. Фактично мова йде про зміну системи
мислення, яке тепер виходить з інших методологічних
позицій. «Я мрію про інтелектуала, – говорить М. Фуко,
– котрий долає очевидності та загальні місця, котрий
в інерції та обмеженнях теперішнього знаходить та
виділяє слабкі місця, тріщини, силові лінії, котрий
постійно знаходиться в русі, не знає достеменно, куди
власне прямує і як буде мислити наразі завтра, тому
що він приділяє надто багато уваги теперішньому»
[11, с. 102]. Він не просто аналізує ідеї, виробляє
поняття, створює логіку, діалектику, а насамперед
свободу виробляє особисте конкретне життя. Для нього
реальність не «ясна», «проста», «прозора», «розкрита»
«об’єктивна реальність». Адже «об’єктивної реальності»
насправді не існує, це лише «ілюзія свідомості» [7, с.
62]. «Об’єктивація реальності» породжує «суб’єктивний
бунт» проти «тотальності загального» (М. Бердяєв).
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Світ, в якому існує людина, ніколи не був і не
буває досконалим і адекватно визначеним. В силу чого
особистісна практика кожної людини в цьому світі
включає творення себе, орієнтуючись на реальність в
процесі її осмислення, виступаючи проти соціальних
інституцій, що пригнічують особистість. Дана практика
передбачає творення свого життя «як творення
витвору мистецтва» (М. Фуко), що означає: потрібно
жити і мислити, долаючи своє попереднє життя та
«відкриваючись усьому новому, переосмислювати і
усвідомлювати зовнішній світ та самого себе в цьому
світі». Результатом є людське «Я», котре володіє
«внутрішнім світом» та «внутрішнім досвідом». Тобто
кожна людина, що живе в цьому світі, може мати свою
долю, свою свідомість і мислення, щоб жити в горизонті
свободи і творення своєї особистості [7, с. 62–63].
Світ, з яким має справу людина та її свідомість, є не
просто «об’єктивною реальністю», а є «реальністю, що
наповнена значеннями та смислами», що відкриваються
через свідомість. Вона є не вмістилище речей, а
«напруга, що спрямована на речі» згідно зі знаменитою
формулою Е. Гуссерля: «Будь–яка свідомість є свідомість
чогось зовнішнього». Поставивши свідомість в центр
свого аналізу, Е. Гуссерль тим самим засвідчує наявність
постійного обміну між свідомістю і світом, суб’єктом та
об’єктом, ідеальним і матеріальним тощо. На цій основі
студіюється феноменологією поняття «суб’єктивності».
У феноменологічній аналітиці суб’єктивність передбачає
єдність всіх переживань, які у своїй відкритій загальності
складають сферу досвіду [7, с. 65].
Суб’єктивний досвід, інтерпретований в різних
контекстах у феноменологічній філософії, знайшов
специфічне проявлення в постмодерній критиці
об’єктивного. Що цілком закономірно: оскільки
найважливішим фактором становлення постмодерних
розмислів стала інформаційна культура. Вона обумовила
перехід від виробництва речей до виробництва знаків,
символів, інформації. В результаті формується нова
термінологія, нові ціннісні установки. Якщо модерн
вважав основними цінності свободи (liberty), рівності,
братства, а також ідеал «досконалого суспільства»
і «досконалої людини», то в постмодернізмі ними
виступають
свобода
(freedom),
різноманітність,
толерантність і погляд на суспільство, де всі «автори
і актори». Його основні поняття – плюралізм і
деконструкція – передбачають рішучу відмову від
ідей цілого, універсального і абсолютного, від «гранд–
наративів» (великих оповідей і наукових описань), так
само як і від аналітичних процедур пошуку смислу.
Тим самим створюється «провокативний» образ науки,
що вичерпала себе в необхідності доказувати докази,
звільняти від забобонів, легітимізувати знання в
наукових експериментах, користуватися спекулятивною
діалектикою [9, с. 303–304].
Представники постмодерної філософії не відмовляються від нових «наративів» (оповідей), побудованих
за новими принципами: перфоманс – мінливість подій,
ситуативність; симулякр (творчий монтаж імітованої
реальності); ефективність (а не істина); мова і комунікація
як джерело легітимації знань; активність завдань, що
відносять до «тут і тепер». Тим самим постмодернізм
намагається максимально звільнити мислення від
спрощених схем, стереотипів, віджилих міфологій,
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обмеженості науково–позитивістської картини світу. Їм
протиставляється творча уява, історико–філософська
ерудиція, літературна образність, метафоричність. Разом
з тим тотальна критика традиційних цінностей, норм
і регуляторів ведеться для звільнення місця не лише
новому образу споживача культури, але й фактично
новому способу мислення [9, с. 304–305].
Основні контури постмодерністського проекту
мислення полягають у тотальній критиці класичного
раціоналізму та його основ – об’єктивізму,
фундаменталізму, істинності, і переході до парадигми
мислення, заснованої на релятивізмі, суб’єктивізмі,
антитеоретизмі. Постмодерністський текст, виходячи з
цієї настанови, характеризується інтертекстуальністю,
іронією, «метамовною грою». У своїх міркуваннях
Ж. Дерріда і Ж.–Ф. Ліотар утворюють «країну
дискурсів», яка постає суцільною метафоризацією та
інтерпретацією тексту. Це призводить до втрати тієї межі,
котра відокремлює серйозне теоретичне міркування від
естетично–художніх екстравагантних мовних ігор. Мова
філософії наближається до літературної мови, усуває міф
про необхідність застосування категоріального апарату,
формує багатовимірний смисловий простір – «текст без
меж» [9, с. 307]. «Я не використовую загальноприйняту
мову, мову знання, – говорить Ж. Дерріда, – для свого
збереження або щоб встановити свою імперію, а лише
для того, щоб стерти всі риси, нейтралізувати всі коди,
і, ти знаєш, я вважаю, що я міг би маніпулювати всіма
кодами, всіма клавіатурами, всіма жанрами (це мені не
личить), говорити на всіх тонах – і це мене тривожить,
і в кожний момент мені здається, що спектакль готовий
схопитися за кожне слово, тоді я замовкаю» [5, с. 133].
Але це не означає припинення спілкування. Автор
застосовує метод посилання нескінченної кількості
поштових листівок, що дає можливість обговорювати
всі можливі і неможливі проблеми – моральні, наукові,
сімейні, літературні, звертаючись до раціонального
та ірраціонального досвіду пізнання, переходячи від
Сократа до Платона, а від Платона до Фрейда, Ніцше,
героїв античного епосу і класичної літератури. «Сократ
з’явився до Платона, – пише Ж. Дерріда, – а між пролягає
в звичайному порядку слідування поколінь незворотній
етап успадкування. Сократ з’явився до Платона, не
перед ним, а саме до. Отже, його місце позаду Платона,
і устав прив’язує нас до такого порядку: тільки так
потрібно орієнтуватися в мисленнєвому процесі, тут
ліво, тут право, крокуй» [5, с. 35]. І так впродовж всього
тексту книги ми спостерігаємо нескінченний потік
різних думок автора. В їх нескінченності важко вловити
головну думку філософа, зрозуміти смисл того, що він
хоче сказати.
Модель пізнання реальності, запропонована
філософами–постмодерністами – безперервна варіативність мислення. В цій ситуації постає проблема
легітимації наукового знання. Легітимація, з точки зору
Ж.–Ф. Ліотара, є процесом, в результаті якого тому, хто
трактує науковий дискурс, дозволено встановлювати
певні умови для того, щоб те чи інше висловлювання
складало частину цього дискурсу і могло бути прийняте
до уваги науковою спільнотою. Проблема легітимації
в тому, що наукове знання – це ще «не все знання,
воно завжди конкурувало, конфліктувало з іншим
видом знання, котре ми будемо називати для простоти
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наративом» [6, с. 473]. Це зовсім не означає, що наратив
може отримати «гору» над науковим знанням, але його
модель пов’язана з ідеями внутрішньої рівноваги і
товариського відношення (conviviality), порівняно з яким
сучасне наукове знання має «блідий вигляд», особливо
якщо воно повинно підлягати «екстериорізації»
стосовно до «знаючого» і ще більш сильному, чим
раніше, «відчуженню» від своїх користувачів [6, с. 473].
З цього витікає деморалізація дослідників і викладачів,
що ставить питання статусу наукового знання.
Постмодерністський текст визначають імпресіонізм,
неверифікованість, елімінація (виключення) суб’єктно–
об’єктних відносин. Позбавлення онтологічного
статусу знання про світ і оточуючу реальність
приводить постмодерністів до втрати довіри до істини,
яка постає тепер «реліктовим принципом». В силу
чого немає привілейованих дискурсів, вони завжди
мультикультурні. Це означає, що кожне суспільство,
кожна наукова спільнота, кожний вчений відповідно до
своєї культури, ціннісної, світоглядної позиції, особистої
історії виробляє своє розуміння істини та її критеріїв.
Те, що істинне для Заходу, не має істинного значення
для Сходу. «Навіть математичні рівняння, – говорить
Ж. Дельоз, – не володіють спокійною впевненістю в
собі – санкцією пануючої наукової думки, вони також
вилучаються з безодні, так що математик, «вниз головою
пірнає у вичислення», наперед передбачаючи, що не
зможе здійснити деякі з них, і досягає істини лише
«повсюдно на що–небудь наштовхуючись» [4, с. 371].
Так само філософія, коли пропонує свою істину в єдності
концептів, вона вже постає «прорізана тріщиною»,
котра повертає до ненависті або ж розсіює в існуючому
хаосі думок і пропозицій, де знову потрібно здобувати,
шукати, заглиблюватись за пошуком істини [4, с. 371].
На цій підставі формується і стверджується
необмежений плюралізм, повсюдний лібералізм
у виробництві і виборі дискурсів з установкою на
оригінальність, свободу, новизну – свободу особистості,
засновану на суб’єктивному підході. Основним засобом
реалізації принципів нового мислення в постмодернізмі
виступає деконструкція. Її автор – Ж. Дерріда, починає
ревізію філософського раціоналізму із зруйнування
типології та ієрархії філософських проблем, які
узвичаїлись і тим самим стали догмами, розмиває
межі між філософією, літературою і критикою,
урівнює (уподібнює) філософію і художньо–мистецьку
рефлексію. Постмодерністи вважають, що письменники,
фізики, логіки, моралісти займаються одним і тим же
– створюють і перетворюють системи опису об’єктів.
Результатом цієї діяльності є нескінченні розмови в
середині локальної спільноти відповідно до її традицій
[9, с. 306].
Смисл деконструкції як особливого способу
мисленнєвої діяльності і специфічної методології
полягає у виявленні внутрішньої суперечності
філософського або літературного тексту, віднайдені
в ньому прихованих і непомітних для самого автора
«залишкових смислів», що залишилися в спадок від
дискурсів і практик минулого. Вони «закріплені» в мові
у формі неусвідомлених мисленнєвих стереотипів, які в
свою чергу так само несвідомо і незалежно від автора
тексту трансформуються під впливом мовних «кліше»
його епохи [9, с. 313–314].
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Розгляд ряду положень філософії постмодернізму
показує своєрідність її мислення. Науково–раціоналістичний тип мислення, з точки зору постмодерністів,
не відповідає загалом вимогам епохи: точніше не завжди
дозволяє не тільки адекватно осмислити, але навіть
ефективно (в плані забезпечення усталеного розвитку)
вирішувати проблеми, що виникають перед сучасною
людиною. Зокрема Ж. Дельоз звернув увагу на той факт,
що багато мислителів, розмірковуючи про мислення,
ототожнюють його з «впізнаванням» та «ідентифікацією»,
відповідно до виробленого у філософії традиційного
образу мислення. Але мислення – це насамперед
творчість, зустріч з новим, подолання себе. Виходячи
з цієї позиції, Ж. Дельоз пропонує розрізняти два види
речей: ті, які не зачіпають мислення, і ті, які змушують
мислити. «Перші – об’єкти впізнавання. Мислення і всі
його здатності можуть знайти тут повне застосування;
мислення може працювати, але ця стурбованість і
застосування не мають нічого спільного з розмислом.
Мислення наповнено тут тільки своїм власним
образом… Умови справжньої критики справжнього
мислення однакові: зруйнування образу мислення – як
власного допущення, ґенези акту розмислу в самому
мисленні. В світі є те щось, котре змушує мислити. Це
щось – об’єкт зустрічі, а не впізнавання» [3, с. 181]. До
того часу, поки мислення обмежується допущенням
своєї «доброї природи» і «доброї волі» у формі буденної
свідомості (ratio, cogitatio natura universalis), воно взагалі
«не мислить, постаючи полоненим суспільної думки, що
застигла в абстрактній можливості… Мислення мислить
лише примусово, змушене зустрічати те, що «змушує
замислитися», того, що потрібно обдумати» [3, с. 181].
Для М. Фуко, як і для М. Гайдеггера, «істинне
мислення» – це кожного разу нове мислення, правильна
думка робить неможливим думати «по–старому». Взагалі
для М. Фуко мислення виступає в якості тієї опори,
завдяки якій людина може змінити себе, перетворити,
вивести за межі соціальної та історичної обумовленості
[11]. Мислення – це глибинні структури свідомості і
мови, це непослідовність зовнішніх дій.
Сучасна епоха, в яку разом з європейським
вибором входить Україна, по–перше, формує нові, свої
імперативи мислення; по–друге, для свого розуміння
вона вимагає нового осмислення. Але це осмислення
можливе тільки засобами сучасного пізнання,
здатного обробляти величезний, стрімкий, мінливий
і надзвичайно насичений потік інформації. Для його
розуміння потрібно виходити на глибинні структури
буття і причини, енергії руху нашої епохи.
Висновки. Мислення як було, так і залишається
складним процесом. Свобода, сміливість і справедливість
мислення – головна якість мисленнєвого процесу, яку
вимагає від людства сучасна епоха. Деконструкція
традиційних теоретичних положень і цінностей виводить
науку, політику, мистецтво, освіту на принципово
новий рівень. Його сутність важко вловлюється,
«схоплюється» засобами звичного наукового дискурсу,
котрий сформувався у вимірах як стабільного
суспільного світового порядку, заснованого на концепції
«прогресу», так і на впевненості в необхідності
і можливості об’єктивного знання. Постсучасне,
постмодерне суспільство, котре є інформаційним,
постіндустріальним, постекономічним, своїм основним
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виробничим ресурсом визначає інформацію і знання.
Ці ресурси унікальні, не відтворювані і в масовому
масштабі не можуть бути як результат примусу. Вони
можуть бути лише осмислені.
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Innovative content of postmodern thinking: content and structure
The article deals with the problem of postmodern thinking in the modern
culture of knowledge and philosophizing. The main characteristic of postmodernism
is subjectivism, from which the theory of truth, sociality, state, history, culture,
politics, etc. are criticized. Subjectivity of postmodernism causes a decisive rejection
of the ideas of the whole, universal, absolute, from the «grand narratives», as well
as from the analytical procedures for finding meaning. For the postmodernist
thinking, the author points out, is every time a new thinking, by means of which a
person can change himself.
Keywords: postmodernism, thinking, discourse, narrative, tradition, pluralism.
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Соціально–філософський аналіз основних
тенденцій розвитку сучасного медіапростору
Здійснюється соціально–філософський аналіз основних тенденцій
розвитку сучасного медіапростору. Проаналізовано особливості трансформації сучасного медіа–простору під впливом нових інформаційних технологій.
Ключові слова: медіапростір, соціальний простір, інтернет–простір,
інформаційно–комунікаційні технології, інформаційно–комунікаційне середовище, мас–медіа.

У сучасному світі засоби масової комунікації (ЗМК)
є активним актором формування соціального простору.
Вони являються не тільки засобом передачі інформації,
але і механізмом формування особливої реальності,
яка формує картину світу за межами чуттєвого досвіду
індивіда. Цей феномен, який виникає в результаті взаємодії
СМК і аудиторії, ми визначаємо як «медіапростір». Термін
має інтегральну якість, яка полягає в тому, що дозволяє
розглянути даний соціальний феномен в контексті
соціально–філософської традиції вивчення соціального
простору. Відповідно медіапростір являє собою певну
частину соціального простору, використовуючи який, він
здійснює презентацію самого себе.
Соціальний простір – один з видів простору (нарівні
з фізичним, економічним, політичним, освітнім,
екологічним, символічним і іншими); сукупність
процесів, відносин і взаємозалежностей у соціальній
сфері, ієрархічно пов’язаних між собою. Соціальний
простір стає тією категорією, яка цементує уявлення про
простір у суспільстві. Сучасну концепцію соціального
простору обґрунтував французький учений П. Бурдьє [3].
Розвиваючи погляди П. Бурдьє на символічний
простір, можна стверджувати, що саме цей простір, стає
основою медіапростору, оскільки у процесі освоєння
соціальної реальності суспільство виробляє систему
знаків, кодів, символів і міфів, яка є основою комунікації.
Соціальний простір отримує значеннєву розмітку, що
проектується у медіа простір [1].
Результатом дослідження даної проблеми стала поява
медіа–дискурсу, де у центрі досліджень знаходиться
філософська рефлексія медіа, оскільки у сучасному
світі засоби масової комунікації є активним актором
формування соціального простору. Цей феномен, який
виникає в результаті взаємодії засобів масової комунікації
і аудиторії, звичайно і визначають як «медіапростір».
Відповідно останнійможе бути визначений як особлива
реальність, що є частиною соціального простору й
забезпечує організацію соціальних практик та уявлень
суб’єктів, включених у систему виробництва й
споживання масової інформації.
Сьогодні у різних дисциплінарних і теоретичних
контекстах актуалізуються ті чи інші смислові межі
медіапростору.Серед основних підходів, що направлені
на дослідження даного феноменаможна виділити:
а) текстоцентричний підхід – медіапростір розглядається як сукупність усіх медійних текстів,
«дискурсивний» простір;
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б) структурний підхід – медіапростір розуміється як
інституціональна сфера, соціальне поле, система засобів
масової комунікації;
в) територіальний підхід («ринковий») – медіапростір
характеризується як медійний ринок або інформаційний
простір регіону (міста, країни);
г) технологічний підхід – медіапростір наділяється
особливим статусом «віртуальної» реальності, підтримуваної за допомогою матеріальних технологій;
д) екологічний підхід – медіапростір мислиться як
глобальне середовище проживання, що пронизує всі
сфери людської діяльності.
В останнє десятиріччя інтерес до дослідження
медіапростору значно виріс та з’явилося ряд наукових
праць які піднімають проблематику дослідження
сучасного медіапростору на новий рівень. Наприклад у
вступі до колективної монографії «Media space: Place,
Scale and Culture in a Media Age» (2004) Нік Коулдрі і
Анна Маккарті підкреслюють глибинний взаємозв’язок
медіа і простору. Оскільки електронні медіа все більше
насичують повсякденне життя образами інших місць і
просторових порядків (уявних чи реальних), стає важко
говорити про простір, не кажучи при цьому про медіа і
навпаки [9].
На думку авторів, медіапростір – це діалектичне
поняття, що відображає, як медіа–форми виробляють
і одночасно самі виробляються існуючим соціальним
простором. Крім того, це поняття, яке має кілька вимірів.
З одного боку, медіапростір матеріальний і складається
з об’єктів (приймачів, дисплеїв, кабелів, серверів,
передавачів), «вбудованих» в географічно конкретні
структури влади і сегменти економіки. З іншого боку,
вже стало звичним підкреслювати «віртуальність»,
«примарність» і ефемерність медіапростору (особливо
кіберпростору) на противагу «реальності», його
віддаленість від матеріального плану існування. Однак
ці фантазії втечі від проблемного матеріального світу
втілюються виключно завдяки розвитку матеріальних
технологій.
Тема вивчення медіапростору знайшла продовження
в роботі північноєвропейських медіа–дослідників
«Geographies of Communication: The Spatial Turn in
Media Studies» (2006). Редактори цієї колективної праці,
Джеспер Фолкхаймер і Андре Янсон, обґрунтовують
актуальність розвитку географії медіа–комунікацій в
якості нової академічної дисципліни.Вони відзначають,
що колишні теорії масової інформації та комунікації
(зокрема, трансмісійні моделі), були породженням
«масового суспільства» і припускають існування
чітких меж між виробниками в медіа–повідомленнях
і аудиторією, між текстом і контекстом і т.д. На їхню
думку, нова теорія медіа обов’язково повинна включати
три категорії, що описують режим «гіпер–просторової»
комунікації в сучасному суспільстві: мобільність,
конвергенцію і інтерактивність [10].
Американський географ Пауль Адамс пропонує
дещо іншу концепцію дослідження топології медіа в
своїй роботі «Geographies of Media and Communication»
(2009). Він виділяє чотири напрямки просторового
вивчення комунікації.
1) «Медіа в просторі» («mediainspace») – вивчення
географічного розташування комунікаційних мереж,
їх технічної інфраструктури та геометрії «простору
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потоків» (в розумінні М. Кастельса), створюваних
шляхом передачі цифрових чи інших сигналів. Це ті
матеріальні «шляхи», завдяки яким здійснюється будь–
яка технічно опосередкована комунікація – наприклад,
розмова по мобільному телефону або передача даних в
мережі Інтернет.
2) «Простору в медіа» («spacesinmedia») – аналіз
унікальних просторів комунікації, підтримуваних за
допомогою медіа. Такі простори не мають географічних
координат, вони відображають топологію потоків
інформації та ідей. Їх можна вимірювати персональними
контактами: Адамс посилається на теорію «шести
рукостискань», згідно з якою всі люди в світі знаходяться
на відстані шести рівнів зв’язків один від одного. У
соціальних мережах типу Facebook двох будь–яких
користувачів відокремлює 4–5 рівнів знайомств.
3) «Місця в медіа» (placesinmedia») – тут досліджуються механізми, за допомогою яких конкретні
місця отримують своє значення через медіа. У центрі
нашої уваги завжди знаходяться скоріше певні місця,
ніж простори. Завдяки медіа формуються їхні образи,
що передаються як вербальними, так і невербальними
засобами. Ці образи включають не тільки слова,
картинки і рухомі зображення, але і всілякі гібриди.
4) «Медіа в місцях» (mediainplace) – вивчення того,
які види медіакомунікацій і в силу якихось правил
можливі або неможливі в даному місці. Наприклад, якщо
мобільний телефон раптом задзвонить під час проповіді,
лекції або концерту – це викличе обурення більшості
присутніх. Справа в тому, що будь–яке місце включає
одні види комунікації і виключає інші, тому завжди
важливо знати явні або неявні правила поведінки, що
діють на даній «території» [10].
Таким чином, в наукових працях сучасних авторів
постійно підкреслюється глибинний зв’язок медіа з
соціальним і фізичним простором. Відповідно поняття
медіа трактується розширено: це не тільки засоби масової
комунікації (преса, телебачення, радіо, Інтернет–ЗМІ),
але і призначені для користувача «нові медіа» (блоги,
соціальні мережі, сайти і портали), а також всі технічні
засоби виробництва, передачі, сприйняття і споживання
інформації (смартфони, ноутбуки і т.д.). Статус останніх
як засобів «міжособистісної комунікації» розмивається в
силу технічної конвергенції «масових» і «персональних»
медіа.
Основними агентами сучасного медіапростору є
телебачення та інтернет. Відповідно дані мас–медіа
мають найбільший вплив на сучасний медіапростір, який
має свої власні риси, ознаки та характерні особливості.
Сьогодні організація медіапростору представляється
в єдиній мережі яку формує, переважно, інтернет та
телебачення. Але саме інтернет має найбільший вплив
на трансформацію сучасного медіапростору.
Інтенсифікація динаміки розвитку медіа та
інформаційних технологій вже сьогодні привела до
становлення медіапростору, у який залучені сотні
мільйонів людей. Електронні медіа, комп’ютерна техніка
та їх об’єднання у межах глобальної мережі Інтернет
стало ядром нової віртуально–мережевої культури.
У певних пунктах перетину залежність практики
соціальної від електронного медіапростору вже не
мислиться роздільно. Виникають такі феномени як
електронний уряд, блогова журналістика або специфічні
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види культури, що тиражуються винятково через
Інтернет.
Завдяки мережі Інтернет сьогодні медіапростір
є інтерактивним полем, де людина втілює власний
потенціал, розширює ресурсні можливості, створюючи
для себе все нові області діяльності, використовуючи
різноманітні форми роботи з інформацією. При
цьому потрібно розуміти, що форми комунікації та
взаємодії в мережі Інтернет змінюються під впливом
розвитку сучасних інформаційних технологій. Сучасна
людина з кожним днем все активніше залучається у
інформаційно–медійне середовище, часто проживаючи
в ньому більшу частину свого життя. Більше того з
появою смартфонів та мобільного інтернету виникають
нові форми інформаційно–медійного середовища
та інформаційної культури та відбувається суттєва
трансформація сучасного медіа–простору. Тому потрібне
постійне осмислення, у тому числі на філософському
рівні, особливостей буття людини у сучасному медіа–
просторі, оскільки вже зараз суттєві зміни в людині
на індивідуально–екзистенціальному, соціальному,
аксіологічному і праксіологічному рівнях відображають
контекст її існування в дискурсі віртуально–мережевої
культури.
Бурхливий розвиток сучасного медіа–середовища,
технологій комунікації показує все нові можливості
самореалізації людини з використанням усе нових
способів освоєння навколишнього світу. Наприклад
вже сьогодні реальний та віртуальний світи невпинно
зближуються і невдовзі зіллються воєдино. Зміни
відбудуться завдяки інтеграції у повсякденне життя
віртуальної (VR) і доповненої (AR) реальностей. Зв’язок
5G лише прискорить неминучу технологічну революцію.
Планується, що розвинені країни світу запустять 5G вже
у 2020 році [8].
Відповідно
складності
розвитку
сучасного
медіапростору вимагають нової інтерпретації ролі
мультимедійних
комунікативних
систем.
Вони
акцентують увагу на власне людські якості, можливості
розвитку. Якщо на перших етапах становлення
аудіовізуальних мас–медіа можна було абстрагуватися
від людини, розуміючи її просто як споживача
інформації, то сьогодні, коли є вже розвинена технічна
база електронних засобів створення інформації й
розвинена комунікативна мережа, що дозволяє її
транслювати, головним стає питання про людину як
творця й результат розвитку медіапростору.
Сучасні Інтернет–технології створюють не стільки
інформаційне, скільки комунікативне поле. Людина
стає не пасивним користувачем інформації, а активно
у неї втягується, сама її створює. Медіа–технології, що
ґрунтуються на комп’ютерній техніці, виявляють себе
як носії не просто інформації, але потенцій людини, яка
активно у них втручається, створюючи нові системи
зв’язків. Виникає інтерактивне поле, яке показує, що
людина може на основі своїх здатностей вносити все
суттєвіші зміни в навколишній світ і в себе саму. Її
спілкування й відносини є вже не просто можливістю
створення інформації, важливішим стає сприятливість
відносин, які людина створила в мережі і які вона може
успішно розбудовувати.
Складається багате можливостями інтерактивне
комунікативне поле, яке стає областю самореалізації
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людини. При цьому саме людина відповідає за те, що
перебуває в зоні її сприйняття. Через систему допусків
вона може, залежно від досвіду, тією чи іншою мірою
визначати, що є для неї прийнятним, а що ні.
Практично кожен Інтернет–користувач є не тільки
споживачем, але і виробником, а також розповсюджувачем
інформації. Інтернет сприймається і як медіа (технічна
форма), і як зміст (світ мультимедійних текстів), і як,
власне, вже повсякденне життя – простір медіатизованих,
але від того не менш реальних соціальних дій.
За Бодрійяром, ми живемо не у світі, про який у нас є
інформація, ми живемо у світі, створеному інформацією,
у світі знаків, що симулюють дійсність. Аудиторія
просто насолоджується спектаклем – отримувати ж
задоволення можна, забувши про несумісність змістів і
образів. Прагнення до отримання задоволення є однією з
домінантних характеристик постмодерної свідомості [4].
Безумовно, людина, що бере участь у діяльності будь–
якої з медіа–практик, неминуче потрапляє під її вплив.
Якщо ми слідом за деякими дослідниками уподібнимо
Інтернет–простір полю, то, продовжуючи метафору,
стане зрозумілим, що людина як отримувач інформації
потрапляє під вплив «агентів» поля й відповідно
Інтернет суттєво змінює характеристики медіапростору,
перетворюючи обмін інформацією із суб’єкт–об’єктного
у суб’єкт–суб’єктний процес. І якщо раніше медіа
виступали як монополісти в інформаційному полі,
створюючи своєрідний фільтр між «реальністю» і
«споживачами інформації» в даному випадку Інтернет
знімає з медіа функцію «фільтра» і «посередника» між
реальністю та людиною.
Сьогодні Інтернет стає не просто засобом отримання інформації і інформаційно–комунікаційним
середовищем, а являється одним із ключових засобів
пізнання навколишнього світу і формує уявлення людини
про реальність в деякій мірі стаючи самою реальністю.
Відповідно навіть важко собі уявити яким чином,
наприклад, трансформується медіапростір під впливом
інтеграції у повсякденне життя віртуальної (VR) і
доповненої (AR) реальностей. Напевно використання
подібних технологій може повністю змінити уявлення
людини про навколишній світ та буття людини.
Таким чином, більшість дослідників, що здійснюють
соціально–філософський аналіз медіапростору з однієї
сторони вважають домінуючим стандартизуючий та
маніпулятивний вплив нових інформаційних технологій
на особистість, а з іншої низка дослідників підкреслюють
їх креативно–розвиваючий характер, враховуючи
відкриття широких можливостей для неконтрольованого
обміну інформацією та спілкування, а також творчої
самореалізації. Специфічним є саме соціально–
філософський аналіз проблеми який концентрується
на аналізі становища людини у медіапросторі як
комуніканта та медіа–суб’єкта. В даному випадку аналіз
основних тенденцій розвитку сучасного медіапростору
показує, що існують серйозні ризики, деперсоналізації
людини як суб’єкта комунікації оскільки вона
«розчиняється» у сучасних медіа як єдиній реальності.
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Технократична свідомість:
витоки та перспективи дослідження
Мета роботи полягає у визначенні витоків та перспектив дослідження
технократичної свідомості. Авторами запропонована аналітика самої
пізнавальної настанови технократичної свідомості та дослідження
її онтології. У статті показана доцільність логіки дослідження
технократичної свідомості від виявлення її сутності та структури до
її соціально–філософських вимірів, до визначення її владних інтенцій у
ідеології, політиці тощо. Розкрита небезпека домінування технократичної
свідомості, показана загроза перебування суб’єкта у штучному технічному
світі. Доведено, що наука та технократична свідомість приводять до
звуження демократії у сучасних суспільствах, яка часто замінюється
експертними думками або рішеннями керуючого персоналу. Показана
важливість протидіяння технократичній політичній свідомості та ідеології
за допомогою демократичних механізмів, які здатні створювати суб’єктів,
які формують суспільну думку та спираються на неї.
Ключові слова: технократична свідомість, суб’єкт, технократія,
влада, свідомість, ідеологія.

Для сучасного світу характерно панування
технократичного дискурсу, який базується на
наступних ключових темах: критиці попередніх
доіндустріальних суспільств як нераціональних, у яких
превалює невігластво. Критиці підлягають і елементи
доіндустріальних форм свідомості, розповсюджені у
сучасних суспільствах. Усе частіше лунають заклики до
побудови нового технократичного суспільства, у якому
усі проблеми будуть вирішені раціонально–технічним
способом. Основи цього дискурсу складає технократична
свідомість, яка і потребує дуже уважного розгляду.
Можна виділити два основні напрямки, згідно
з якими відбувається аналітика технократичної
свідомості: епістемний та соціально–філософський.
Перша стратегія полягає у аналітиці самої пізнавальної
настанови технократичної свідомості, виявленні її
сутності, структури, типології тощо. Другу стратегію
цікавить, насамперед, не відношення технократичної
свідомості до дійсності, а її відношення у дійсності,
тобто виявлення її онтології та буттєвої універсалізації.
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Сучасні дослідники М. Гуерта, О. О. Самарська
звертають увагу на соціальний і політичний виміри
техніки, її самодетермінованість і те, що вона може
служити витоками особливих цілей. При цьому потрібно
мати на увазі те, що техніка взагалі і технократична
свідомість зокрема прагнуть розповсюдити свою владу
не лише на природу, а й на соціальні форми, тим самим
виступаючи визначальним чинником для ідеології,
політики тощо. Техніка часто стає витоками власної
нормативності, заперечуючи можливість контролю
понад нею. «Науково–технічний прогрес у широкій мірі
трансформує свідомість; технічні досягнення в наш час
уже не оскаржуються, а приймаються з ентузіазмом,
– спротив викликають тільки деякі нововведення
(експерименти з ембріонами, клонування, психологічні
впливи)» [1, с. 311].
У людини в суспільстві із домінуванням суспільної та
індивідуальної технократичної свідомості атрофується
розумна поведінка. Людина починає перебувати у
штучному технічному світі, у штучному просторі і часу,
що приводить до виникнення у неї викликає у різних
психічних розладів. Людина поступово перетворюється
у загіпнотизованого суб’єкта по інший бік техногенного
буття–екрану.
В. М. Скиртач відзначає, що «концепт суб’єкта,
який був похідним від антропоцентричного дискурсу
та який розроблявся представниками класичної
філософії, дискредитував себе різноманітними репресивними ефектами. Переосмислення основних типів
конституювання суб’єкта стало помітною складовою
подолання
ідеологічної
заангажованості
антропоцентричних та позитивістських практик.
Проте, ряд проблем залишаються невирішеними, так,
наприклад, не з’ясовано ... до яких антропологічних
наслідків може привести домінування у дискурсі той
чи іншої концептуалізації суб’єкта [3, с. 114]. На нашу
думку, розгляд соціальних вимірів технократичної
свідомості дає можливість для критики її ідеологічного
та політичного буття.
Формулювання цілей статті (постановка завдання).
Саме тому, варто розглянути соціально–філософські
витоки технократичної свідомості для усвідомлення
перспектив соціальної підтримки або протесту щодо неї,
визначення соціального суб’єкта для цього.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
З Нового часу і відбувається раціоналізація як доля
західної цивілізації і становлення технократичної
свідомості в якості панівної. Щоб зрозуміти феномен
технократичної свідомості, на наш погляд, треба
позбавитися від прагнення до абстрагування, яке
залишилося істотним у межах класичної парадигми
свідомості взагалі і технократичної свідомості зокрема
і ввести до теорії свідомості у якості опосередкуючих
ланок категорію практики та смисловий горизонт буття,
що в онтологічному плані показують, що відбувається із
технократичною свідомістю.
Механіцизм визначив не тільки філософське
розуміння природи як системи пізнаваних і використовуваних закономірностей, причинно–наслідкових зв’язків,
але і філософське розуміння людини. Людина починає
розглядатися як частина природи, що підкоряється
об’єктивним законам і, в принципі, вона є керованої за
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допомогою науки. Відомо, що Декарт розглядав тіла
людей (як і тварин) як автомати. Душа і Бог також недовго
залишалися недоторканними: детермінізм Лапласа потім
відкинув «гіпотезу Бога», а вже Ламетрі вважав душу
лише властивістю високоорганізованої матерії.
Етичні концепції формулюються й обґрунтовуються
у наукоподібному вигляді (Б. Спіноза). Звеличується
Ноmo sapiens, історичний оптимізм, віра у безмежні
можливості людини щодо пізнання і перетворення
природи. Дж. Локком здійснюється перший виклад
філософії лібералізму, в якому відстоюються цінності
активізму, індивідуалізму, цілеспрямованого виховання
особистості, освіченості, розсудливості, раціонального
права й ін.
Епоха Просвіти абсолютизує і закріплює ці
умонастрої. Найбільш показовим у цьому плані є
французький механістичний раціоналізм. П. Гольбах
прямо заявляє, що усі фізичні і духовні явища ми можемо
пояснити чисто механістично, причинно–наслідковою
необхідністю: ми приписуємо випадкові всі явища, і
не бачимо їхнього необхідного зв’язку з відповідними
причинами. Механізм і машина стають загальним знаком
напередодні промислової революції. Згідно із Ламетрі,
людське тіло є машиною, що сама себе заводить, живим
уособленням безперервного руху.
Таким чином, в епоху Просвіти завершилося
формування філософських підстав техногенної цивілізації й особливого типу свідомості, що орієнтується, з
урахуванням історичного рівня позначених цінностей,
на технократичне відношення до світу і людини.
ХІХ століття, як епоха «входження машини»
(вираз М. Бердяєва), дало технократичному світоглядові соціальні основи. Машина докорінно змінила
соціально–економічний уклад, що не могло не
відбитися на суспільній свідомості. Традиційна
робота ремісника була індивідуальним мистецтвом, не
піддавалася детальному аналізові і передавалася разом з
навичками. Знання стандартне, відкрите, імперсональне
стало чужим цій практиці. Лише в індустріальному
виробництві наукові результати стали реалізовуватися
практично. Машинне виробництво раціональне,
структуроване, стандартизоване, масове, знеособлене
зажадало відповідної системи утворення й організації
життєдіяльності.
Стрімкий розвиток науки і техніки, технології, у
свою чергу, визначив розвиток індустріальної філософії
та соціології з опорою на позитивізм. Зусиллями,
насамперед, А. Сен–Симона і Ог. Конта формується
систематизоване індустріально–технократичне бачення
світу і людини.
Вже А. Сен–Симон розробив цілісну концепцію
впливу науково–технічного розвитку на соціальні
процеси, суть якої в наступному: «при сучасному стані
знань і цивілізації одні лише наукові принципи можуть
служити основою громадської організації» [2, с. 311].
Наукова соціологічна система покликана бути знаряддям
побудови раціоналістичного суспільства. Роз’ясняючи
розвій суспільства врешті решт прогресивною переміною
панівних у ньому різного роду наукових, філософських
і релігійних ідей, Сен–Симон припускав, що істотну
роль у його становленні мають усі види економіки. Для
нього раціональне суспільство можливе як промислова
система шляхом розвитку основних продуктивних
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сил, перетворення державної влади у орган побудови
виробництва. Утім, ще в дусі часу, Сен–Симон говорить
про необхідність доповнення матеріальних стимулів
«промислової системи» християнською мораллю
«загального братерства», згідно із якою власники і
трудящі об’єднані в єдиний клас «індустріалів» на
основі взаємовигідної діяльності.
Позитивістська філософія і соціологія О. Конта також
затверджується як заперечення спекулятивної метафізики
на користь емпіричної науки в онто– і філогенезі.
Термін «позитивний» розкривається Контом у декількох
значеннях: реальний, корисний, визначений, точний.
Конт обґрунтовує необхідність «позитивної політики»
основ наукової соціології, продовжуючи розвивати ідеї
Сен–Симона. Джерелом політичної і моральної кризи
він вважає розбіжність розумів і відсутність загальних
ідей. Відповідно, потрібно знайти позитивні наукові
істини, що, будучи засвоєними, приведуть людство до
миру і щастя. Позитивна філософія претендує на нову
релігію людства із ученими в якості священиків; світська
ж влада віддається на відкуп промисловцям і технікам як
здатним забезпечити ефективний індустріальний шлях
розвитку. У найбільш радикальному вигляді подібні
ідеї розів’є соціально–філософська думка початку ХХ
століття, але без специфічного морально–релігійного
«розширення».
Перехід до техногенної цивілізації та технократичного світогляду супроводжувався низкою революційних змін у новій Європі. Духовні сили суб’єкта, що
християнство намагалося використати для поглиблення
духовності у просуванні до Бога, переорієнтувалися
назовні, до матеріальної реалізації, до самоутвердження
у зовнішньому світі. А це свідчило про те, що відбулися
зміни у суспільній свідомості. Виникла світоглядна
впевненість в тому, що розумне пізнання та використання
природи у силу величі і могутності людини майже
безмежні, і остання може, навіть, заміщати Бога.
Тобто антропоцентризм Відродження у порівнянні з
християнським антропоцентризмом конкретизував в
певній мірі абстрактну можливість розповсюдження та
домінування технократичної свідомості. Так, природа
стала уявлятися для людства все більше об’єктом саме
наукового пізнання і, водночас, об’єктом все міцніючого
утилітарного технічного використання.
Звичайно, процес активного пізнавального та
практичного опанування зовнішнього світу сам по собі
не містить загрози технократичної небезпеки, але тільки
за умови, що внутрішній світ людини не збіднюється, а
збагачується паралельно або з випередженням в плані
духовності та моральності. Тільки міра духовності
пояснює справжню якість і цінність людини як
суб’єкта пізнання та практики. Проте реальна ситуація
склалась інакше. Посилювалась людська активність
в освоєнні світу і слабла увага до проблем світу
внутрішнього, духовного. Творча енергія людини все
більше переорієнтовувалась з внутрішнього на зовнішнє
застосування. Завдяки тому, що науково–практичні
успіхи людей почали багато у чому ґрунтуватися на
обмеженні їх внутрішнього, духовного світу, тенденція
до технократизації свідомості почала отримувати все
більш реальні риси. Досягнення в освоєнні природи не
могли компенсувати висхідне гальмування нетехнічного
духовного розвитку людини.
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Після певного падіння популярності технократичних
ідей, що було викликано індустріальною кризою на межі
60–70–х років, на Заході піднялася «нова технократична
хвиля»,
що
виражала
процеси
відновлення
технократичної свідомості, яка стала більш всеосяжною
та витонченою. З появою інформаційних технологій,
загальної комп’ютеризації, штучного інтелекту, виникла
потреба їх комплексного соціально–філософського
аналізу, а також з’явилася проблема контролю понад ними
та пов’язані з нею проблеми гуманізації, загальної етики
та біоетики. Симпатики технократичних ідей вдалися
до методологічних маніпуляцій, запропонувавши
розглядати техніку і саму по собі, як відокремлену від
породжених нею соціокультурних факторів. У такому
контексті вона виглядала нейтральною силою, хоча
насправді техніка є одним із вимірів соціального буття,
атрибут певного суспільства, що має певні владні
характеристики, елементи панування. Ця позиція
суголосна міркуванням Ю. Габермаса, який вважав,
що наука та технократична свідомість приводять до
звуження демократії у сучасних суспільствах, яка часто
замінюється експертними думками або рішеннями
керівного персоналу. Він зауважував, що «раціоналізації
панування нам слід очікувати лише від тих відносин,
які сприяють розвитку політичної влади діалогічного
мислення. Рятівну силу рефлексії неможливо замінити
поширенням технічно прийнятного знання» [4, с. 84].
Висновки. Сучасна аналітика технократичної
свідомості пов’язана з урахуванням гуманістичної
та екологічної критики. Не зважаючи на часту
песимістичність, обмеженість, тривіальність, абстрактність цієї критики, її конструктивна роль складалася вже в постановці проблеми амбівалентності
науково–технічного
розвитку,
його
визначеної
дисфункціональності. Технократична ідеологія врахувала певну раціональність критики, що і визначило
стійкість технократичної свідомості. Теоретиків
інформаційного суспільства сьогодні в цілому важко
дорікнути у незмінному технологічному детермінізмі
і технократизмі класичного зразка. Тим важливіше на
сьогодні вміти розпізнавати політичні та ідеологічні
виміри техніки, технократичну природу самої
індустріальної та постіндустріальної держави, щоби
протидіяти технократичній політичній свідомості та
ідеології за допомогою демократичних механізмів, які
здатні створювати суб’єктів, які формують суспільну
думку та спираються на неї.
Список використаних джерел
1. Самарська О. О. Технократическая власть и судьбы
демократии / Философская мысль. – 2013. – №6. – С.590–624.
DOI: 10.7256/2306–0174.2013.6.605. – URL: http://e–notabene.ru/fr/
article_605.html
2. Сен–Симон А. Избранные сочинения. – М.: Мысль, 1948. –
Т.1. – 453 с.
3. Скиртач В. М. Концептуалізація суб’єкта та її антропологічні
наслідки / Гілея. – К.: ПП «Видавництво «Гілея»», 2017. – Вип.25.
– С.101–110.
4. Хабермас Ю. Техника и наука как «идеология». – М.:
Праксис, 2007. – 208 с.
5. Thomson G. Technocracy Facts, information, pictures.
Encyclopedia.com articles about Technocracy. www.encyclopedia.
com (2008). – URL: https://www.encyclopedia.com/social–sciences–
and–law/sociology–and–social–reform/sociology–general–terms–and–
concepts–18

277

Випуск 134

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
References

1. Samars’ka O. O. Tehnokraticheskaja vlast’ i sud’by demokratii
/ Filosofskaja mysl’. – 2013. – №6. – S.590–624. DOI: 10.7256/2306–
0174.2013.6.605. – URL: http://e–notabene.ru/fr/article_605.html
2. Sen–Simon A. Izbrannye sochinenija. – M.: Mysl’, 1948. – T.1.
– 453 s.
3. Skyrtach V. M. Konceptualizacija sub’jekta ta i’i’ antropologichni
naslidky / Gileja. – K.: PP «Vydavnyctvo «Gileja»», 2017. – Vyp.25. –
S.101–110.
4. Habermas Ju. Tehnika i nauka kak «ideologija». – M.: Praksis,
2007. – 208 s.
5. Thomson G. Technocracy Facts, information, pictures.
Encyclopedia.com articles about Technocracy. www.encyclopedia.
com (2008). – URL: https://www.encyclopedia.com/social–sciences–
and–law/sociology–and–social–reform/sociology–general–terms–and–
concepts–18
Martynov R. S., PhD, Associate Professor of Philosophy Department
at Donbass State Pedagogical University (Ukraine, Slavyansk),
Martynovrs81@gmail.com
Bilous M. A., student, Department of Philosophy, Socio–Political
and Law Sciences of Donbass State Pedagogical University, Donbas
State Pedagogical University (Ukraine, Slavyansk),
fmbelousmikhail@gmail.com
Technocratic consciousness: the origins and prospects of research
The purpose of this research is to determine the origins and perspectives of
the research of technocratic consciousness. The authors propose the analytic of
the most cognitive guideline of technocratic consciousness and study its ontology.
The article demonstrates the logic expediency of the technocratic consciousness
study from the discovery of its essence and structure to its socio–philosophical
dimensions, to the definition of its power intentions in ideology, politics, etc. The
danger of the technocratic consciousness dominance is revealed, the threat of a
subject being in an artificial technical world is shown. It is proved that science and
technocratic consciousness lead to a reduction of democracy in modern societies,
which is often replaced by expert opinions or decisions of the managerial staff. The
importance of counteracting technocratic political consciousness and ideology with
the help of democratic mechanisms that can create entities and that shape and rely
on public opinion is shown.
Keywords: technocratic consciousness, subject, technocracy, power, consciousness, ideology.
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Антропологічність процесу метафоризації
як елемента мисленнєвого процесу

Процес метафоризації розглядається як невід’ємна частина мисленнєвого процесу у свідомості та несвідомому людини. Аналізуються способи
спілкування тварин у порівнянні з людськими, поняття сигналу у людини та
тварини, спільні риси у процесах абстрагування та метафоризації, роль
свідомості та несвідомого при створенні метафори, а також особливості
перебігу творчого процесу та місце метафори у ньому. Особлива увага
приділяється класифікації сигналів тварин у спілкуванні, класифікації видів
абстрагування, а також особливостям функціонування фразеологізмів,
прислів’їв та приказок як елементів народної творчості. Метафора у
статті позиціонується як антропологічна константа. Обґрунтовується
твердження, що «мова» тварин емоційно навантажена, і емоційність у
людській мові має певні витоки з емоційності тварин, тож її проявлення
можливе переважно за допомогою метафори.
Ключові слова: метафора, процес метафоризації, антропологічність,
сигнал, мова, абстрагування, знак, символ, несвідоме.

Метафора привертає увагу багатьох вчених, оскільки
використовується не тільки як стилістичний засіб у
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художній літературі, а й як механізм для формування
концептів у людській свідомості. Проблемою процесу
метафоризації займаються філологи, філософи, психологи,
антропологи та культурологи, серед них варто згадати
Дж. Лакоффа та М. Джонсона, Д. Девідсона, М. Блека,
М. Дамміта, Р. Рорті, Є. Кассірера, Д. Серля та ін.
Актуальність даної статті зумовлена процесами
технологізації та глобалізації суспільства, що провокують
зміни у мові та мистецтві, при цьому метафора відіграє
важливу роль у даних змінах. Метою статті є визначення
метафори як явища, властивого тільки для людини,
та дослідження елементів мисленнєвого процесу, що
задіяні у процесі метафоризації. Для цього розглянемо
способи спілкування тварин у порівнянні з людиною,
поняття сигналу у людини та тварини, спільні риси
у процесах абстрагування та метафоризації, роль
свідомості та несвідомого при створенні метафори, а
також особливості перебігу творчого процесу та місце
метафори у ньому.
У той час, коли людина передає інформацію
переважно за допомогою мови, тварини використовують
сигнали для спілкування, серед яких можна виокремити
такі: запах (хімічні сигнали), форма та колір тіла
(наприклад, у хамелеона), ритуальні рухи (наприклад,
шлюбні танці), жести та міміка, електромагнітні сигнали
(біолюмінісценція деяких морських риб), акустичні
сигнали, спів у птахів. Необхідно підкреслити, що
особливістю «мови» тварин є її емоційний характер, а
також те, що для спілкування між особинами одного або
різного видів використовуються сигнали. Сигнал може
трактуватися як код, що створюється та передається у
простір. За Ж. Піаже, сигнал є десігнатом (вираженням),
що несуттєво відрізняється від свого сигніфікату (змісту),
але знак (у вигляді слова) є найбільш компактною
формою десігнату [6, с. 56–57]. Якщо порівняти сигнали
для спілкування тварин та ті, що збереглися у людини,
необхідно згадати колір «тіла», оскільки, окрім різних
видів татуювань, пірсингу (наприклад, носіння сережек),
людина може не тільки виражати, а й демонструвати для
оточуючих за допомогою одягу стан радості (біла сукня
у нареченої) або смутку (чорний колір як знак трауру).
Необхідно додати, що, на нашу думку, вибираючи
колір одягу, людина у різних точках Землі керується
принципом «наслідування» природи, оскільки народи,
котрі оточені яскравою природою, носять різнокольорові
речі (наприклад, білий колір є кольором трауру в Індії);
народи, що проживають на території, де відбувається
зміна пір року, у тому числі приходить зима, носять
неяскравий одяг чорного, білого, коричневого кольорів.
Якщо говорити про ритуальні рухи, то у людини вони
зберігаються у вигляді танців, жести стали основою
мови глухонімих, а міміка є сигналом, що швидше за
слова здатна передати емоцію або настрій людини.
Спів у людини, як і танці, став одним із багатьох видів
мистецтва.
Якщо мова людини абстрактна, то «мова» тварин
конкретна, оскільки у тварин є необхідність передачі
сигналів у конкретній ситуації у даний момент часу.
Доцільно буде навести такі приклади основних сигналів
тварин: «увага»; «обережно, небезпека»; «рятуйся, хто
може»; «забирайся геть» [3]. Перші два сигнали можуть
бути виражені за допомогою знаків (наприклад, знаки
дорожнього руху), останній сигнал може бути виражений
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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у людини за допомогою жестів або міміки. На відміну
від тварини, людина передає інформацію в абстрактній
формі, за допомогою слів–символів, що є сигналами
інших конкретних сигналів (за І. П. Павловим), а слово
є сигналом сигналів. Ще однією суттєвою відмінністю
людської мови є те, що вона зберігає інформацію
про предмети, що відсутні, про події минулого та
майбутнього; мова людини – не тільки спосіб передачі
інформації, а й апарат її переробки. Мова – це система
абстрагування від конкретних предметів та явищ
навколишнього середовища, що обумовлює мислення,
свідомість, науку, мистецтво та соціальну поведінку [3].
Пізнавальна діяльність людини неможлива без
процесів абстрагування – мисленнєвої діяльності, що
направлена на отримання абстракцій, тобто ідеальних
предметів, тих, що не існують у матеріальній дійсності.
У тварин відсутнє абстрактне мислення, хоча присутні
такі зачатки мисленнєвої діяльності, як елементарний
аналіз, синтез, експеримент, однак мислення як
спосіб пізнання матеріального світу властивий лише
людям [5, с. 333]. Абстрагування як вид пізнавальної
діяльності дозволяє перетворити в об’єкт аналізу
різноманітні якості предметів, опираючись на знаково–
символьне опосередкування [2]. Розглянемо кожен вид
абстрагування окремо. При примітивно–чуттєвому
абстрагуванні виділяється одна ознака та ігнорується
інша; при узагальнюючому абстрагуванні виділяється
одна ознака у багатьох об’єктів; при абстрагуванні
актуальної
безконечності
безконечні
множини
подаються у вигляді кінцевих. Оскільки тривалість
людського життя не виміряється безконечністю, можна
припустити, що при формуванні людської свідомості
відбувається ігнорування неактуальних для людини
ознак. Розглядаючи ідеалізуючий вид абстрагування,
необхідно підкреслити, що при ньому емпіричні дії
об’єкта заміняються ідеалізованою схемою, ігноруються
недоліки об’єкта, і у результаті виникають такі поняття,
як «пряма», «абсолютно чорне тіло» та ін. [1]. Таким
чином, світ ідеального – це відображення реальності
через узагальнені образи, в ідеальному відображається
«спрощена» та актуальна для людини реальність. З
виникненням мови слова починають закріплятися за
явищами, абстракціями для того, щоб зміст не залежав
від ситуації та ознак предмета, а також таким способом
полегшується робота уяви. Отож, знаки та символи
займають важливе місце у процесі абстрагування, а мова
(як знак) є формою та засобом вираження матеріального
реального [5, с. 330]. Хоча у поняття можуть бути
виділені не тільки основні, але й несуттєві, випадкові,
кількісні та якісні ознаки, не підлягає сумніву те, що у
процесі абстрагування важливу роль грають механізмі
виділення та ігнорування, а об’єктом виділення та
ігнорування є ознака. Абстрагування також можна
трактувати як процес, у котрому із конкретного об’єкта
виділяється ще один конкретний об’єкт.
Метафора може проявлятися у мові та мистецтві
та створюється у свідомості за допомогою мислення
у процесі творчої діяльності. Відомо, що створення
метафор у мові свідчить про талант або нестандартність
мислення людини, у той час як більшість людей можуть
вживати у повсякденному мовленні вже створені
метафори або фразеологізми, приказки та прислів’я,
котрим, як і метафорам, властива образність. Щодо
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результатів народної творчості, а саме фразеологізмів,
прислів’їв та приказок, варто зазначити, що в них задіяні
ті ж процеси, що відбуваються при метафоризації,
наприклад: вони оперують поняттями частини та цілого,
при цьому активно задіяні частини тіла («викинути
з голови», «берегти як зіницю ока»); моральність
передається через конкретні реальні ситуації, котрі
мали місце у минулому («гуртом і батька легше бити»,
«моя хата з краю, нічого не знаю»); активно задіяні
засоби перебільшення, применшення, абсурду, часто
використовуються символи («аж волосся дибки стало»,
«коли рак свисне», «ахіллесова п’ята»). Таким чином,
процес метафоризації присутній у народній творчості,
причому створюється не індивідуальна авторська
метафора, а метафора колективної творчості певної
народності, що відображає її ментальність та моральні
цінності, котрі дана народність ставить на перше місце.
Саме тому ускладнений процес перекладу прислів’їв або
фразеологізмів, метафори взагалі з однієї мову на іншу.
Оскільки моральність є однією з форм суспільної
свідомості, варто розглянути поняття свідомості
взагалі. Також необхідний порівняльний аналіз понять
свідомість та несвідоме, оскільки дані поняття задіяні у
творчому процесі та ірраціональному способі пізнання.
Свідомість – це відображення предметної дійсності
у її відділеності від відносин суб’єкта до неї [4, с. 213–
214]. Основа свідомості – знання, оскільки розвиток
свідомості можливий лише при поповненні знаннями.
Існують такі форми суспільної свідомості: релігія, наука,
право, моральність, ідеологія, мистецтво. Моральність
– найдавніша форма суспільної свідомості, тому
створення прислів’їв чи приказок за допомогою процесу
метафоризації становить науковий інтерес. Виникнення
свідомості поза суспільством неможливе, оскільки
образне та понятійне мислення та свідоме мовлення не
наслідуються («ефект Мауглі»). За допомогою свідомості
можливе передбачування подій, цілепокладання, а
найважливішим компонентом свідомості є пам’ять.
Несвідоме протиставляється свідомості та включає такі
явища, як поведінкові автоматизми, інтуїцію та творчий
інсайт.
Серед трьох типів мислення: конкретно–дієвого
(практичного),
конкретно–образного
(художнього)
та абстрактного – процес метафоризації задіяний в
останніх двох типах. За Тейлором, творчий процес
складається з етапів, що включають метафоризацію:
формулювання проблеми; трансформація (коли проблема
трансформується за допомогою метафори, аналогії);
використання творчого продукту [8, с. 99–126]. Без
сумніву, творчий процес включає процес метафоризації,
оскільки при вирішенні певної творчої проблеми
окрім прямої аналогії використовується символічна,
тобто людина вдається до асоціацій. За Ф. Шеллінгом,
творча здатність уяви є єдністю свідомої та несвідомої
діяльності, а сама творчість є вищою формою людської
діяльності [7]. Такі фактори, як відсутність критики,
стан «мозгового штурму» виступають стимулюючими у
відношенні до творчого процесу.
На основі досліджень у даній статті ми можемо
зробити такі висновки. Метафора є антропологічною
константою; «мова» тварин емоційно навантажена,
і ми вважаємо, що емоційність у людській мові має
певні витоки з емоційності тварин, та її виявлення

279

Випуск 134

можливе переважно за допомогою метафори. Мова
людини абстрактна, у результаті процесу абстрагування
формується свідомість людини, де реальність
відображається через узагальнені або ідеальні образи.
Творча діяльність, котра неможлива без процесів
метафоризації, торкається сфери свідомого та
несвідомого, тому вивчення принципів роботи сфери
несвідомого та ірраціональних способів пізнання є
перспективою дослідження у даному напрямку.
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Anthropological process of metaphorization as an element
of the thinking process
In this article the process of metaphorization is considered as an integral part of
thinking process in consciousness and the unconscious of human being. The methods
of animal communication in comparison with human`s methods are analyzed, as
well as the concept of signal in humans and animals, the common features in the
processes of abstraction and metaphorization, the role of consciousness and the
unconscious when creating a metaphor, and the peculiarities of the creative process
and the place of metaphor in it. Particular attention is paid to the classification of
animal signals in communication, the classification of abstraction types, as well as
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the peculiarities of phraseologisms, proverbs and sayings functioning as elements
of folk art. Metaphor in the article is positioned as an anthropological constant. The
assertion is substantiated that the «language» of animals is emotionally loaded, and
emotionality in the human language may be the result of animal emotionality, and
its manifestation is possible mostly by means of metaphor.
Keywords: metaphor, process of metaphorization, anthropological aspect,
signal, language, abstraction, sign, symbol, unconscious.
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Роль батьків у формуванні
самоідентичності особистості
Метою статті було дослідити вплив відносин з батьками на формування
самоідентичності особистості.
З’ясовано, що гармонічні стосунки з людьми, які нас виховували,
є фундаментом для формування самоідентичності. Для їх гармонізації
можна звернутися до методу феноменологічної редукції та осмислити сенс
існування батьків в нашому житті, виплекати гарні стосунки допоможе
індукція образу батьків до «небесних батьків», універсальних законів природи,
існування чоловічого та жіночого. Усвідомлення мотивів, якими керувалися
наші батьки, виховуючи нас, є ключем до їх прощення. Водночас глибинний
аналіз власного дитинства формує здібність розрізнювати своє та чуже
або те, що нав’язали. Саме цевміння далі стане опорою у творенні власної
ідентичності як автопроекту. А хороші стосунки з батьками дадуть
відчуття цілісності, через очищення та прийняття чоловічого та жіночого
начала, яке ми беремо від наших батьків.
Ключові слова: самоідентичність, ідентичність, гармонізація, стосунки, батьки, діти.

Для ясності розуміння нашої статті зазначимо, що ми
притримуємося тієї думки, що «ідентичність у людини
одна – це самоідентичність особистості. Інші різновиди
ідентичностей є колективними і являють собою певні
конструкти, що впливають на процеси ідентифікації»
[1]. Однак, згідно з деякими традиціями, що склалися
в гуманітарній науці, під «ідентичністю» ми матимемо
на увазі соціальну або колективну ідентичність, що є
формою «зміст якої буде наповнюватись залежно від
психологічних особливостей індивіда і його соціального
оточення» [1]. Тобто ідентичність – це те, як особу
визначають інші. Їй протистоїть самоідентичість,
яка є самостійним визначенням особистістю себе.
Або, якщо брати глибше, «особиста ідентичність
або самоідентичність (Self–identity) – це єдність
і спадкоємність життєдіяльності, цілей, мотивів і
змістовних установок особистості, яка усвідомлює себе
суб’єктом діяльності. Це не якась особлива риса або
сукупність рис, якими володіє індивід, а його самість,
відрефлексована в термінах власної біографії» [2].
Разом з тим додамо, що ми схиляємося до
конструктивістських поглядів на самоідентичність
як на автопроект. Який є результатом свідомого
самонаповнення, тобто культивуванням та проявом
самостійно обраних якостей та ролей. Від того, наскільки
успішним є проект самоідентичності особистості, буде
залежати міра її щастя. В той час як живучи під гнітом
ідентичності, людина постійно буде відчувати гірку
тугу за тим, ким би вона могла стати, якби змогла.
Хоча проживання чужого життя, у випадках успішної
(соціально визнаної) ідентичності, може приносити
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певне задоволення, а самоідентичість (у випадках
неприйняття іншими) може переживатися трагічно.
Метою нашої статті є дослідити як саме відбувається
формування самоідентичності, відшукати той фундамент,
з якого людина починає себе творити. На перший погляд,
відповідь очевидна, самоідентичість починається з
пошуку себе. І ознаками, що ми рухаємося у вірному
напрямку до себе, є певна хвилююча, збуджуюча радість,
яка захоплює всю нашусутність, коли ми відіграємо
роль, яка глибинно відповідає нашому внутрішньому
змісту. Однак складність полягає в тому, що таке
глибинне знання себе ще слід вміти розрізнити, а далі –
розвинути. Тож брати його за точку відліку становлення
самоідентичності буде занадто поетично. Адже ці
миті відчуття свого шляху, переживання тотожності
самому собі важко піддаються аналізу. Тож ми хотіли
б зупинитися в цьому дослідженні на чомусь більш
загальному, однак не менш важливому для формування
самоідентичності.
Як писав С. Екзюпері «всі ми родом з дитинства» [3],
враховуючи це, а також міркування багатьох психологів,
є привід вважати, що самоідентичність починає
формуватися з ранніх років. І на нашу думку, особливе
місце в цьому процесі займає виховання і далі – конфлікт
з батьками (або людьми, які нас виховували). Саме на
цьому ми зосередимося детальніше в цій статті.
Адже батьки відіграють найбільшу роль у формуванні
нашої ідентичності. І коли наша самосвідомість
(моменти переживання тотожності самому собі,
здатність розрізняти власну природу) набирає обертів
– вони перші люди, які потрапляють під вогонь нашого
обурення. Тож конфлікт неминучий, навіть за умови
правильного виховання, однак його розмах може бути
різним. Але перш, ніж перейти до нього, розглянемо
деякі передумови до формування самоідентичності.
У соціумі закладений певний механізми, який пізніше
буде нас спонукати до пошуку власної ідентичності. Його
суть можна висловити через запитання: «Хто ти?». До
нього нас привчають оточуючі з дитинства, запитуючи
нас маленьких: «Як тебе звати?», «Скільки тобі рочків?»,
«Як звати твоїх тата, маму?». І ми вчимося відповідати:
«Мене звати так, як назвали мене мої батьки», «Років
мені стільки, скільки минуло від народження», «Мої
батьки ось ці люди». Нам невтомно «дзижчать в вуха,
повідомляючи різноманітні знання, в нас вливають
їх, немов воду в лійку, і наш обов’язок полягає лише
в повторенні того, що ми чули» [4]. У цьому парадокс
єднання ідентичності з самоідентичністю. Оточуючі
начебто очікують того, коли ж ми так виростимо, щоб
усвідомити цю гру.
Виходить, що ми відповідаємо на запитання про
те, хто ми, так як навчили нас інші люди. І в процесі
соціалізації нас досить довго наставляють: ти хлопчик,
син, учень, а коли виростеш – будеш працівником,
чоловіком, татом… Ба більше, нам так чи інакше
розповідають, що ми маємо відчувати, чого хотіти. Тож
самоідентичість бере свій початок з простих пояснень та
запитань дитині. А далі цей наратив підхоплює реклама
та культура.
І власне від того, наскільки добре нас ще підлітками
«вдягнули» в ідентичність, залежить чи винесемо ми
свій сумнів щодо всього цього вивченого матеріалу про
те хто ми, чи ні.
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Найгірше, коли «вдягнули» нас добре і цілком, і
ми подобаємося собі, подобаємося іншим. І дарма,
що «одяг» чужий, що розмір не наш і «зшитий» він з
бажань, думок, очікувань інших. За таких умов нашому
конфлікту з ідентичністю виникнути вкрай складно.
Однак є всі шанси, що рано чи пізно це відбудеться.
І тоді, а також у випадках, коли нам не подобається
нав’язана ідентичність (наприклад, батьки хочуть щоб я
грав на піаніно, а я хочу грати на гітарі, і не тому, що мої
друзі вважають, що так буде легше знайти собі дівчину,
а тому, що я і дня не можу прожити без прослуховування
мого улюбленого Девіда Гілмора (відомий гітарист)), і
ми вступаємо в конфлікт з нею.
Тож одного дня, з першого сильного конфлікту, коли
нас не вдасться переконати в тому, що ми є тим, ким ми
не хочемо бути, почнеться тотальний сумнів щодо всього
вивченого матеріалу з вуст оточуючих щодо того хто ми.
І наші перші в житті «бунти» дуже важливі. Ними ми
починаємо прокладати собі стежку до себе справжнього,
і від того, настільки успішно у нас це вдасться, що,
нажаль, в більшій мірі залежить від наших близьких,
визначиться міра складності, а інколи і взагалі –
можливість, становлення самоідентичності. Якщо наші
батьки будуть виховувати в нас критичність мислення
з орієнтацією на нас, помітять нашу зацікавленість
чимось, підтримають її і будуть нас заохочувати в
розвитку – це буде кращим вихованням.
Адже в молодих людях ще не сформоване вміння
розрізняти власні вподобання від нав’язаних. Ба більше,
– це достатньо боязко, визначити як ти хочеш, і діяти
відповідно цьому. Простіше погодитися з іншими в
їх погляді як тобі варто жити і розділити з ними певну
відповідальність за власне життя. Однак, якби весь
світ жив так, певно ми б не мали геніїв. Адже саме
їх самоідентичність та наполегливість дозволила їм
зробити величезні відкриття чи подарувати світові
унікальний культурний спадок. Для цього їм потрібна
була величезна хоробрість і віра в себе.
Тож виходячи з цього, особливого значення займає
вміння досягати довгострокових цілей. Будь яке
навчання чомусь новому вимагає цього, і тому дуже
важливо розігрівати інтерес дітей до того, чим вони
були зацікавлені, але не примушувати. Примус чи
потурання в тому, щоб кинути займатися чимось, до
чого був інтерес при перших складнощах – дві крайності
поведінки близьких, які шкодять нормальному розвитку
самоідентичності особистості. Формуючи, в першому
випадку – сценарій ненависті до себе, а в другому –
невпевненість, відчуття відсутності підтримки.
Таким чином, власна ідентичність «я – гітарист»
може трансформуватися у я – ненавиджу гітару, я
неправильно обрав, помилився, я не здатен до цього, я не
люблю це… а отже – не люблю себе. Або – в мене нічого
не виходить, я нездара, я не знаю який я, в мене нічого не
виходить, я поганий, я не люблю себе. Далі, людині, яка
мала подібне дитинство, буде досить складно з пошуком
самоідентичності. В той час, як ідеальним сценарієм, який
би сприяв її розвитку, було б дати вихованцю «зазнати
смак різних речей, вибирати між ними і розрізняти їх
самостійно, іноді вказуючи йому шлях, іноді, навпаки,
дозволяючи відшукувати дорогу йому самому» [4].
Отже, вміння визначати себе починає формуватися
з дитинства, а не є чимось тотально залежним від
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самої особистості. Ерік Еріксон був переконаний що
перші кроки до самоідентичності ми здійснюємо вже з
народження, однак у віці 11–20 років підліток переживає
ключову стадію розвитку почуття власної ідентичності.
І «при вдалому перебігу кризи підліткового віку у
юнаків і дівчат формується почуття ідентичності, при
несприятливому – сплутана ідентичність, сполучена з
болісними сумнівами щодо себе, свого місця в групі, в
суспільстві, з неясністю життєвої перспективи» [5]. В
другому випадку людині доведеться провести клопітку
роботу над собою, щоб реабілітуватися. Однак це
вдається не всім.
Тож
відчуття
власної
ідентичності
варто
розвивати, виходячи із задатків дитини, підтримуючи
її самоідентифікацію, балансуючи між строгістю та
м’якістю, а також через практику правильних запитань.
Остання важлива для заглиблення самосвідомості
дитини, навчання усвідомлювати та осмислювати свої
думки, почуття, дії.
Проте «здатність опуститися до потягів дитини
і керувати ними властива лише душі піднесеній і
сильній» [4]. Тож навчити самоідентичності можуть не
так багато вихователів. Часто це цілком лягає на власні
плечі особистості. І перше, що вона робить – вступає в
конфлікт з батьками (людьми, які її виховують).
Дитина виходить з під контролю, починає самодійство,
часто може робити щось «на зло» батькам – те що їй
забороняли, те, що вона знає наперед, що не сподобається
її батькам. Ці перші кроки дитини, а іноді і дорослої
людини, яка тільки наважилася до само ідентичності, є
дуже важливими і часто болючими, якщо батьки не готові
до того, що дитина – це вільна особистість.
В цьому випадку, прагнучи до власної цілісності,
особистість вдається до тотальності, вона повністю
замикається у власному світі і стає непохитною до
вмовлянь і порад інших. Єдиний можливий засіб
комунікації – це підтримка з боку батьків та вільний
обмін думок, однак часто дитина вбачає в цьому спробу
взяти над нею контроль. І якщо з боку батьків це
дійсно так, тоді вони «намагаються триматися подалі.
Схвалення часто змінюється у батьків обуренням, і
нерідко створюється враження, що молодь швидше
воліла б позбутися від жорстких батьків, ніж мати таких,
які взагалі не були б варті згадування» [5].
Таким чином, це час, коли з дитиною слід говорити
як з рівною собі, вона бере до уваги досвід батьків,
тож їм краще зосередитися на власній цінності, своїх
досягненнях і ділитися саме цим досвідом. Тобто
дискурс має бути таким: «я робив так і так і прийшов до
того й сього» і на цьому все. Поради без прохання таких
не будуть сприйняті, так само як і намагання схилити до
якогось життєвого вибору.
Особливої уваги заслуговують взаємини між
батьками. Їх спосіб відносин формує в дитині спосіб
взаємодії з іншими, враховуючи самих батьків. Ідеально,
коли між батьками партнерські стосунки, коли, як пише
українська дослідниця С. А. Крилова, «атмосфера
турботи, душевності і любові не суперечить свободі» [6,
с. 29]. А також відсутня жалість до себе, яка є «головним
комплексом, що заважає любові» [6, с. 31]. В такій родині
дитина може легко засвоїти чоловічу та жіночу мораль і
набути власної цілісності. Це максимально сприятиме її
успішній самоідентичності.
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Баланс любові і свободи дуже важливий, батьками
слід тонко відчувати міру. Адже «тільки через
залежність від інших особа виробляє в собі свідомість,
цю залежність від себе, яка в свою чергу робить його
вартим довіри інших; і, тільки повністю сприйнявши
комплекс фундаментальних цінностей, вона може
стати незалежною, вчити інших і розвивати традицію»
[7]. Тож молода особистість потребує уваги дорослих,
не слід повністю залишати її самій собі, адже тоді
вона буде відчувати себе кинутою і складності з
самоідентифікацією будуть переживатися гостріше,
людина почне шукати собі підтримку поза сімейним
колом. Це може прокласти прірву між батьками та
дитиною на довгі роки.
У будь якому випадку і дитина, і батьки свідомо
чи ні будуть прагнути до гармонізації стосунків. І саме
добрі стосунки з батьками – є міцним корінням для
становлення психологічно здорової особистості, здатної
до самоідентичності.
Коли наші стосунки з батьками не склалися, то ми
будемо намагатися відтворити їх з іншими людьми,
шукаючи маму чи тата, або обох батьків в своїх друзях,
коханих, героях книг чи зірках шоу бізнесу… або навіть
в Богові.
Фрейд взагалі вважав, що ідея Бога існує через
потребу в батьках, в тому, щоб було з ким розділити
відповідальність за своє життя. Зокрема в єдиному богові
людина може знову «знайти інтимність і напруженість
дитячого ставлення до батька» [7] і розраховувати на
його турботу і підтримку. Образ матері закладений в
Богородиці. За великим рахунком, ми можемо відтворити
дитячо–батьківські стосунки і з пантеїстичними богами
чи віднайти їх в олюднених образ природи, таких як
«матінка Земля» і т.д.
У будь–якому разі, найекологічнішим стартом
формування самоідентичності та відносин з іншими
з приводу її прийняття/неприйняття, буде взаємодія
з рідними батьками (людьми, які виховували). І
гармонізація стосунків з ними допоможе розібратися з
багатьма власними протиріччями, які були сформовані в
процесі виховання, що вкаже нам шлях до нас справжніх.
А перехід до форми спілкування «дорослий – дорослий»
має позбавити нас інфантильності. Таким чином, доки
ми не візьмемо відповідальність за своє життя на себе
– будь–які наші стосунки з іншими людьми матимуть
відтінок гри «дочки–матері», а ми самі швидше за все
будемо знаходитись в полоні ідентичності.
Уникнути цього можна лише шляхом побудови контр
сценарію життя «я дорослий», який буде реалізовуватися
з позиції «дитини», яка грає в «дорослого» на докір
батькам. Або відігравши конструктивний розвиток
стосунків батьки–діти з іншими людьми і прийшовши в
результаті до успішної сепарації і самостійності.
Отже, для формування самоідентичності особистості
вкрай важливий успішний розвиток стосунків з
батьками. Для їх гармонізації можна піти зворотнім
шляхом від фрейдівської концепції про приховане
приписання батьківської ролі богам, що пояснюється
«безпорадністю людини, її потребою в захисті» [7] та
незалежною турботою з боку батьків.
Та перш, ніж перейти безпосередньо до описання
такого підходу, зауважимо, що релігійність та духовність
в нашому розумінні поняття не тотожні. В широкому
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сенсі, духовність – це орієнтованість людини на
моральні та етичні цінності. Тоді як, розвиваючи думку
Фрейда щодо релігійності, духовність – це очищена від
ілюзій релігійність, яка є позаконфесіальною. Тобто
людина,прагнучи до високих ідеалів, дає собі звіт в тому,
що «незнання є незнання» [7] і не намагається бажане
видати за реально існуюче через віру в нього. Однак і
зводити релігійність лише до заміщення ролі батьків не
слід. Ми припускаємо, що є випадки єднання духовності
і релігійності в їх вищих сенсах в одній особі.
Тож загалом, щоб гармонізувати стосунки з
батьками, нам уявляється логічним використати метод
феноменологічної редукції і прийти від безпосередньо
наших батьків та стосунків з ними, до сенсу їх існування
в нашому житті. На шляху до цього можна звернутися
до індукції та опертися на ідею про те, що наша мати в
широкому розумінні є продовженням «небесної матері»,
природи, жіночності, а наш батько – продовженням
«небесного батька», цивілізації, мужності. Або,
подивитися на наших батьків як на Бога чи, інакше
кажучи, – розгледіти в них Бога, знайти в них все те,
що ви шукаєте в релігії чи якихось культах, чи в інших
людях, від яких ви потребуєте батьківської турботи
(коханих, психотерапевтах, священниках, вчених і т.д.).
Саме в такому ставленні розкривається те, що «мати
вагоміша землі, батько вагоміший небес» [8].
Наші батьки є проявом укладу життя на Землі, вони
мають свої плюси та недоліки, однак вони по своєму нас
люблять. І через них до нас промовляє Творець всього,
і щоб позбутися від страждань в стосунках з батьками,
ми маємо прийняти їх такими, як вони є, прийняти їх
як частину чогось більшого. Як частину нашого життя,
а гармонізацію стосунків з ними як урок співчуття та
умову нашого здорового психологічного розвитку. Слід
усвідомлювати, що батьки дали нам життя, однак ми є
окремою особистістю, ми маємо брати відповідальність
за наше життя на себе, і наше народження було
закономірністю в природі. Те, що батьки нас народили,
не означає, що вони нам щось винні, або ми їм.
Слід усвідомити, що «ви не несете відповідальності
перед вашими батьками, ви не несете відповідальності
перед якимось Богом, ви не несете відповідальності
перед якимось священиком – ви відповідальні перед
вашим внутрішнім єством. Відповідальність це свобода!
Відповідальність це ідея, що «Я повинен взяти поводи
мого життя у власні руки. Досить! Мої батьки завдали
шкоди – вони зробили все, що могли зробити: гарне і
погане, вони зробили і те й інше. Тепер я став зрілою
людиною. Я повинен взяти все в свої власні руки і почати
жити так, як я відчуваю. Я повинен вкласти в своє життя
всю свою енергію». І в ту ж мить ви відчуєте величезну
силу, яка з’явиться в вас… Вина змушує вас відчувати
слабкість: відповідальність змушує вас відчувати силу.
Відповідальність повертає вам мужність, впевненість,
довіру… І пам’ятайте, лише ставши одного разу на
власні ноги – ви зможете йти без ніг і літати без крил;
іншого не дано» [9].
Важливим є усвідомлення причин, чому батьки
чинили з вами певним чином і порадіти тому, що ви, у разі,
якщо захочете мати дітей – будете виховувати їх інакше.
Однак, слід пам’ятати, що батьки робили так, від серця
бажаючи вам щастя. І може не все, але щось з їх зусиль
пішло вам на користь. Обов’язково є щось позитивне.
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Дійсно, як висловився Андре Моруа, «стосунки
між батьками і дітьми так само важкі і настільки ж
драматичні, як відносини між люблячими» [10] і час на
гнів і боротьбу з минулим, якого вже немає, направте
всю свою енергію на те, щоб дивовижним чином
змінити себе. Коли ваші батьки побачать це, вони будуть
зворушені новими якісними змінами в вас, які не можуть
не справити враження, – ваші свіжість, розуміння,
необумовлена любов, доброта навіть там, де, здавалося
б, потрібно сердитися» [9].
Необхідно пробачити батькам їх суворість і
жорстокість до вас, адже їм так хотілося, щоб їх мрії
збулися, нехай вашими зусиллями. Однак в їх уяві – це
краще життя, якого вони вам бажали, якого хотіли вони,
але не змогли його досягти. Тож плекали надію на вас.
Звідси у нас часто є відчуття вини, що ми не виправдали
сподівань. І «доки у дитини є почуття провини, вона
не зможе пробачити своїх батьків, тому що батьки
означають провину» [9].
Але навіть батьки Ісуса Христа чи Сіддхарти Гаутами
були незадоволені ними. «Батьки Ісуса вели певний
спосіб життя – вони були ортодоксальними євреями, а
їх син був проти традицій і умовностей. Батько Ісуса
Йосип, мабуть, сподівався, що, коли він постаріє, син
допоможе йому теслювати в майстерні; а дурний син
почав вести розмови про Царство Боже. Ви думаєте,
батько–старий був щасливий?
Батько Гаутами Будди був дуже старий, у нього
був тільки один син, та й той народився, коли він
уже був зрілого віку. Все життя він чекав, молився,
проводив всілякі релігійні ритуали в надії, що у нього
народиться син, тому що спадкоємець подбав би про
його королівство. Але одного разу син зник з палацу. Ви
думаєте, він був щасливий? Він був сильно розгніваний,
він готовий був убити Будду! Його детективи нишпорили
по всьому королівству» [9]. Тож не має сенсу у почутті
вини, це ваше життя і ви маєте прожити його так, як
підказує вам ваше серце, а не за бажанням батьків.
Ще одним джерелом провини є неспроможність
любити батьків так, як вони люблять нас. Однак, це
нормально, «природний хід розвитку такий: вони вас
люблять, тому що ви – їхні діти; але ви їх так любити не
зможете, тому що вони не ваші діти. Ви будете любити
своїх дітей, і станеться те ж саме: ваші діти не зможуть
вас любити тією ж любов’ю, тому що річки течуть
вперед, а не назад» [9]. Вашим батькам було радісно вас
виховувати, передавати вам свій досвід і це їх нагорода.
Коли ви виросли, у вас з’явилися власні турботи, і ви
не повинні з кожного приводу радитися чи ділитися
з батьками. Ви стали самостійними, і батьки не ваші
діти, щоб про них постійно піклуватися, тож ви не маєте
відчувати себе винними, що не приділяєте достатньо
уваги батькам. Звичайно за винятком, коли їм дійсно
потрібна Ваша допомога чи коли вони потребують
опіки в глибокій старості. І якщо вони вимагають
вашої уваги, ображаються чи навіть тероризують вас –
все що ви можете, поставитися до цього зі співчуттям,
однак відмовити (якщо вони не потребують реальної
допомоги). Ваш обов’язок перед ними полягає лише в
тому, що бути щасливими, звичайно у вашому розумінні
щастя. І коли ви дійсно будете відчувати щастя, можна
поділитися ним з батьками, але треба бути готовим
попередньо витримати їх розпач.
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Подібна поведінка батьків часто зумовлена
їх надлишковою любов’ю до дітей, яка виникає
як компенсація невистачання еротичної любові.
Світлана Крилова пише, що «коли мати відмовилась
від еротичної любові, вона зациклюється на дитині
і неминуче придушує її особистість. Вона обплутує
дитину жалісливою турботою, згортає її ініціативність і
самостійність. Коли діти виростають, це може призвести
або до симбіозу з матір’ю, що породжує старого
холостяка і стару діву, або до повного відчуження від
матері» [6, с. 32]. Зауважимо, що мати більше схильна
до такої поведінки, однак з татами це теж трапляється.
Іноді батько, розчарувавшись в жінках, всю свою любов
віддає дочці (рідше – синові), що має аналогічний ефект
на дитину.
Таким чином, «найтяжчий тягар, який лягає на плечі
дитини – непрожите життя батьків» [11] і найбільший їх
дар нам – позбавити від турботи про них.
Отже, методом феноменологічної редукції, відсторонившись від власних переживань, слід чітко усвідомити
корінь непорозуміння дітей з батьками. Засвідчивши в
чому він, залишити це. Пробачити свого батька й мати,
позбутися відчуття провини. Не потрібно якихось
спеціальних дій, коли людина буде щасливою, колись
їй захочеться поділитися цим з батьками. І якщо
вони зможуть розділити з дітьмиїх щастя – це буде їм
найкраща нагорода.
Власне в цьому і полягає гармонізація стосунків
з батьками. Необов’язково між батьками і дітьми в
результаті виникне дружба. Однак має бути відчуття
вдячності за все, що батьки дали дітям. Тож в ідеалі
стосунки мають бути на рівні «дорослий» – «дорослий»
з усвідомленням певної міри відповідальності один за
одного. В багатьох країнах Європи і навіть в деяких
країнах Азії (напр. Японія, Китай) вже давно є нормою
відправляти батьків в будинки для пристарілих, і це
ні в кого не визиває обурення чи почуття провини. «В
суспільстві така практика вважається нормальною…
зайняті роботою і повсякденними турботами діти
вважають за краще віддавати літніх людей туди, де їм
буде забезпечено належний догляд. До того ж люди в
таких установах знайомляться, спілкуються і проводять
час в компанії людей свого віку. Вечорами у них є
можливість повертатися додому» [12]. На нашу думку,
певною мірою це говорить про психологічну зрілість
спільноти, за умови що стосунки між дітьми і батьками
залишаються теплими, є взаєморозуміння і готовність
допомогти.
Отже, для становлення конструктивної самоідентичності важливе глибинне переживання стосунків з
батьками. Це як фундамент для подальшого розвитку
особистості. Якщо вона змогла усвідомити прихований
мотив їх поведінки по відношенню до неї, то вона змогла
пізнати свій спосіб взаємодії зі світом. Адже саме у
власній реакції на батьків криється потаємний ключ до
любові до себе та світу. І саме цей ключ є відправною
точкою для формування самоідентичності. Без нього
вона буде не повною… Без розуміння своєї поведінки,
характеру, вподобань, які великою мірою сформовані
за участі батьків (людей, які виховують дитину),
самоідентичність буде будуватися на дитячих травмах,
що не зможе привести особистість до повноцінного
життя та щастя.
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Таким чином, для формування самоідентичності,
перш за все слід заглибитися в аналіз взаємовідносин
з батьками. Дослідити їх стосунки між собою, та
усвідомити, що з усього того є вашим тягарем. Що вас
не відпускає жити своїм життям і тінню ваших батьків
крокує за вами і спонукає діяти так чи інакше.
Найпростіше це зробити через практику прощення
батьків, вона допоможе людині виявити всі болючі
«точки» взаємодії з батьками, які вплинули на її подальше
формування. Необхідно спробувати згадати з раннього
дитинства все, коли дитина відчувала себе ображеною на
батьків і проаналізувати з позиції дорослого, чи доречно
було ображатися. Якщо ні, то необхідно подумати про те,
чи ця образа допомогла людині в житті чи нашкодила.
Якщо нашкодила, треба спробувати пробачити батьків
через усвідомлення мотивів їх дій. Якщо допомогла,
обов’язок дитини подякувати батькам за певний урок.
Аналогічно можна оцінити інші дитячі образи на
оточуючих. Коли цей тягар впаде з плеч, звільниться
місце для любові.
Так, ми говорили про те, що неможливо любити
своїх батьків, так як вони люблять нас. Однак їх можна
полюбити всім серцем як частинку божественного,
як чоловіче та жіноче в вас. І коли це відбудеться –
особистість зможе пережити єднаннявласних мужності
та жіночності, що дасть відчуття цілісності і по суті є
переживанням своєї самості.
Підбиваючи підсумки всього вищесказаного, зауважимо, що самоідентичність починається з розрізнення
в собі якостей, які не є продовженням волі батьків,
а є проявом унікальності. Найпростіше це можна
дослідити через гармонізацію стосунків з батьками, яка
зрештою приводить до переживання власної самості та
збуджуючої радості від відчуття єднання в собі жіночих
та чоловічих проявів, які, можливо заперечувалися через
свідоме чи несвідоме заперечення батьків, незгоду з
ними (чи з кимось з них). Такий стан є відправною
точкою для подальшої побудови власної ідентичності як
автопроекту.
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The role of parents in formation of self–identity
The purpose of the article was to investigate the influence of relationships with
parents on the formation of self−identity of the individual.
It has been found out that harmonious relations with the people who brought
us up are the foundation for the formation of self-identity. For their harmonization,
one can turn to the phenomenological reduction method and understand the
meaning of the existence of parents in our lives; good relations can be fostered
by the induction of the image of parents to «heavenly parents», the universal laws
of nature, the existence of men and women. Awareness of the motives our parents
have been guiding by raising us is the key to their forgiveness. At the same time,
the in−depth analysis of one’s own child forms the ability to differentiate one’s and
another’s or that’s imposed. It is this will continue to be the basis for the creation of
its own identity as an automotive project. And good relationships with parents will
give you a sense of integrity, through the cleansing and adoption of the male and
female principle that we take from our parents.
Keywords: self–identity, identity, harmony, relationships, parents, children.
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Палімпсест як метафора пам’яті культури:
своєрідність візуалізації

Здійснюється аналіз феномену палімпсесту як метафори культурної
пам’яті, що викликано зміною її архітектонічної моделі в культурі ХХ –
поч. ХХІ ст. та уможливлює інтерпретацію культури як динамічного тексту
з першоначалом,«початковим кодом», який актуалізується у контексті
процесів архаїзації як «пригадування» першотексту. Особливості візуалізації
в мистецтві, зокрема в кінематографі та живописі презентують феномен
розірваної перспективи та кінематографічного полотна; мерехтіння
архетипного горизонту, полілінійність часу: зворотний рух, складність,
сплутаність,
відсутність.
У
культурно–травматичному
дискурсі
травматична фіксація призводить до «забуття–витіснення» минулого,
що втілюється у беззмістовному принципі колажу, з його тавталогічною
процесуальністю та образами «фрагментів», «уламків», «сміття» та
«трухи». Забуття уможливлює життя «тут і тепер», але проблематизує
історичні виміри пам’яті та її колективне підґрунтя, що призводить до
фантомізації минулого та утворення його гібридних симуляцій. Візуалізація
травматичного досвіду утворює «острівки застиглості афекту» й формує
«ареал сліпоти» у культурі тотальної візуалізації.
Ключові слова: культурна пам’ять,культурна метафора, візуальна
культура, палімпсест, архаїзація культури, культурно–травматичний
дискурс, культурна травма.

Полілінійний простір постмодерністської культури
втрачає
ознаки
системи,закони
функціонування
якої можна розкрити та спрогнозувати подальший
розвиток. «Очасовління простору» модерністського
проекту змінюється «опросторуванням» часу постмодерністського. Отже пам’ять, як носій типу
темпоральності культури, сьогодні використовується
як один з інструментів інтерпретації простору, що ми
спостерігаємо як в сучасній філософії, так і в культурі.
Непередбачуваність створює безліч альтернативних
можливостей й усе меншу залежність від минулого,
яке мало фатально визначати майбутнє (З. Фройд). При
цьому минуле продовжує «мерехтіти» у теперішньому
й майбутньому, накладається на новітні коди,
переплітається, вуалюється у зміщених образах, або
нагадує про ціле у вигляді уламків або фрагментів, існує
як натяк у стертих або розмитих написах, накладається
як «калька» на комплементарні образи. У мистецтві
домінує контекстуальність, гра смислами без появи
принципово нового – комбінаторика.
Такі процеси спостерігаються як у вербальності, так
і в піктограмах мистецтва. Важливо віднайти метафору,
яка б підходила як до вивчення процесів пам’яті, чіткого
визначення якої науковці так і не дали, так і до аналізу
процесів культури в цілому, що пов’язані зі змінами у
кодах її темпоральності.
В сучасній ситуації все більший інтерес викликають
проблеми репрезентації образів минулого, їх утримання,
заміщення або знищення в історичній і персональній
пам’яті, культурні фільтри пам’яті, механізми трансформації останньої й способи актуалізації спогадів в масовій
історичній свідомості. Чи є забуття простим стиранням?
Як репрезентується «слід» минулого у пам’яті?
Численні теорії пам’яті протягом ХІХ–ХХ ст.
зводились до опису пам’яті як Речі, вона виступала як
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ізольований об’єкт вивчення (Г. Еббінгауз). В культур
філософській традиції маємо такі тлумачення: пам’ять як
сховище минулого (А. Августин, Дж. Локк, М. Федоров),
як «ретроактивний процес» (Ж. Лакан, С. Жижек,
Н. Луман), а також теорії забуття: як втрати доступу
до минулого, стирання мнемічних слідів (Платон,
Арістотель, Дж. Локк), або забуття як резерву, умови
сприйняття нового (Ф. Ніцше, А. Бергсон, З. Фройд).
З середини ХХ ст. концепт пам’яті актуалізується під
впливом соціокультурних змін, у зв’язку з появою нових
форм комунікації, внаслідок чого проблематизується
минуле та можливості його інтерпретації.
Пам’ять у функції збереження цінностей і смислів
культури у структурно–семіотичному та соціально–
феноменологічному вимірах досліджена Ю. Лотманом,
М. Каганом, Д. Ліхачьовим, М. Бахтіним, В. Біблером,
В. Бичковим, П. Гуревичем, П. Бергером, Ф. Артогомта
ін. Колективний вимір пам’яті висвітлено у культурно–
травматичному дискурсі та теорії ментальностей
(Л. Февр, Ф. Бродель, Ф. Ар’єс, Я. та А. Ассман, П. Нора,
М. Хальбвакс, З. Фрейд, К. Юнг).
Процеси пам’яті та запам’ятовування виступили
предметом досліджень А. Лурії, М. Фалікман, Ф. Крейка,
Р. Лонхарта, А. Кестлера, Ч. Бартлетта, У. Найссера,
Ф. Йєтс, що розвиваються від ідеї накопичення
інформації до глибини її обробки, від асоціативного
мислення до синергетичного, від когнітивної функції
пам’яті до її культурно–історичної своєрідності.
Дослідження некласичного бачення проблем пам’яті,
у яких презентовано зв’язок пам’яті й візуального образу
представлене у концепціях Ж. Дерріда («фантомізація
пам’яті»), В. Подороги, М. Ферретгі («множинна
пам’ять»), Р. Коззелек («фільтри пам’яті»), М. Фуко
(«контр–пам’ять»), С. Зонтаг, М. Ямпольського та ін. На
українському матеріалі зазначена тема розкривається у
працях А. Киридон («темпоральні сценарії репрезентації
колективної пам’яті»), В. Бушанського, Т. Кузьо,
Л. Нагорної, А. Портнова, Л. Стародубцевої та ін.
Метафора культури як палімпсесту з’являється у
творах Т. де Квінсі, Ш. Бодлера, Ж. Женнета (культура
як «багатовимірний текст»), Б. Гаспарова, Ф. Робера
(архітектура як палімпсест). Згадаймо також уявлення
Д. Чижевського про українську культуру як величезний
палімпсест, нашарування архетипів у С. Кримського та
О. Забужко.
Різні способи репрезентації пам’яті як феномену
в кінематографічному просторі засновано на працях
А. Бергсона («кінематографічність мислення»), П. Нора,
М. Хальбвакса, Ж. Делеза, М. Хірш, О. Руткевича,
П. Рікера («травми пам’яті»). Оригінальною є концепція
української дослідниці Ю. Коваленко про «фільмічного
суб’єкта» та кіномистецтво як сучасний механізм
дистанціювання від реальності.
Мета статті. Дослідити потенціал застосування
метафори палімпсесту до аналізу процесів пам’яті
культури та мистецьких явищ, зокрема візуалізації пам’яті
у кінематографічному просторі, до виявлення художніх
моделей пам’яті та способів культурного забуття.
Марія Фалікман, вивчаючи моделі пам’яті у
когнітивній
психології
пропонує
комп’ютерну
метафору пізнання у вивченні роботи пам’яті, в
якій є «відповідники» – «центральний процесор»
та «система введення–виведення», два пристрої для
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запам’ятовування – оперативна й постійна пам’ять. У
класичних концепціях пам’ять моделює мнемонічний
простір як сховище минулого досвіду й виглядає як
певна усталена конструкція («дім» К. Маркса, «музей»
М. Федорова, «решітка» Т. Парсонса). Але перехід
у ХХ ст. від асоціативного мислення (лінійного) до
синергетичного (полілінійного) або бісоціального
(А. Кестлер), знаменує появу нових уявлень про роботу
мислення і пам’яті людини. При цьому, звертаючись
до ідей Ф. Йєтс про переваги провідної системи
запам’ятовування (зорова, аудіальна, кінестетична), а
також емоційного та афективного підґрунтя пам’яті ми
можемо говорити про процеси її суб’єктивації у ХХ ст.
та актуалізацію у культурно–травматичному дискурсі.
Травматична свідомість створює нелінійну модель
пам’яті, яка має палімпсестну природу. Моріс Бланшо у
книзі «Очікування забуття» описує тип фрагментарного
письма, його перервну й суперечливу мову мерехтіння,
відсутність сюжету, пустоту та квантову невизначеність,
що є характерним для постмодерністських текстів у
цілому.
Палімпсест – у буквальному перекладі з грецької
означає «знов зіскоблений» – «написання (нанесення)
нового тексту поверх старого або замість вичищеного
старого тексту» [1, с. 286]. Папірус, шкіра ягня (а
пізніше – папір) були дорогим матеріалом, тому з метою
економії його використовували кілька разів. Такий спосіб
спостерігаємо у римлян, але найбільш розповсюдженим
він стає у Середні віки. Що стосується технології, то у
ранньому Середньовіччі старий текст завжди проступав
крізь новий. З часом поняття палімпсесту перетворилося
на узагальнену метафору.
Палімпсест породжує «ефект всепросвічування»,
«одночасне мерехтіння літер», коли до першоджерела
дістатися неможливо, адже сліди письма невловимі»,
«ефекти старіння, стирання і взагалі усілякого буття
у часі», «шум багатьох текстів». «Палімпсест може
служити метафорою сучасної або, що точніше, пост–
сучасної – пост–модерністської культури в цілому і
візуальних мистецтв зокрема» [2].
Томас Де Квінсі(XVIII ст.) пропонує метафору
мозку як сховища пам’яті: «людський мозок за своїми
властивостями схожий із палімпсестом» [3, с. 31]. Шарль
Бодлер у творі «Опіоман» запитує: «Що таке мозок
людський, як не величезний природний палімпсеcт?
….незчисленні нашарування думок, образів, почуттів,
тихо, наче світло, послідовно проникали у ваш мозок.
Здавалося б, що кожне з цих нашарувань поглинало
під собою попередні. Але насправді жодне з них не
загинуло… палімпсест нашої пам’яті – зруйнувати
неможливо!» [4, с. 126–127].
У палімпсесті поєднуються незмінність першоначала, що містить висхідний смисл, і різноманіття,
яке несе записана на ньому історія. Під текстом
знаходиться інший текст, який під дією часу розкриває
сенс теперішнього. Отже минуле проходить перед нами
у зворотній послідовності. Палімпсест різнорідний,
з плином часу може порушитися відчуття єдності,
адже людина постійно змінюється. Але головне –
знайти першоначало. Саме воно дає відчуття єдності,
самототожності людини.
Метафора палімпсесту сходить до розуміння
культури як тексту та політекстуального утворення,
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адже «культура є сукупністю текстів або складно
побудований текст» [5, с. 135]. Таким чином текст,
це не тільки щось написане або надруковане, але все,
що зберігає колективна пам’ять у різноманітті своїх
«темпоральних сценаріїв репрезентації» (А. Киридон).
Палімпсест має перетворитися у теоретичне поняття.
Французький літератор Жерар Женнет застосував термін
інтертекстуальність для визначення «співприсутності»
двох і більше текстів, відносячи до них цитати, алюзії,
плагіат тощо і зауважив, що з точки зору палімпсесту
можна розглядати будь–який текст. Сюди ж можна
віднести ідею культурного запозичення. Подібні ідеї
зустрічаємо в лінгвіста Б. Гаспарова, у якого палімпсест
співвідноситься з метафоричністю, образністю та
ефектами, що їх супроводжують. В історії культури
людства простежується здатність окремих текстів
реконструювати цілі пласти культури, тобто відновлювати
пам’ять, як стверджує Ю. Лотман. Текст виступає у
вигляді динамічного явища. Але у пам’яті мають бути
свої «фокальні точки» та «острівки застиглості».
П. Нора зауважує, що зі згасанням живих традиції
в сучасному суспільстві ми маємо справу лише з
реліктами, архівними формами пам’яті, які ми знаходимо
у певних місцях. Ці місця – «останки», «останні втілення
меморіальної свідомості», яка майже зникла в наш час,
в добу, «постійно зайняту пошуками минулого, оскільки
пам’ять про нього виявилась втраченою» [6, с. 12]. Музеї,
архіви, кладовища, колекції, свята, річниці, трактати,
протоколи, монументи, храми – способи збереження
пам’яті, свідки іншої епохи, ілюзії вічності. Але місця
пам’яті лише за назвою пов’язані з топографією, більша
їх частина не є відсиланням до простору. Це мітки, сліди,
тимчасові символи – календар, церемонія, прапор...
– все, що ще зберігає фрагменти пам’яті, служить її
укриттям. Ці «місця» спільні як для пам’яті, так і для
історії, але «необхідно, щоб було бажання пам’ятати.
...Якщо відсутній цей намір пам’ятати, то місця пам’яті
стають місцями історії» [6, с. 26].
Розрив континуальності пам’яті, зафіксований
П. Нора, має наслідком розрив у свідомості соціального
суб’єкта, кризу ідентичності [6]. «Місця пам’яті» є її
«уламками» та фрагментами. Ці ізольовані місця випали
з лона живих структур, адже люди, які їх сприймають, не
ідентифікують себе з культурою, яку вони презентують.
Пам’ять в них кристалізується і «зберігається залишкове
відчуття неперервності». Парадокс, але місця, де
зберігаються ці «залишки», дедалі сильніше затребувані
спільнотами, чия колективна пам’ять зазнала
травми. Нора запропонував вивчати топографічні,
монументальні, символічні, функціональні «місця», з
якими суспільство пов’язує свої спогади, і створювати
історію цих своєрідних «меморіалів». «Місця», про
які говорить Нора, не є даністю, вони конструюються і
постійно реконструюються по мірі того, як розвивається
суспільство, і породжують найрізноманітніші реакції,
які також підлягають вивченню.
Відновлення цілісності схоже на роботу екскурсовода
зі старовинною іконою, яка зазнала консервації, але на
ній, у співіснуванні Оригіналу з його автентичностями,
проступає робота найголовнішого художника і
реставратора – Часу. Так, відтворення цілого є майже
неможливим при сприйнятті й інтерпретації, наприклад,
античної скульптури («нон–фініто»), незавершеність
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якої є цілком прийнятною для постмодерністського
світосприйняття (ідеї Георга Зіммеля з «Руїни»,
Мішеля Гуріни, Сари Уолден). Нам зрозуміло переваги
консервації, коли субстанцію Оригіналу відтворювати
непотрібно, так і «білі плями» історії мають залишатися
«білими плямами», доки її автентичні фрагменти не
відтворено.
Культурна пам’ять являє собою не просто сховище фактів минулого, а безперервно функціонує
через реконструювання уяви; минуле не дає себе
«законсервувати», воно постійно опосередковується
теперішнім, пристосовується до нього. Українська
дослідниця А. Киридон розглядає це як певні виміри
колективної пам’яті «сформована «в минулому» пам’ять,
яка транслюється, та пам’ять як спосіб самовираження
сучасності (пам’ять, яка конструюється в теперішньому)
[7, с. 82]. Але інтуїція цілого відновлюється не лише
уявою, вона присутня на рівні колективних образів–
архетипів.
Міський простір й музеї мають бути тим історичним
контекстом, завдяки якому відбувається «пробудження»
архетипів колективного несвідомого, «емоційними
збудниками» пам’яті (Н. Висоцька), яка, власне, є
невід’ємною формантою як індивідуальної, так і
групової ідентичності.
У новітніх проектах актуалізується ця функція
колективної синергії, набуття досвіду співпричетності
та причетності до історії. Театральна текстуальність стає
основою багатьох культурних проектів не випадково.
По–перше, це свідчить про певний занепад класичної
культури Уяви, ми начебто повертаємось через
тактильність та рух до дійових практик первісності.
Театр як видовище, перфоменс, хеппенінг, бугурт – де
є можливість бути учасником дійства – є способами
більш глибокого емоційного пригадування того, що було
раніше. Ми потребуємо «розгортання глибинної матриці
виникнення і відтворення культурних форм» (Л. Іонін),
щоб бути «включеними» у сам творчий процес від
виникнення задуму до результату.
По–друге, сьогодні модель пам’яті стає більш
складною. У театрі пам’яті ХХІ століття спостерігаємо
метафоричність, палімпсестність, зіткнення кількох
хронотопів, апелювання до індивідуального та колективного досвіду тощо.
На думку А. Павленка, автора ідеї театру як
«оптичного пристрою уяви», «сучасна людина має
оживити уявлення, але це в принципі неможливо, в чому
і полягає трагедія уявлення» [8, с. 50]. Чому? – Простір
уявлення стає штучним, не вистачає присутності. Тому
необхідним стає вміння пристосувати історичний наратив
до прийомів мислення та репрезентації, властивих
нинішнім людям через «зусилля відновлення» (М. Блок,
М. Хальбвакс) цілісності з фрагментів, «уламків» та
«білих плям», адже «.. ми цілком вільні відновити це
середовище і відтворити навколо нас цю атмосферу,
зокрема за допомогою книг, гравюр, картин... ці сліди
видно, іноді ми їх бачимо у виразі обличчя осіб, у вигляді
приміщень і, навіть, в образах думок і почувань…»
[9, с. 41]. Глядач, учасник отримує досвід проживання
традиції як ментальну потребу в «пригадуванні разом»,
пізнанні себе через минуле.
Завдяки П. Нора, а також М. Хальбваксу, історику
мистецтва А. Варбургу (теорії «соціальної пам’яті» в
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зображеннях мистецтва), і Я. Ассману проблема пам’яті
була перенесена з традиційно психологічного дискурсу у
сферу культурних явищ. Хоча зміст поняття «культурна
пам’ять» у них істотно різний.
Якщо М. Хальбвакс акцентує увагу, передусім, на
колективних спогадах, які є обумовленим сучасністю
«штучним продуктом», то для Я. Ассмана культурна
пам’ять – це безперервний процес, в якому соціум
формує і підтримує свою ідентичність за допомогою
реконструкції власного минулого. Я. Ассман крім
культурної (тексти, будівлі, ритуали) і комунікативної
пам’яті (усна традиція спілкування) виділяє ще мім
етичну пам’ять (запам’ятовування за допомогою
мім етичного повторення дій) і «пам’ять речей» з
повсякденного побуту, що здійснює «прив’язку» людини
до світу, в якому вона живе. Але минуле не просто
обумовлене теперішнім, а «відкривається заново»,
«моделюється» залежно від обставин, що дозволяє
говорити про «динаміку спогадів», ніж про їх рецепції.
Спогади можуть бути невірними, фрагментарними або
навмисно створеними, і в цьому сенсі вони не є надійним
джерелом для об’єктивних фактів. В культурній
пам’яті важливою є не фактичність, а актуальність:
події або продовжують жити в культурній пам’яті, або
забуваються. Встановити, згідно з автором, чому та або
інша подія продовжує жити у спогадах, і є важливим
завданням.
Як зауважує А. Киридон, «певними фільтрами
колективної пам’яті є контекст епохи, заданість
пропагованої колективної пам’яті, а також конкретний
соціум із його сутнісними характеристиками» [7, с.
83]. На момент своєрідного реанімування колективної
пам’яті вона з пасивної перетворюється на активну,
оскільки починає функціонувати механізм фільтрації.
В результаті дії останнього «відбувається перетворення
заданої матриці; при цьому, навіть за умови її тотожного
відтворення, спостерігається активізація матричної
схеми» [7, с. 84].
Отже динамічні моделі пам’яті дозволяють співвіднести їх з поняттям палімпсесту, образ якого
присутній в моделюванні історії, в географії (ландшафт
як текст), в музиці, живописі, кінематографі, організації
музейної колекції, будучи відображенням особливостей
певної культури мислення. Проте основи темпоральності
у кожній культурі своєрідні. Так, у ХІХ ст. історизм –
основа темпоральності культури. Історія стає одним
із головних принципів організації музейної колекції;
наприклад, культ скульптур античності полягає в
тому, що вони пов’язані з древністю (І. Вінкельман).
Давність стає естетично привабливою. З давниною
пов’язаний феномен руїни, ставлення до якого історично
змінювалось. Д. Дідро описує руїну як цінність, у якій
історія і вічність поєднуються. У картинах Юбера Робера
(ХVІІІ ст.) Лувр представлений у вигляді руїни. Руїна
є «уламком» пам’яті, вона сакралізована. Г. Зіммель
проблематизує руїну у просторі культури ХХ ст., в якому
вона пізніше, вже в контексті поп–арту втрачає зв’язок з
минулим.
Свідченням зміни фігур пам’яті через концепцію
його зв’язку із внутрішнім часом (Л. да Вінчі) є еволюція
сприйняття кольору. Якщо в класиці ефект художності
– ступінь архаїчності артефакту, то сприйняття кольору
– це ситуація, в якій час акумулюється, замість часу
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з’являється інтенсивність. Колір задає досвід, пов’язаний
з емоціями та афектами (В. Кандинський, А. Матісс).
Отже змінюється і час, і фігури пам’яті.
Так, в кубізмі присутній час за рахунок множинності
точок зору введених у полотно, але єдність виникає
за допомогою пам’яті. Час синтезується завдяки
мікропам’яті, яка є протилежністю історії. Тобто на
початку ХХ ст. у мистецтві зникає лінеарність(«від –
до») і виникає форма пам’яті, яка протилежна історії.
Г. Фрідлендер зауважує, що пам’ять взагалі не може
бути основою історії, адже вона є суб’єктивною. При
цьому пам’ять необхідна нам, тому що вона олюднює
історію. З цієї точки зору меморіал – це не місце історії,
а організація матеріалу історії з метою викликати у нас
емоції.
Але частіше у сучасних арт–практиках афекти
перетворюються в атракціони, переходять у повсякденність, арт–куратори намагаються створити подію і
через театралізацію – умови для переживання певного
досвіду. Відбувається тотальна музеїзація усього.
Авангард себе вичерпав, адже ми опинились в ситуації,
коли минуле «поїдає» майбутнє і теперішнє. Час
виявляється більш складною, нелінійною системою,
ніж звичайний рух «від – до». Він прискорюється. У
мистецтво проникає «сміття», «труха», які хаотично
сполучаються з «фрагментами» і «уламками» минулого.
Як зауважує М. Ямпольський, мистецтво стає
«кунсткамерою», яка «свідомо збирає відходи».
Раніше час накопичував цінність твору, коли річ на
аукціоні купувалась з урахуванням майбутньої вартості.
Зараз – трата немає сенсу, адже невідомо, чи буде мати
цей артефакт вартість у майбутньому. Він цінний лише
на цей момент часу. Таке мистецтво починається з поп–
арту, воно є ситуативним. Сміття вже не пов’язане з
пам’ятю, і це вже не «слід» минулого. Це наше теперішнє
– минуле, яке не розташоване вже в ніякому регістрі часу.
Руїна також перестає бути історичною, і стає знаком
руйнування. Час – це участь в процесі виробництва або
руйнування. Згадаймо, як Франсуа Артог, вивчаючи типи
історичного мислення через відношення до минулого –
теперішнього – майбутнього проголосив, що ми живемо
в презентизмі (в часі, який нікуди не рухається, вічно
теперішній час, який означає кризу майбутнього). Ми
не відчуваємо «стрілу» часу, ми не можемо уявити, куди
рухатись.
В мистецькій практиці пам’ять спочатку опредметнена, поступово суб’єктивується – фантомізується в
сакралізації теперішнього. З цим пов’язана сучасна
криза ідентичності, як забуття себе, неможливість або
небажання пам’ятати хто ти є. Втрачається причетність
до свого часу, і до самого себе. Суголосним є уявлення про
історію як колективну пам’ять, яка ніколи не стирається.
Візуально це – нашарування різних елементів і образів
(з міфології, телесеріалів, відеоігор, історії мистецтв),
в архітектурі – взаємодія старих і нових будівель.
Отже старі шари (сенси) не стираються, а співіснують
одночасно. Минуле – це буття «слідів» в історичній
пам’яті. Завдання дослідника – з’єднати нові сенси,
якими наділяється місце, з урахуванням вже існуючих.
Від матеріального, візуального відбувається рух до
соціального, культурного,символічного. При цьому,
як підкреслює українська дослідниця Л. Нагорна,
«конструкції історичної пам’яті настільки рухливі й
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мінливі, що пам’ять–репрезентація постійно перевіряється досвідом і як пам’ять–дія може поставати уже
в зовсім іншому обличчі» [10, с. 129]. Ціле у процесі
формування видозмінює частини. Поєднання в єдиній
структурі минулих і теперішніх ландшафтів можливо
через множину інтерпретацій, які поєднує міф, як образ
історії.
Пам’ять використовується як інструмент інтерпретації простору, включаючи також картини
очікуваного майбутнього. Ф. Робер у праці «Архітектура
як палімпсест» цитує одного з голландських архітекторів
Альдо ван Ейка: «Місця, які ми пам’ятаємо і місця, які
ми очікуємо побачити, співпадають у реальному часі.
Пам’ять і очікування фактично складають істинну
перспективу простору, повідомляючи йому свою
глибину» [11]. Проте, як зазначає О. Руткевич, проблема
спадковості у процесах історичної пам’яті порушена,
адже «при сучасних засобах маніпуляції суспільною
думкою пам’ять будь–якої групи можна змінити за одне
покоління» [12, с. 248]. П. Рікер, вивчаючи феномен
колективного травматичного досвіду впроваджує
поняття «неправильна пам’ять», а також «неправильне
забування». Те, «що індивідуальна пам’ять, захищаючи
психіку, намагається витіснити, забути, колективна
пам’ять перетворює в меморіал» [13, с. 303]. Але вірність
минулому втрачає своє значення в умовах ідеологічного
впливу на область колективної пам’яті.
Практики пам’ятування та забуття є особливими
структурами соціального відтворення в різних типах
суспільства, є реалізацією певного зв’язку між людьми.
Якщо архаїчна культура орієнтована не стільки на
створення нового, скільки на відтворення вже відомої
інформації, то сучасна – орієнтована на примноження
інформації. Архаїчна культура намагається забути
порушення правил і законів, те, що може зруйнувати
канон, призведе до нестабільності через табуювання
присутності у пам’яті. Ритуал – традиційний спосіб
контролю над пам’яттю. Забуття в сучасній культурі
можна пояснити травматичними подіями в сучасній
історії, які краще не пам’ятати. Проблематика пам’яті
та забуття розвивається у А. Бергсона та З. Фройда (як
приховування минулого від самого себе) до Ж. Лакана
та С. Жижека, які прослідковують складну роботу
забуття не як звичайного стирання з пасивної пам’яті,
а частину процесу повернення забутого у майбуття (те,
що ми не пам’ятаємо – нас переслідує у майбутньому).
Отже метафора палімпсесту дає можливість розглянути
динамічні аспекти пам’яті.
У ХХ ст. пам’ять перетворюється у власний
екзистенційний проект – біографія, автобіографія,
реанімація власних спогадів. Нормою вже стало
перегравання власного минулого, побудова іншого
сценарію, зміна сценарію, його добудування, адже
людина – творець власних спогадів. У людини архаїчної
немає спогадів як послідовності подій, а є низка
пам’ятних місць, мнемічних знаків, вписаних в тіло.
Отже острах порушити закон змінюється у ХХ ст.
острахом повторного переживання травматичного
досвіду, який тепер переживається неусвідомлено–
символічно у контекстах гедоністично–орієнтованої
культури. З цим пов’язаний сучасний а–гедонізм,
як практика неусвідомленого страждання, туга за
реальністю. В сучасних дослідженнях все частіше
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увагу приділено питанню конструювання і збереження
історичної пам’яті як соціального явища за допомогою
медіа і кінематографу.
Есе С. Зонтаг «Про фотографію» якраз присвячене
дослідженню розповсюдження медіа з формуванням
уявлень про минуле. Сьогодні все частіше говоримо
про конструктивні можливості кінотвору виступати
діалектичною моделлю пам’яті для свого глядача. Ідея
кінематографічності мислення належала ще А. Бергсону,
ідеї кінематографічної «пост–пам’яті» презентовано в
розмислах Ж. Делеза про кіно, творах про травматичну
пам’ять О. Руткевича та П. Рікера.
Останнім часом кіноіндустрія звертається до
сюжетів у жанрі альтернативної історії, що актуалізує
звернення до моделей пам’яті та є констатацією її зміни
– не просто збереження наративу, а багатовимірний
палімпсест, коли поверх вже існуючого тексту (фізична
реальність) накладається змінений текст (фантастичний
світ). Фантомність кінообразів є з початку сферою
творення ілюзій. Так М. Ямпольский у статті «Екран
як антропологічний протез» описує це як досвід
сприйняття фантомних образів з екрану, які неприємно
вражали глядачів жахливим копіюванням, симуляцією
реальності. При цьому у роботі «Пам’ять Тиресія» він
пише про екстраполяцію кінематографічності на усю
культуру з моменту виникнення кінематографу: «...
кінематографічність уловлюється в будь–яких явищах
попередньої культури, що так або інакше потрапили
в радіус дії кіно… по мірі розширення сфер проекції
такого підходу, вся культура ретроспективно набуває
кінематографічного характеру» [14, с. 134–135]. Українська дослідниця Ю. Коваленко констатує інтенсифікацію
так званого «фільмічного стану суб’єкта» який є
наслідком травмування та дистанціювання. Він
пов’язаний з формуванням фантазмічних сценаріїв
дистанціювання від реальності (яка не втрачається, а
травматично витісняється) [15].
Отже ареали кінообразів травматичного досвіду
витісняються у колективне несвідоме, але воскресають у
трансформованих формах колективної пам’яті.
Компаративістська аналітика різних версій «екранізації пам’яті»: дозволяє нам вдатися до своєрідного
«інтертекстуального анамнезу» [14, с. 263] і, таким чином,
прослідкувати закономірності у її смислових парадигмах.
Так, ми можемо прослідкувати схожі принципи у
побудові літературного і кінематографічного твору
(наприклад, лабіринт з «Ім’я Рози» У. Еко та різоматичні
тексти сновидінь у картині К. Нолана «Начало»), які
презентують процес формоутворення пам’яті.
Нелінійна модель пам’яті презентує травматичний
вимір свідомості, пам’ять в сучасній культурі
деформується, розпадається і можливо все, що можна
сказати про «неправильну» роботу пам’яті, ми бачимо
у сучасних її моделях, візуалізованих у кінематографі
– розщеплення, суб’єктивація, амнезія (страждання
людини, що втратила пам’ять), дисоціація, порушення
особистої ідентичності, інтерференція (плутанина між
темами в епізодах пам’яті),пригадування, стирання,
переписування, актуалізація проблематики мікро–
пам’яті, утворення її альтернативних варіантів. У
кінострічках Лімозена, Кауфмана, Япо, Долдрі, Нолана,
Гондрі, Бойла та ін. проблема фантомізації пам’яті
виступає як наслідок тотальної кризи реальності та втрати

289

Випуск 134

культурних орієнтирів «ситуативної людини». Життя
«тут і тепер» є цінністю постмодерністскої культури,
проте воно є наслідком забуття. Забуття – умова життя
в теперішньому «тут і тепер», але при цьому може бути
застиглим часом травматичної фіксації, застряганням
у «матриці», з якої немає виходу. Кінематограф
сьогодні пропонує різні моделі ідентичності, є засобом
соціального моделювання рефлексії травматичних
переживань, формою колективної терапії, адже з
часопростором культури змінювався часопростір
кінематографу. Це тип художнього простору, у якому
мнемонічне – не абстрактний об’єкт, а засіб вивчення і
аналізу структур пам’яті. Минуле символізовано в самій
структурі пам’яті, тому ми його відкриваємо кожного
дня в образах, які приходять з майбутнього.
Висновки. Палімпсест – метафора сучасних моделей
пам’яті – не лише спосіб подолання однорідності
текстів, їх спресованої одноманітності, але й шанс
кореляції історичних часів. Сам спосіб координування,
пригадування і забування, як гра «уламками», «слідами»,
«продуктами розпаду» історичного минулого, наслідками
особистого внутрішнього досвіду, еманаціями втраченої
сакральності відбувається паралельно з прагненням
реконструювати ауру міфу, віднайти першотекст у
зворотному розгортанні «плівки» палімпсесту.
У класичних концепціях пам’яті вона моделює
мнемонічний простір як сховище минулого досвіду й
виглядає як жорстка конструкція. У некласичних та
постнекласичних концепціях метафора палімпсесту дає
можливість розглянути динамічні аспекти пам’яті.
Пам’ять в умовах кризи історії перетворюється
у власний екзистенційний проект – біографію,
реанімацію власних спогадів в умовах тотального
дистанціювання від реальності. Вони «заломлені» крізь
«фото»–око, «відео»–, «аудіо»– й не можуть належати
минулому, адже належать теперішньому. Нормою
вже стало «перегравання» власного минулого, «зміна
сценарію», його добудування, у яких відбувається
переструктурування минулого та його фантомізація у
сакралізованому теперішньому.
У культурно–травматичному дискурсі пам’ять
як правило феномен архаїчний, що позначається як
її перервний характер, орієнтація на випадкове та
афективне у новітніх ритуалах контролю за пам’яттю,
міфологізація Інтернет–простору, табуювання травматичного досвіду як неможливості або небажання
пам’ятати. Острах порушити закон змінюється у ХХ ст.
острахом повторного переживання травматичного
досвіду, який тепер переживається неусвідомлено–
символічно у контекстах гедоністично–орієнтованої
культури. З цим пов’язаний сучасний а–гедонізм,
як практика неусвідомленого страждання, туга за
реальністю в ситуаціях її заміщення та підміни.
Звернення до мнемічних знаків, вписаних в тіло, або
пам’ятних місць, що «оживають» в легендах є способами
долучення до колективного досвіду, характерного
для архаїчної людини, хоча колективна пам’ять теж
може штучно акцентуватися (П. Рікер). Спадковість
у процесах історичної пам’яті ХХ ст. порушена, тому
сучасна орієнтованість на примноження інформації,
її «спресування» й «упаковування» репрезентована в
колективній пам’яті, яка ніколи не стирається й яку
можна мріяти повністю візуалізувати як величезний
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часопростір палімпсесту пам’яті з нашаруванням різних
образів та елементів.
Зазвичай візуалізація травматичного досвіду
утворює «острівки застиглості афекту» й формує «ареал
сліпоти» у культурі тотальної візуалізації.
Особливості візуалізації в мистецтві, зокрема
в кінематографі та живописі презентують феномен
розірваної перспективи та кінематографічного полотна;
мерехтіння архетипного горизонту, зворотний рух часу.
У культурно–травматичному дискурсі травматична
фіксація призводить до забуття–витіснення минулого,
що втілюється у беззмістовному принципі колажу,
з його тавталогічною процесуальністю та образами
«фрагментів», «уламків» та «трухи». Тобто йдеться
про феномен «одночасної візуалізації» усіх історичних
пластів культури.
Метафора палімпсесту дає можливість розглянути
динамічні аспекти пам’яті та своєрідність конфігурації
темпоральності в кожній культурі, що обумовлює
режими бачення та способи візуалізації.
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Palimpsest as a metaphor for the memory of culture: the originality
of visualization
An analysis of the phenomenon of palimpsest as a metaphor for cultural
memory is being carried out, which is caused by the change of its architectonic
model in the culture of the XX – early. XXI century and enables the interpretation
of culture as a dynamic text with firsthand, «source code», which is actualized
in the context of the archaising processes as a «recall» of the first text. The
features of visualization in art, in particular in cinema and painting, present the
phenomenon of a broken perspective and a cinematic canvas; flicker of archetypal
horizon, polylinearity of time: reverse movement, complexity, confusion, absence.
In the cultural–traumatic discourse, traumatic fixation leads to the «obliviondisplacement» of the past, embodied in the meaningless principle of the collage,
with its tautological procedural and images of «fragments», «debris», «rubbish»
and «rubbish». Forgetting makes life possible «here and now», but challenges
the historical dimensions of memory and its collective background, which leads
to the phantomization of the past and the formation of its hybrid simulations.
The visualization of the traumatic experience forms the «islets of the confusion of
passion» and forms the «range of blindness» in the culture of total visualization.
Keywords: cultural memory, cultural metaphor, visual culture, palimpsest,
archaisation of culture, cultural–traumatic discourse, cultural trauma.
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Тенденції та стратегія розвитку туризму
в Україні ХХІ ст.
Визначено тенденція розвитку «культурного туризму» в Україні,
проаналізовано регіональний підхід до визначення культурно–історичного
потенціалу України та запропонована стратегія розвитку культурного
туризму в Україні.
Ключові слова: «культурний туризм», рекреаційний потенціал, культурний потенціал, туристичний регіон, туристична інфраструктура.
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Туризм сьогодні є важливим засобом створення
культурних зв’язків і міжнародного співробітництва.
У сучасному світі сутність туризму як соціокультурного феномена розглядається під призмою його
розуміння й інтерпретації, взаємодії та взаємозв’язків
понять, а також зіставлення форм і змісту понять
«культура» і «туризм», у руслі осмислення яких
народжується поняття «культурний туризм».
У Хартії з культурного туризму Міжнародної
Ради по пам’ятниках і об’єктах культурний туризм
характеризується як сегмент ринку, ретельно організований, пізнавальний або освітній і найчастіше
елітарного характеру, присвячений поданню й
роз’ясненню культурної ідеї.
Таким чином, туризм, взаємодіючи з культурою,
формує вид пізнавального, культурного туризму, що
сьогодні зміцнює свої позиції у світовому просторі.
Терміни «культурний», «культурно–пізнавальний»
або «пізнавальний» туризм, відповідаючи англійському
терміну «cultural», визначають той самий вид туризму,
метою якого – у широкому сенсі – є пізнання національної
культури країни, що відвідується.
У результаті сформованого сучасного підходу
до поняття «культурного туризму» Всесвітньою
туристичною організацією (ВТО) прийнято наступне
визначення: переміщення людей з винятково культурною
мотивацією, такою як: навчальні тури, тури з метою
огляду культурних визначних пам’яток, відвідування
фестивалів і інших культурних подій, міст і пам’ятників,
подорожі з метою вивчення фольклору, мистецтва й
основ існування певних народів, а також паломництво.
Розвиток культурного туризму базується на використанні
потенціалу етнокультур і культурної спадщини країн
і регіонів. Як зазначається у програмній роботі ВТО
«Культурна спадщина й розвиток туризму», «одним зі
стовпів індустрії туризму стало властиве усьому людству
бажання побачити й пізнати культурну самобутність
різних частин світу. У внутрішньому туризмі культурна
спадщина стимулює національну гордість за свою
історію. У міжнародному туризмі культурна спадщина
стимулює повагу й розуміння інших культур і, як
наслідок, сприяє миру й взаєморозумінню».
Важливою частиною культурної спадщини є
пам’ятники історії й культури – особливо коштовні
об’єкти матеріальної й духовної культури народів у формі
окремих споруджень, їхніх ансамблів і пам’ятних місць,
що мають законодавчо встановлений режим особливої
охорони. Взаємозв’язок культури й туризму очевидний,
адже кожний з п’яти основних мотивів туризму (пізнання,
комунікація, релаксація, лікування й оздоровлення,
соціальний престиж), містить у собі елемент культури.
Розвиток культурного туризму сприяє передачі традицій,
культурного досвіду, формуванню почуття патріотизму
певного народу. У даному контексті великого значення
набуває обмін накопиченими культурними цінностями як
усередині країни, так і за її межами.
Різні культури численних народів і національностей,
мають у своїй основі єдине загальнолюдське творче
начало. Вони відрізняються одне від одного за формою,
що визначається особливостями історії конкретних
народів, різними умовами, у яких відбувалося
формування цих культур. Спілкування – одна з
найважливіших сфер життєдіяльності людини. Це
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найважливіший канал трансляції культури новому
поколінню. Культура стає рушійним елементом туризму.
За оцінками Всесвітньої туристичної організації (ВТО)
частка культурного туризму до 2020 року складе 25% від
загальних показників світового туризму. «Культурний
туризм» сьогодні переживає новий етап розвитку,
завдяки неухильному поглибленню процесів глобалізації
й створення єдиного загальнолюдського інформаційного
простору, що веде до стійкого зростання зацікавленості
людей до світових культур, мультикультурації,
розширенню міжнародної торгівлі предметами масового
споживання,
розвитку
швидкісного
транспорту,
зв’язку, як і всієї системи організації, забезпечення й
обслуговування туристичних подорожей.
У XXI ст. культурний туризм служить ідеям
інтелектуальної й моральної солідарності людства,
утвердженню ідеалів терпимості в суспільстві, тобто
повазі, прийняттю й правильному розумінню багатого
різноманіття культур нашого світу.
Україна одна із найбільших країн Європи. Вона
настільки є давнім і глибинним центром слов’янської
культури, що тут існує величезний культурно–
історичний потенціал. Починаючи з Трипільської та
Черняхівської культур, Давньої Русі тощо, на Україні
нашарувалися і формувалися різні культурні надбання,
які створюють необмежену можливість для культурного
туризму. Регіональний розподіл України формується
на підставі природних, господарчих, етнокультурних,
адміністративно–політичних і інших ознак, які тяжіють
до поняття «рекреація» як всеузагальнюючого виміру,
що приваблює бажаючих саме до культурного туризму.
Але, незважаючи на найбагатші туристські ресурси,
Україна у світовому туристському потоці займає
незначне місце. За оцінками ВТО, потенційні можливості
України дозволяють приймати іноземних туристів
більше, ніж зараз . Культурний туризм в певній мірі стає
ностальгійною реальністю вже для самих українців.
Він може бути як аматорським, так і інституалізованим,
адже виникає як певний рух звернення до своїх
фундаментальних цінностей. Виникають ті стратегії
управління, які знаходять визначення в державних
документах. Але, в більшій мірі, – це спонуки, де самі
концепти менеджменту або маркетингу націлені на те,
щоб задовольнити рекреативні потреби саме місцевого
населення – українців або інших етносів, які існують на
території України.
Все це свідчить про те, що виникає проблема свого
особистого регіону, який зветься Україна і регіонування,
тобто проблема регіональної політики України і її
культурної стратегії, де культурний туризм стає одним
з засобів культуротворчості або національної культурної
моделі туризму.
Туристична індустрія України не виникла зненацька
– вона стала достатньо визначеною як наслідок
трансформації системи, яка існувала в рамках СРСР.
Можна сказати, що сам по собі туризм як сфера, яка
надає послуги щодо подорожей, мандрівок та інших
рекреаційних засобів задоволення потреб туристів стає
розгорнутою індустрією лише в ХХ столітті.
Маршрути культурного туризму в основному були
зосереджені в межах СРСР. Виїзній туризм був занадто
проблематичним. Лише тільки в 90–ті роки, після
так званої перебудови, почався екстенційний вибух
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виїзного туризму, який давав можливість побачити світ,
але ця акція теж залишилася в обмежених рамка із за
можливостей радянських людей, які не могли економічно
витримати довготривалі тури в зарубіжжя.
Зараз відкриваються нові обрії туристичної
діяльності – культурний туризм перетворюється на
внутрішній туризм. Тенденції розвитку культурного
туризму на Україні стають достатньо визначеними –
орієнтованими на задоволення рекреаційних потреб
саме в природному розумінні. Це – все ті ж самі курорти,
все ті ж самі поїздки з метою швидкого занурення в
інший світ: світ сонця, неба. Це поки що туризм, який
культурні ознаки не визначає як пріоритетні.
В рамках засвоєння регіональних рекреаційних форм
туризму розвиваються такі досить привабливі форми,
як молодіжні подорожі, екологічний, ностальгійний,
культурно–пізнавальний, етнічний, пригодницький
і, зрештою, екстремальний туризм. В будь–який
туристичній мандрівці є елемент пригодництва
– і елемент культурно–пізнавальний, і, навіть,
ностальгійний, коли людина може зненацька побачити в
тому чи іншому фрагменті своє дитинство і, зреагувати
на комунікативний контекст інформації.
Етнічний туризм так чи інакше пов’язан з
орієнтацією на звернення до певних субетносів,
особливо на Україні їх дуже багато. Пригодницький в
більшій мірі підживлюється ландшафтом, підйомом на
скелі і іншими формами, які згодом перетворюються в
екстремальні форми туризму, що в принципі не можуть
бути зорганізовані, а в більшій мірі є не формальними.
Тому ми бачимо, що сама по собі інфраструктура
туристичної діяльності або турподорожей є достатньо
складною, її не можна формалізувати за об’єктно–
предметними зразками того ж культурного туризму.
Скрізь є елемент культури. Етнічній, пізнавальний,
пригодницький, навіть екстремальний туризм – це теж
є культура виживання, яка формує здібність бути разом
і допомагає людині відчути себе здатною на те, що вона
навіть не могла уявити в звичайних обставинах.
Районуванню
туристичної
діяльності,
тобто
визначенню культурно–історичного регіону, надаються
різні значення. Дослідники зазначають, що це певна
просторова територіальна цілість, яка визначається
певними природно–кліматичними, географічними,
адміністративними, державними або міждержавними
територіальними принципами зонування території [6].
Важливо, що регіон в його більш усталеному значенні (не
культурно–естетичному, а функціональному) належить
більше географічно–історичній цілісності України.
Ми теж дотримуємося цього підходу, бо потрібно
знати багатовимірність поняття «регіон» і намагатися
засвідчити, що сам принцип культурного туризму України
має бути не локально зосереджений в регіональній
політиці, хоча він саме так і може себе здійснювати, а
бути плановим, системним і генеративним. Г. Аванесова
і О. Астафьєва визначають, що «найважливішими
ознаками
критеріїв
регіонального
членування
території виступають, передусім демографічні, ознаки
– численність, плотність, ступень народжуємості,
смертності, а також співвідношення міського, гірського
населення в формі зайнятості, кваліфікації і професійної
стратифікації робітників, їх орієнтація на традиційні
або інноваційні форми діяльності. Визначається також
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рівень економічного достатку, а рівень і образ життя,
орієнтація політичного плану і т.п.» [1, с. 99].
Таким чином, ці урбанізовані або сільські регіони є
певними територіями, які заселені або більш насичено
або більш повільно, де населення підтримує тих чи
інших лідерів політичної орієнтації. Є ті регіони, які
підтримають рівень культури, а є, які вже втратили саме
цю культурну ознаку. Коли йдеться лише про культурну
домінанту, необхідно пам’ятати, що це може бути лише
верхівка айсбергу, який визначає життя цього регіону.
Так, звертаючись до Донбасу, Слов’яногорськ, з його
пам’ятником Артему, його соляними печерами, навіть
курортами – це є одна з рекреативних зон саме цього краю.
Якщо ми звертаємось до автономної Республіки Крим, то
перед нами виникає різноманітна можливість здійснення
рекреаційних інтересів, потреб і форм їх задоволення.
Культурні інтереси і те, що пов’язано з тим же
Донбасом, або з автономною Республікою Крим, то
слід зрозуміти, що тут має бути усвідомлена традиційна
культура цього краю, яка має своє походження. Так,
наприклад Донбас – є коріння культури Слобожанщини,
а в Криму це зовсім інший регіональний простір
культурних цінностей. Зараз, коли вже формується
своєрідний контекст культуротворення туризму, ми
повинні бачити, наскільки адекватними можуть бути
туристичні програми, орієнтовані саме в культурному
плані. Тобто, культурний туризм в регіональному
просторі України має бути достатньо визначений
як адекватна можливість задоволення тих чи інших
рекреаційних потреб.
Рекреаційні потреби в широкому розумінні – це
культура і природа. Якщо йдеться про регіональну
політику культурного туризму, то важливо зазначити, що
культурний туризм в тій чи іншій мірі зорієнтований на
планомірну діяльність. Він тільки тоді буде «культурний»,
коли є гарантії, що ця культура має бути здійсненою. Це
не аматорський, а інститулізований туризм. Аматорський
туризм може приймати форми культурного туризму,
адже вони не завжди є автентичними. Тому, якщо
йдеться про більш структурну диференціацію регіону, то
найбільш виправданим, як вважають багато дослідників,
визначати регіон не за географічним місцеположенням
і не за культурно–історичними ознаками, а за ознаками
регіонального адміністративного розподілу. Тобто,
система адміністративних норм, яка в кожному регіоні має
свої відмінності, дає можливість здійснювати з більшою
чи з меншою ступеню вірогідності туристичні контакти.
Адже регіони за ступенем їх відношення до того
чи іншого комунікативного спектру впливів поділяють
на ті, які відкриті для глобалізаційних процесів і
намагаються максимально їх адаптувати і використати,
та регіони, які навпаки, намагаються локалізуватися і
максимально віддаляються від будь–якої глобалістики. Є
регіони, які можна визначити як райони змішаного типу,
що характеризуються адаптивно–глобалізаційними
впливами так і тенденціями до локалізації [2]. Отже,
можна зрозуміти, що така схема на рівні адміністративно–
політичних конфігурацій комунікацій дає досить широкі
перспективи. Так, є регіони, які запрошують туристів,
які самі ради їх прийняти, більше того, є цілі селища,
які буквально перетворюються на село–спальню, на
село, яке живе туристичним бізнесом. Це характерно для
певних селищ Західної України. Це – один тип регіону. Є
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регіони, які не бачили ніколи туристів і, в принципі, не
бажають їх бачити. Все це реальності нашого дня.
Тому рекреаційний потенціал, особливо культурний
потенціал, який характерний для України, варто
типологізувати і в певній мірі структурувати саме за цими
принципами – відкритий, напіввідкритий і повністю
закритий комунікативний простір. Важливо зазначити, що
поняття «туристичний регіон» і регіон як адміністративно–
політична складова країни не співпадають.
Так, рівнинній частини країни розбиваються на три
географічні зони – зону мішаних лісів Полісся – більше
14%, лісостепову – майже 34% і степову – близько 40%.
Цей, будемо казати територіальний поділ, є всезагальним,
він дає можливість широкого бачення того рельєфу і тих
ландшафтів, які розкриваються як рекреаційний простір
в туристичному проекті.
Ґенеза районування залежить як від адміністративно–
політичної системи, так і від географічної і соціально–
економічної системи того ладу, устрою, який існує в
культурно–історичному контексті країни.
Навіть поверховий погляд на те, як формувалися
регіональні центри і їх культурно–історичні надбання,
залежить від дуже багатьох складових, не говорячи вже про
етнокультурні ознаки. На Україні існує величезна кількість
етносів і субетносів, яки на протязі своєї історії живуть і
створюють неповторний колорит саме існування в цьому
регіоні. Крім великих етносів українсько–російського, на
Україні проживають молдовани, румуни, кримські татари,
болгари, а також, греки, вірмени, поляки, німці, угорці,
євреї, чеські, словацькі угруповання, естонці і грузини.
Всі вони мають свої неповторні образні і культурні
ознаки, яки до сих пір зберігаються і зазначаються тими
ж пам’ятками, яки виникають в різні часи і зазначаються
обрядовістю, яка зберігається в цих районах. Ті вчені,
яки займаються в рамках туристичної теорії проблемами
культурного туризму, в більшості розглядають його в
контексті так званого краєзнавства. Це С. І. Попович,
Є. В. Панкова і інші, адже сама проблема краєзнавства
вже зараз починає продукувати проблему культурного
туризму як поліструктурні, поліфункціональні цілісності
[3]. Так, поєднуються зовсім різні мотиви здійснення
туру: суто культурний, суто рекреалогічний, змішаного
типу, оздоровчий, спортивний. Вся ця реальність так чи
інакше зазначається в контексті культурного туризму, бо
він стає більш широкою парадигмою, ніж краєзнавчий
туризм. Якщо говорити про краєзнавчий туризм, то це
більше характеризує пізнавально–культурний аспект, а
тут іде мова про ту цілісність, яка можлива як генерація
потенціалу культурного і природного рекреаційного
виміру того району, до якого направляються туристи.
Туристичний регіон є те територіальне угруповання,
яке поєднує в собі декілька районів або туристичних
зон, що дають можливість максимально задовольнити
рекреаційні потреби туристів.
Важно зазначити, що саме Україна має надзвичайно
величезний як природний, так і культурно–історичний
потенціал. Всі туристичні ресурси, яки об’єднують
природні, культурні і етнологічні ознаки можна
визначити за певними означуваними. Вони є достатньо
охарактеризованими в туристичній літературі, адже
ми спробуємо знов їх зазначити – це кліматичні
ознаки, рекреаційні ресурси, яки пов’язані передусім з
акватичними ресурсами, що найбільш всього приваблюють

293

Випуск 134

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

саме туристів влітку як сезонні тури, як організовані, так
і не організовані. Це – природно–рекреаційні ресурси,
які мають бальнеологічні ознаки, тобто до них належать
мінеральні води, лікувальні грязі і величезне розмаїття
ресурсів, пов’язане з санаторно–лікувальним режимом
проведення часу, а також і допомагає здійснити культурно–
історичні функції культурного туризму.
Важливо сказати, що наявність лісів і лісостепових
зон сприяє специфічним елітарним туристичним турам,
пов’язаним з полюванням, навчально–пізнавальними
практиками, різними семінарами. Це теж входить в простір
культурного туризму на різних того екологічного буму
і той кризи, яка відбувається у всьому світі, а особливо
вона торкнулася України. Важливо зазначити, що паркова
зона, а також всі ландшафтні культурні угруповання
стають об’єктом ностальгійного паломництва до місць
збереження природи, яка взята в культурну рамку.
В Україні зараз нараховують 1020 парків, що мають
історико–культурну значущість. Вважається, що 19
– це дендрологічні парки, яки зберігають, вивчають,
відновлюють і створюють умови для того, щоб флора
мала своє представництво. Також визначають 82 парки,
що є пам’ятками садово–паркового мистецтва, 18
ботанічних садів і 7 зоологічних парків [3].
Історико–культурний потенціал України настільки
необмежений і настільки поліморфний в своїх вимірах
предметно–архітектурних складових, ландшафтно–
паркових ознаках, в рельєфних, креативних, навіть
в етнологічних зонах, що потребує свого культурно–
історичного аналізу саме в рамках туристичної теорії.
Ця теорія допоможе здійснити планових стратегічних
заходів щодо розвитку культурного туризму як
дбайливого і цілеспрямованого використання культурно–
історичних ресурсів України.
Зараз, коли сама національна держава переосмислює
свій досвід існування і культура її знов на межі
випробування, входження в Євросоюз, загроза екологічної
кризи, глобалізаційні процеси, яки відбуваються на всіх
рівнях, категорія «національне» має бути вже не суто
пріоритетно–рейтинговою, а аксіологічною.
Туристична інфраструктура України в її регіонально
визначеному контексті – це досить проблемне питання. І
стратегія туристичної діяльності, яка має розбудуватися,
не може бути періодичною або сугубо плановою,
вона повинна виникнути на підставах консенсусу,
пріоритетних стратегій. Коли буде запропоновано
декілька шляхів культурного туризму, коли будуть
декілька карт туристичного районування України, то
тоді і сам турист і всі інші легко розберуться, який шлях
є найбільш кращим і більш перспективним.
Туристична інфраструктура – це певний потенціал
підприємств, яки забезпечують обслуговування туристів.
Сюди входить екскурсійне, транспортне, готельно–
ресторанне і ін. господарства. Цей комплекс несе в собі
можливість регенерації, трансформації, підвищення
якості обслуговування. Готельний бізнес потребує
якісних змін, потрібно піднятися на вищий рівень і
дотягтися до рівня саме інфраструктури готельного
господарства Заходу. Також і транспортний рівень,
рівень доріг, кемпінгів, мотелів, пансіонатів спонукає до
того, щоб регіони були відкритими, а також, і до того,
щоб їх економічна ізоляція з приводу того, що туди не
їдуть, там просто не можна жити, туди важко добиратися,
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стає проблемою туризму в цілому, де культурний туризм
зазначається як одна з видових туристичної індустрії.
Важливо зазначити інфраструктуру туристичної
діяльності не як менеджерський комплекс, а як той
комплекс, який несе в собі культурно–історичні реалії,
тобто орієнтований на історико–культурний потенціал
країни. Можна сказати, що всі ці проблеми актуалізуються
і знайдуть своє програмне вирішення. Адже це проблема
не скільки програмного, скільки проектного відтворення
туристичної діяльності, яка б мала свої стратегії і
локальні, короткочасні проекти, які створюються не на
10–15 років, а в просторі одного року і актуалізують ті чи
інші фінансові ресурси і стають певним продюсерським
проектом, що допомагає, якщо не вижити, то регенерувати
культурно–історичний потенціал.
Туризм в контексті глобалізації на сучасному етапі,
поставив дуже багато проблем. «Сама глобалізація
спонукає до зниження можливості культурно–історичного
потенціалу і національного елітного простору, до того, що
відбувається комерціоналізація, а інколи падає контроль
над національною економікою, деформується політика
і стратегія відношення до культури. Все це є негативні
наслідки, які потребують свого автентичного визначення
в програмних документах, потрібно їх зазначити також
як державний рівень національної політики і стратегії
щодо культурного туризму в Україні» [7, с. 110].
Важливо також, що глобалізаційні процеси ведуть
до інтенсифікації життя людини. Сама культурна
політика стає разом із комерціоналізацією виснажливо
прискореною, Це свідчить про підвищення темпу
життя і про надзвичайно гостру експлуатацію пам’яток
культури. Всі ці реалії мають знайти своє місце в певних
програмах, документах, які треба створювати на всіх
рівнях регуляції і управління туристичною діяльністю,
починаючи від місцевих і закінчуючи державними
програмами і документами.
Для того, щоб зберегти національну ідентичність,
більше того, культурно–історичний потенціал країни,
який на Україні достатньо могутній, необхідно розробити
систему регулятивних механізмів, організаційно–
управлінських,
фінансово–економічних,
правових,
юридичних, естетичних, мистецьких, культурологічних, які
б допомагали реалізувати систему різних засобів турпроекту
як цивілізоване культурне здійснення туристичної
діяльності, формування як самої культури, так і збереження
і актуалізацію культурно–історичного потенціалу України
як держави і як країни, певної культурної зони, яка має
свою особливість і свою ментальність.
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Trends and strategy of tourism development in Ukraine ХХІst
The tendency of the development of «cultural tourism» in Ukraine is
determined in the article. The analysis of the regional approach as for the defining
of the Ukrainian cultural–and–historical potential is given; the strategies of tourist
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Стратегії повернення суб’єкта
Мета роботи полягає у аналітиці сучасних пошуків суб’єкта для його
повернення у філософський дискурс. Авторами запропоновані різноманітні
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дескрипції суб’єкта як нормативної структури, які дозволяють більш глибоко
і ґрунтовно виявити проблемні точки у розумінні суб’єкта. У статті показана
доцільність логіки дослідження суб’єкта від його розгляду у онтологічному
контексті до комунікативній взаємодії. Розкрито, що стратегії повернення
суб’єкта мають базуватися не тільки на описах атрибутів суб’єктності
у синтетичному поєднанні трансцедентального cogito та емпіричного
буття–у–світі, а на доведенні їх до логіки всезагальних форм діяльності.
Виходячи з цього, первинною стає практична функція суб’єкта. Показано,
що суб’єкти мають не замикатися у внутрішньому світі, а знаходити нову
універсальність, що засновується не на тотожності, а на розбіжностях, які
не виключають міжсуб’єктний діалог і солідарність.
Ключові слова: суб’єкт, суб’єктність, філософія, онтологія, раціональність, комунікація.

Сучасна філософсько–антропологічна думка відображає сферу діяльності новітнього соціального
суб’єкта, що характеризується нездатністю упоратися
із ефектом знакової перенасиченості людського буття,
і, отже, є носієм способу споживання, який суттєво
ускладнює можливість виходу за кордони недоступного
об’єкта бажання.
Різноманітні версії універсалізму в кінці ХХ
століття запропоновані у філософії мови і в етиці.
Тема суб’єктності у вказаний період також завойовує
популярність. Найбільш теоретично обґрунтованою
нам представляється концепція Ю. Габермаса [3], яка
ґрунтуються на традиціях модерну, але, тим не менш,
переглядають їх, базуючись на ідеях пріоритетності
комунікативної діяльності. Намагаючись апелювати
до етичного універсалізму, раціональності та
відповідальності суб’єкта, вони враховують критику
філософії модерну, що інтенсивно розвивається в
останні десятиліття. Суб’єкт для них – це суб’єкт
комунікативної діяльності, який у співтоваристві
інших подібних суб’єктів здатний до раціональної
аргументації. Досліджуючи сучасні проекти суб’єкта,
В. Скиртач відзначає, що «попри революційність певних
проектів, що дозволяє їх віднести до постметафізичних,
у них залишаються рецидиви метафізичності, які
існують в образі суб’єкта, який мислиться як основа
справжності. Відповідно до критеріїв практичної
імплементації ключовою є трансформація теорій
суб’єкта, орієнтованих на самопокладання й автономію,
у концепції, сфокусовані на відповідальності, турботі
про суще і здійсненні у якості людини» [5, с. 13].
Головною метою поданої статті є аналітика сучасних
пошуків суб’єкта для його повернення у філософський
дискурс.
Ми виходимо із того, що комунікативна
раціональність є лише одним із вимірів людського
спілкування. Відповідальність і раціональність в якості
основи дій суб’єкта комунікативної діяльності необхідно
доповнити вказівкою на їх межі. Раціональність і
відповідальність суб’єкта комунікації часто не є
домінантою соціального життя, яке обумовлене у тому
числі й рамками соціальних стереотипів і ірраціоналізму.
Саме ці стереотипи, що складають основу «неявного
знання», є надзвичайно важливою умовою комунікації.
Фундаментальна онтологія М. Гайдеґґера, де
суб’єктивність розуміється як чисте існування, що
прояснюється, дякуючи екзистенціалам у часових вимірах,
є засадничою для сучасної філософії. М. Гайдеґґером
був здійснений перший досвід деконструкції суб’єкта.
Йому належить розробка концепту Dasein, який можна
тлумачити як позасуб’єктного суб’єкта. Буття або
присутність тут і тепер пояснює людину не в контексті
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епістемологічної первинності, яка перетворює іншу
дійсність у річ, предмет, сюжет, щось вторинне, а у
якості чогось, закинутого у світ, не детермінованого ним.
У такому вимірі світ із чистого об’єкта перетворюється
на дещо несумнівне, для якого суб’єкт перестає бути
зовнішнім. Суб’єкт припиняє бути мислячою річчю, стає
перенесеним назовні, про що і йдеться в ідеї інтенційності
свідомості. У Гайдеґґера ця ідея стає онтологічною,
відповідно, і суб’єкт перетворюється на екзистенцію,
втрачаючи самостійність свого буття. Він стає вписаним
у онтологічні умови феноменологічного горизонту.
Dasein, представлене в «Бутті та часі» – це, звичайно,
не декартівський суб’єкт, але Dasein визначено таким
чином, що стан суб’єкта, тобто набуття самостійності,
набуття власності задано як екзистенціальний ідеал
[6, с. 126]. Стратегії подальшого виведення суб’єкта
із феноменологічного горизонту прагнуть сучасні
представники трансцендентальної феноменології.
Е. Левінас прямував у наміченому М. Гайдеґґером
річищі. Він розробляв проблему суб’єкта крізь призму
абсолютно Іншого, тим самим збагативши горизонт
узвичаєної для європейського типу філософування ідеї
тотожності. Левінас тим самим передвістив численні
повороти постмодерністської філософії, в тому
числі характерні для французького психоаналітика
і структураліста Ж. Лакана. У Е. Левінаса суб’єкт
маніфестує свою сутність через зустріч з Іншим, без
якого він залишається в абсолютній неповноті. Суб’єкт
опиняється нерівним собі самому і потребує підтримки
Іншого. Характеризуючи «відкритість» як засадничу
рису у межах суб’єктивності, Е. Левінас підкреслює
її три аспекти: вона позв’язує всі предмети, складові
частини єдиного універсаму; відкритість означає
інтенційність свідомості суб’єкта, його спрямованість
на об’єкт; для неї характерний екзистенційний сенс,
що виявляє беззахисність суб’єкта перед іншим, який
здійснює чужий вплив. «Відкритість є оголеністю
шкіри, підставленої терзанням і нарузі. Відкритість є
вразливістю шкіри, в терзаннях і ганьбі підставленої
тому, що заграничне всьому, здатному з’явитися, всьому
тому, що з буттєвості буття може постати для осягнення і
прославлення. В чутливості «розкривається», являє себе
голизна більш голизною, ніж голизна шкіри як форми і
краси, яка надихає пластичні мистецтва… Вона є самою
уразливістю. Ось суб’єктивність суб’єкта, радикальна
пасивність людини, яка – крім іншого – вважає і
проголошує себе сущим, розглядаючи власну чутливість
як атрибут» [4, с. 76].
Сучасна філософія і, насамперед, філософія
постструктуралізму, по суті, демонтувала не класичного суб’єкта, а, скоріше, суб’єктивність, яка з
гайдеґґерівської чистої присутності трансформувалася
у конкретність. Тобто, можна дійти до висновку, що
постструктуралізм досліджував головним чином
функціонування конкретного емпіричного досвіду, що,
в умовах відсутності трансцендентальної мотивації,
показує неможливість формування ідентичності.
Зважаючи на це, уявляється недоцільним маніфестувати
смерть суб’єкта. У даному контексті може йтися
лише про радикальну зміну класичного розуміння
суб’єкта, яка обґрунтовувалася на повному розсіянні
трансцендентальних форм суб’єктивності у структурах
емпіричного досвіду.
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Актуальне завдання повернення суб’єкта до філософсько–антропологічної теорії здійснюється через
різноманітні його дескрипції як нормативної структури,
які дозволяють більш глибоко і ґрунтовно виявити
проблемні точки у розумінні суб’єкта.
У разі можливості побудови шкали радикалізації
суб’єкта по відношенню до метафізики, то, безумовно,
найбільш радикальним виявився б В. Декомб [2]. Крім
інтенції заповнення порожнечі у нього є і більш точне
завдання – залучення робіт із структурної лінгвістики,
які говорять про те, що традиційна граматика не в змозі
схопити справжні структури, найбільша синтаксична
відмінність проходить між дієсловом і його додатком,
і у такому разі суб’єкт дії може бути розглянутим у
якості доповнення дієслова, тобто провідну роль в
управлінні відіграє дієслово. Якщо так, то суб’єкт стає
доповненням до дієслова, агентом, його необхідно
ідентифікувати не тільки як індивіда, який присутній у
світі засобом причинної можливості. Зазначений суб’єкт
має риси певної основи і може розглядатися як суб’єкт
швидше аристотелівський, ніж картезіанський. Декомб
говорить про суб’єкта у відношенні до предикату, а не
у відношенні до себе самого, як прийнято в філософії
модерну. В. Декомб показує труднощі метафізичного
тлумачення як проблему рефлексивного поділу. Декомб
намагається довести, що якщо є необхідність в суб’єкті,
зрозумілому як суб’єкт предикації, якщо поняття
суб’єкта приймається в сенсі буття агентом, тоді у нас
немає необхідності використовувати поняття суб’єкта в
сенсі ставлення до себе, прийняте у філософії модерну.
Аналітика сучасних розвідок суб’єкта, що
обґрунтовують бажаність його повернення, переконує,
що їх непродуктивність ґрунтується презумпціями
постмодерну, які передбачають еклектичне розуміння
структури суб’єкта, надаючи фундаментального
значення свавільно обраній його характеристиці. На
нашу думку, стратегії повернення суб’єкта мають
базуватися не тільки на описах атрибутів суб’єктності,
на з’ясуванні сенсу дії цієї структури у синтетичному
поєднанні трансцедентального cogito та емпіричного
буття–у–світі, а на доведенні її до логіки всезагальних
форм діяльності. Виходячи з цього, первинною стає
практична функція суб’єкта.
У цілому, згідно з постмодерністськими стратегіями,
суб’єкт не може аналізуватися як автор особистих
вчинків, оскільки він переважно діє у відповідності
до тих систем комунікацій, до яких випадково
потрапив. Суб’єкт, ставши фрагментованим, зникає.
Відповідно, проблема його самоідентифікації втрачає
сенс. Але справа полягає ще і в тому, що, згідно
мислителям постмодерну, діяльність має довільний
і фрагментарний характер, її наслідки можуть бути
непередбачуваними. При такому тлумаченні діяльності
не доцільно розглядати її носія (діяча). Залучення
настанов постмодернізму призводить до відмови від
визнання внутрішнього світу суб’єкта, внутрішньої
людини, що не залежить від конкретної ситуації і від
тиску зовнішніх обставин у власних рішеннях. Тим не
менш, у постструктуралістських стратегіях закладені
вірні спостереження і способи вирішення реальних
проблем. Доцільним є розуміння суб’єкта та його
внутрішнього світу не як чогось безпосередньо даного,
а як сконструйованого, створеного. Звідси виникає
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загроза «Я» як єдності свідомості й центру приймання
рішень. Між тим, щодо самої реальності, можна дійти до
наступного висновку: ті сфери суспільної діяльності, які
залучені до конструювання суб’єкта, у сучасному світі
все більше допускають цілеспрямоване їх проектування.
Дійсне злиття горизонтів клінічної та філософської
антропології народжує інші концепти і питання: «Чи
можемо ми помислити Суб’єкта у множині?» Таке
питання руйнує деконструктивістський сценарій
концептуальної гри, виявляючи кордони спекулятивно–
герметичного
виміру
постмодерного
нарративу,
подолання яких потребує проекції філософської теорії на
площину конкретного існування людини. Проблематика
суб’єкта тут розглядається як мейнстрімна, деякі
філософи розглядають її як таку, що конституює сучасну
філософію (А. Бадью [1]). Особливістю некласичного
образу суб’єкта є елімінація субстанціальності суб’єкта
на користь підлеглості його дискурсивним практикам. У
семантичному контексті зазначене є проявом «перемоги»
значення підлеглості понад предметністю. Найбільш
популярними стали лаканівські та фукольдіанські
проекти критики класичної концепції суб’єкта. У цих
некласичних проектах французьких авторів критика
направлена на спростування єдності свідомості
через доказ гетерогенності суб’єкта, розпад суб’єкта
на певні роз’єднані структури, протиставлені одна
одній, як, наприклад, у лаканівському психоаналізі, Я
протиставлено суб’єкту. Лаканівська аналітика суб’єкта
обґрунтовує його підпорядкованість, дякуючи експлікації
онтологічного співвідношення мови та суб’єкта.
Фукольдіанська стратегія критики суб’єкта виходить із
ідеї залежності суб’єкта від зовнішніх для нього структур,
насамперед, від влади та норм, тобто ця стратегія вписана
у простір культурно–історичних та суспільно–політичних
детермінант суб’єкта, залежність його формування від
історично фіксованих, конкретних дискурсивних практик.
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок у даному напрямку. Отже, ідея
«смерті суб’єкта», зазначена на початку другої половини
XX століття, не стала остаточною. Про це свідчать
сучасні дискусії навколо суб’єкта. Протягом цих дискусій
з’ясовується питання про стратегії подальших розвідок
щодо суб’єкта й суб’єктивності. Численні мислителі
сьогодення вважають, що зараз йдеться скоріше про
трансформацію суб’єктності, ніж її кінець. Ставши
непроникливим для власного погляду, визначивши себе
закинутим у світ, не створений ним, суб’єкт залишився
бути провідною темою сучасної філософії, оскільки
відмова від суб’єктивності як впливової філософської
концепції неодмінно приведе до серйозних наслідків
для сучасності. Така відмова може зруйнувати засадничі
цінності, на яких заснована сучасна цивілізація. Саме
тому сучасні філософи шукають відповіді як синтезувати
суспільний та індивідуальний принцип у суб’єктному
діалозі. Тобто, суб’єкти мають не замикатися у
внутрішньому світі, а знаходити нову універсальність,
що засновується не на тотожності, а на розбіжностях, які
не виключають міжсуб’єктний діалог і солідарність.
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Strategies for the return of the subject
The purpose of the article is to analyze the modern searches of the subject for
his return to philosophical discourse. The authors proposed various descriptions
of the subject as a normative structure, which allow identify problem points in
the understanding of the subject more deeply and thoroughly. The article shows
the logic expediency of the subject’s investigation from its consideration in the
ontological context to the communicative interaction. It is demonstrated that
strategies for the return of the subject should be based not only on the descriptions
of the attributes of subjectivity in the synthetic combination of transcendental cogito
and empirical being in the world, but on bringing them to the logic of universal
forms of activity. Proceeding from this, the practical function of the subject becomes
primary function. It is shown that subjects should not be locked in the inner world,
but to find a new universality that is based not on identities, but on differences that
do not exclude interpersonal dialogue and solidarity.
Keywords: subject, subjectivity, philosophy, ontology, rationality, communication.

***
УДК 130.2

Бабіна С. І.,
кандидат філософських наук, доцент кафедри
філософських та соціальних наук, Київський
національний торговельно–економічний університет
(Україна, Київ), babina.svet@ukr.net

Гра масками як форма екзистенціальної свободи
Метою статті є розкриття гри масками в сучасному суспільстві як форми
екзистенціальної свободи. Маска показана як свідомо конструйований образ
людини для репрезентації Я в соціумі. Досягненню поставленої в статті мети
допоміг екзистенціальний підхід. Реалізації цього підходу сприяло використання
загальнофілософських методів аналізу і синтезу. Теоретичною основою
статті стали сучасні філософські дослідження, присвячені темі «гри» та
«homo ludens». У статті гру розглянуто у філософському ракурсі, розкрито
її екзистенціальний аспект. Гру масками–образами проаналізовано як форму
екзистенціальної свободи, як творчий індивідуальний засіб буття особистості
в сучасному суспільстві. Зроблено висновок, що гра масками – це мистецтво
дистанціюватися від соціальних ролей та бути незалежним перед соціальним
простором, це вміння відкриватися світу Можливого як здатність бути Іншим,
бути відповідальним перед собою за себе щоразу як Іншого, розширювати межі
самовияву людини та творчо розкривати нові «грані» власного Я.
Ключові слова: маска, гра, гра масками, свобода, Я, Інший.
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Після опублікування роботи Й. Хейзінги «Homo
Ludens» [1] гра міцно закріпилася як регулятор соціальної
поведінки, а домінуючою особливістю сучасного
«суспільства спектаклю» стала ігрова складова [2]. В
умовах інформаційного суспільства «мистецтво жити»
для багатьох людей – це і «мистецтво грати в житті».
Це вказує на актуальність продовження досліджень
феномена гри та «людини, яка грає».
У філософії існує велика кількість інтерпретацій
феномена гри. Згідно Й. Хейзінги, гра є базовою
формою розвитку культури [1, с. 61], за Е. Фінком гра є
одним із феноменів людського буття [3]. Серед сучасних
ґрунтовних досліджень феномена гри, слід зазначити
дисертаційні роботи вітчизняних науковців. Аналіз гри
як проблеми філософської антропології досліджував
К. Б. Сігов [4]. Методологічному аспекту аналізу гри
як соціально–філософської проблеми присвячена
робота М. І. Бойченка [5]. Я. М. Білик досліджував
ігровий феномен в культурі [6]. Тему гри та комунікації
в соціальній віртуальній реальності розглянуто в
дисертації О. О. Сотникової [7]. Тоталлогічний вимір
феномена гри проаналізовано в роботі Г. В. Радіонової
[8]. Ігрову концепцію культури в українському контексті
дослідив О. Е. Павленко [9]. Соціально–філософському
аналізу багатомірності рольової реальності присвячено
дослідження Н. С. Корабльової [10; 11].
Серед ґрунтовних досліджень зарубіжних авторів,
присвячених грі, – це оригінальна філософська
концепція гри Л. Т. Ретюнських [12], дослідження «гри
у просторі серйозного» Т. А. Апінян [13], дослідження
ролі гри у стратегіях соціальної ідентифікації І. В. Кузіна
[14]. Лудологічна проблематика представлена також
у статтях сучасних зарубіжних науковців: С. Корнєва
[15], М. В. Восканян [16; 17], О. Л. Яковлевої [18; 19],
С. С. Аванесова та Є. І. Спешилової [20; 21], Л. О. Бєляєвої
та О. М. Новикової [22], А. П. Краснопольської [23],
Н. А. Нохріної [24], Н. Л. Вігель [25], Ф. Г. Ємельянова
та В. П. Шалаєва [26] тощо.
Однак, незважаючи на те, що тема гри є достатньо
розробленою в сучаснй вітчизняній та світовій філософській думці, є необхідність її подальшого вивчення.
Простір гри є багатомірним, що обумовлює широту її
прояву: від святкової сфери до сфери повсякдення, від
гри в масці до гри масками–образами [27]. Недостатньо
вивченим у філософії залишається простір гри як форми
екзистенціальної свободи, який розглянутий через один
з атрибутів гри – маску–образ.
Мета статті – розкрити гру масками в сучасному
суспільстві як форму екзистенціальної свободи. Для
досягнення поставленої мети нам необхідно визначити
значення маски в просторі «гра в житті». Тому термін
«маска» в статті ми будемо розуміти як свідомо
конструйований образ людини, тотожній театралізованій
поведінці.
Сучасні теоретики концепції гри констатують, що
гра – це соціальний феномен, у грі виражається людська
сутність, позиція в бутті. Я. М. Білик вважає одним з
головних аспектів ігрового феномена екзистенціальний
– «гра виступає маніфестацією сутності людини» [6, с.
4]. К. Б. Сігов зазначає, що «людина поза грою і людина
в грі – це позиції в бутті, які принципово відрізняються»
[28, с. 43]. Дійсно, грати – це означає усвідомлювати
і відчувати себе саме граючим. Л. Т. Ретюнских
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виділяє три рівні: емпіричний, екзистенціальний і
комунікативний, в яких розгортається гра як цілісна
форма людської буттєвості, суб’єктом якої завжди
є людина в усій сукупності своїх соціально–
психологічних та екзистенціальних характеристик, що
оцінює ті чи інші феномени буття як ігрові з позицій
«зсередини» [12, с. 243]. Екзистенціальний рівень буття
гри Л. Т. Ретюнских визначає як «комплекс переживань,
почуттів, думок, які оцінюють певний момент буття як
гру» [там само, с. 6]. Тобто гра як екзистенційне буття
завжди є усвідомленим, відчутим і оціненим.
Гра, як позиція в бутті, вводить людину в соціальний
простір, задає роль, правила, сценарій, допомагає
проникнути в сенс свободи і відповідальності за роль.
Гра, театральність є не тільки бажання грати роль в житті,
але також бажання охороняти себе від навколишнього
світу, залишитися самим собою в глибині. Гра – це й
бажання бути іншим, але не тільки в рольовому, а Іншим
і в більш глибокому розумінні.
К. Б. Сігов пише, що «в грі виявляється фундаментальна здатність людини – здатність відкриватися
світові можливого», яка не зводиться до ментальних,
психічних або фізичних властивостей людини, так як
тут мова йде «про гру всієї людини, взятої в особливому
модусі – людини за–даної» [28, с. 35]. Причому структура
за–даної людини та її завдання конституюється світом
можливого. Здатність розкриватися світу можливого
властива кожній людині. «Гра як відкрита форма
спілкування зі світом можливого виявляє в людині
її глибинну за–дану іпостась, вивільняє людину
можливу…» [там само, с. 40].
На думку М. Епштейна гра – це «діяльність у
сфері можливого», у світі можливостей «людина може
відрізнятися від себе, не стаючи при цьому реально
іншою людиною» [29, с.180]. Можливе як ідея можливого
Я може бути трактовано як потенціювання особистості.
«Я можу бути, і це «можу» зберігається під оболонкою
будь–якого «я є»». Особистість – можливість самої
себе, яка не вичерпується будь–якою самореалізацією.
Більш того, кожна така самореалізація ірреалізує Я,
відсуває його вглиб власних можливостей. Я – це вічна
нездійсненність...» [30, с. 154].
Саме відкритість гри простору Можливого забезпечує
людині вихід за межі наявної самототожності. У процесі
гри актуалізуються можливі іпостасі особистості. Гра
відкриває перед людиною світ Можливого (частиною
якого і є всілякі маски), але також забезпечує можливість
здобуття нової, раніше не проявленої самості. Людина
у грі може розкривати свою сутність. Маски, які
розігруються у грі, значно розширюють межі самовияву.
Ігрова свобода виступає як шлях подолання наявного
буття, вихід з нього, без його руйнування й знищення,
бо «гра – це одномоментне перебування в двох станах
особистості, ігрове подвоєння особистості, в якому
ігрове Я не підміняє справжнє, але доповнює його» [12,
с. 113–114, 168]. У грі суб’єктивно людина відчуває
можливість реалізуватися так, як цього ніколи раніше не
бувало, і як це було б на перший погляд неможливо в
його житті. Простір, який конституюється у процесі гри,
є не що інше, як простір свободи для екзистенціального
руху. А вже вибір стоїть за людиною. Залежно від різних
виборів особистість проявиться тим чи іншим чином,
знайде той чи інший образ.
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Гра, якою суб’єкт керується, проживаючи своє
життя, постає як форма екзистенціальної свободи. «Те,
чим ми можемо бути і що ми можемо робити, в будь–
якому випадку обмежено умовами, які створені не нами,
та нав’язані нам книгою світу. І все ж навіть у цих межах
наша свобода реальна ... » [31, с. 343]. На відміну від
модерну, який мав у своїй основі необмежене поняття
свободи, постмодерн, на думку В. Г. Табачковського,
ґрунтується на уявленні про свободу як перш за все
особистісний вибір [32, с. 409]. Для кожної людини
існують певні моменти свободи – ситуації, коли вона
має шанс зробити унікальний, ніким не передбачений
акт. «Вибір як крок за себе є крок до себе в здійсненості.
Вибір демонструє рух в статиці: нічого, здається, не
змінюється, але додається виконаність буттям. Виконати
себе – це бути у бутті самому по собі, у бутті самого
себе. Бути – це діяти, вчиняти, це бути обраним в
своєму виборі» [14, с. 265]. Проектуючи бажаний образ,
людина йде на ризик вибору, перекресливши всі інші
можливі варіанти. Обирати, створювати модель власного
буття завжди важко. У будь–якій ситуації індивід має
альтернативи вибору, тому він до певної міри є вільним.
Багато хто віддає перевагу відмовитися від свободи
вибору, слідуючи запропонованим соціумом «схемам»,
які спрощують дійсність. Але це також є вибір.
Часто людиною обирається дійсність das Man
(М. Гайдеггер), в якій виявляється проблема соціального як знеособленого анонімного простору [33].
Потрапляючи в простір публічного (das Man), який
визначає повсякденності спосіб бути, Я, на думку
М. Гайдеггера, піддається знеособленню, вдягає безликі
«нав’язуванні» маски. Людина, впадаючи в усереднене
існування, втрачає відчуття своєї «справжності» і
поглинається повсякденністю, причому «середина
... стежить за всяким винятком, який вибивається»
[там само, с. 127]. Індивід, який розчинений у
«середовищі» «вже сам не мислить себе поза державною
та колективною тотальністю, стає якимось уривком
тоталітету» [34, с. 57]. В результаті Я втрачає свою
одиничність, стаючи анонімним, відчуженим. «Людино–
самість всього голосніше і частіше говорить Я–Я, бо, по
суті, вона не є власне вона сама і ухиляється від власної
здатності–бути» [33, с. 322].
Звернення до ідей М. Гайдеггера дозволяє уявити
таку картину соціального простору (das Man), в якому
Я спочатку приймає за свій власний, притаманний
цьому простору стан знеособленості. Усвідомивши
ж це своє становище, що приводить Я до відсутності
свого обличчя, індивідуальності, Я змінює стратегію,
перетворюючи маску в засіб захисту особистого
простору, в якому може виникнути своє власне обличчя.
Маска дозволяє віддати себе, водночас зберігаючи
себе, так як потреба вдягнути маску виникає в момент
усвідомлення невідповідності реального Я належному
Я. Лише гра як принципова позиція в бутті виступає
способом зберегти особистий простір. Маска і власна
гра Я з маскою стає протистоянням іншим як головний
конституюючий момент самості Dasein, бо Я усвідомлює
небезпеку прямого ототожнення зі світом das Man.
Маска дозволяє людині в просторі публічного не бути
поглинутою грою готових асоціацій, готових сцен,
закладених самим цим простором, дозволяє людині
зберегти свої власні, конкретні можливості. Суб’єкт
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починає грати зі своєю соціальною роллю, зі своєю
соціальною маскою, з тим, ким його вважають, ким
його хочуть бачити, він цілеспрямовано «входить» у
ці ролі, зберігаючи по відношенню до них суб’єктивну
дистанцію, перетворюючи маску в засіб приховування
свого буття в соціальному просторі.
С. Корнєв пропонує як альтернативу «безликого
існування» в сучасному «суспільстві спектаклю»
стратегію «перпендикулярного існування я», ігрову
за своєю суттю, яка дозволяє жити в соціумі, але бути
вільним від нього [15, с. 7]. Суть стратегії «тотального
развтілення» (як своєрідного «мистецтва жити») в світі
спектаклю – «не дати перетворити себе в об’єкт, щось
однозначне і зручне для опису» [там само, с. 9]. Цей
принцип – «уникнення всіляких ярликів» – кращий для
будь–якої публічної діяльності в сучасному світі. Щоб
тебе сприймали не через призму твого іміджу – однієї
застиглої маски – потрібно самому, вважає С. Корнєв,
активно руйнувати сформований імідж, який склався. Ця
стратегія передбачає невичерпну багатоликість суб’єкта,
користування відразу всіма масками, знайденими в
світі спектаклю. Керуючись цією життєвою стратегією,
кожну з масок індивід повинен розглядати як засіб
для вторгнення в світ спектаклю. Людина повинна
володіти відразу всіма масками і ролями настільки
природньо, наскільки вони відповідають її власній логіці
вчинків, і при цьому, під кожною з цих масок вміти
залишитися самою собою. Власна гра його Я з маскою
є захист від загрози бути втраченим, маска дозволяє
залишитися вірним собі. «Стратегія развтілення» –
це, за С. Корнєвим, розмивання власного образу. Вона
необхідна для того, щоб сприйняття людини іншими
не вписувалося в призму якоїсь однієї установки,
щоб уникнути попадання «в класифікаційні ячейки
спектаклю» і «зберегти за собою свободу переміщення
в цьому просторі» [15, с. 9].
За допомогою низки масок людина вислизає з–під
визначень, вона поспішає скоріше надіти іншу маску,
щоб не бути визначеною. Розмивання власного образу
народжує абсолютну невразливість, тоді сприймаючи
суб’єкта, бачать тільки безліч масок, під якими не
кожному дано побачити справжнє – динаміку руху [там
само, с. 10]. Суб’єкт переходить від маски до маски,
змішуючи і зіштовхуючи їх між собою, показуючи тільки
зовні підпорядкування системі соціальних означаючих.
Відповідно до цієї стратегії діє суб’єкт з–під маски, а не
його маска сама по собі. Саме тому, що суб’єкт здатний
змінювати маски і під кожною з них він може залишатися
самим собою, він більш не є складовою частиною
соціального спектаклю. Хоча небезпека – зростися з
однією з масок, ототожнити себе з нею залишається.
«Феномен маски містить у собі подвійність: штучне
приховування неприхованості і природну гру, що стала
мистецтвом, гру самої неприхованості з собою через
приховування, гру, яка створює нерозривний зв’язок
неприхованості–приховування» [14, с. 19]. На думку
С.Корнєва: «Сьогодні будь–яка роль, будь–яка маска,
будь–яка статична конфігурація масок – об’єкт симуляції.
Справжнє проявляє себе в певному русі від маски до
маски, як закон зміни масок, що надає їм нового змісту»
[15, с. 11]. С. Корнєв вважає, що радикальне позбавлення
від будь–якого однозначного образу, рух від маски до
маски, але на цей раз не для того, щоб заплутати інших,
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а щоб допомогти собі – це єдина розумна стратегія
самозахисту в світі спектаклю [там само с. 11], в якій
гра масками є проявом турботи про власне існування у
«світі ролей».
Набуття стійкого внутрішнього світу в душі при
одночасній його рухливості розчиняє страх втрати себе
в наборі масок, які освоєні в житті, так як ці маски – це
власні маски. Описуваний суб’єкт ототожнює себе з
процесом руху крізь ці маски, який вибудовує їх у певну
єдність. Тобто суб’єкт виступає як «суб’єкт в процесі»
(Ю. Крістєва), він постає в екзистенціальній динаміці
[35]. Випадковість, вважає І. В. Кузін, що здійснюється
в грі масок, «робить такий поворот, в якому зав’язується
незворотня історія, яка визначає особистісне буття, а то,
що відбувається випадково, буває вирішальною миттю
нашого подальшого буття, і гра відкриває доступ до
розуміння сутності випадковості і долі» [14 с. 183–184].
Особистість, яка здійснюється як закон руху через маски,
несе перед собою відповідальність за свій «шлях», за себе
кожен раз як Іншого. Цей рух змінює самі маски, разом з
дискурсами, в які вони вбудовані, оскільки надає їм нові
функції, не передбачені у вихідному проекті. Доведена
до логічного завершення, ця життєва стратегія як процес
екзистенціального розкриття суб’єкта може привести
людину до самої себе і подарувати їй неповторну єдність
особистості.
Життя як мистецтво балансування на межі
гри і серйозного «не зводиться до звичайної
«постмодерністської» гри у зміну масок, оскільки суб’єкт
вживається в кожну з масок з повною серйозністю, – він
використовує їх не стільки для гри, а для того, щоб за
допомогою гри проявити, пробудити якісь риси власної
особистості» [15, с. 7]. «Досвід аутентичної гри – це
відліт від самості, її «обігравання»; в своєму прагненні
вийти за будь–яку даність, за будь–яке зручне готове
уявлення про саму себе людина не «втікає від себе», але
якраз наближається до свого єства, до своєї динамічної
за–даності» [34, с. 55].
Таким чином, людина в сучасному суспільстві
використовує гру масками, щоб пристосуватися або
протистояти певним ситуаціям, в яких їй трапляється
опинятися, як відсіч прагненням нівелювати індивідуальне. Гра масками як форма екзистенціальної
свободи проявляється як свідоме подвоєння світу, яке дає
можливість безперешкодного переходу з однієї маски–
образу в іншу. Проявом екзистенціальної свободи є вміння
відкриватися світу Можливого, здатність бути Іншим,
здатність бути відповідальним перед собою за себе щоразу
як Іншого. Залежно від різних виборів ситуативних форм
представленості, особистість проявляється тим чи іншим
чином, розкриваючись в розмаїтті масок.
Гра масками як мистецтво дистанціюватися
від соціальних ролей стає індивідуальним засобом
буття людини в соціальному просторі. Маска і, в
цілому, ситуація гри масками–образами – це власний,
індивідуальний, творчий засіб набуття людиною самості,
в якому творчо розкриваються нові «грані» власного Я.
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A game of masks as a form of existential freedom
The aim of the article is to reveal the game of masks in modern society as a
form of existential freedom. The mask is shown as a deliberately designed image of a
person for the representation of the I in the society. The existential approach helped
to achieve the goal of the article. The use of general philosophical methods analysis
and synthesis has contributed to the implementation of this approach.Modern
filosofical researches, devoted to the thieme «the game» and «homo ludens», have
become the theoretical basys of the article. In the article the game is considered in
a philosophical foreshortening, its existential aspect is revealed. Playing masks–
images is analyzed as a form of existential freedom, as a creative individual way
of being an individual in modern society. It is concluded that the game of masks is
the art of distancing oneself from social roles and being independent in the face of
social space, this is the ability to open to the world Possible as the ability to be the
Other, to be responsible to yourself for your own behaviour each time as the Other,
to expand the boundaries of the person’s self–expression and reveal creatively new
sides of his own personality.
Keywords: mask, game, game with masks, freedom, I, the Other.
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Музичні інструменти
та теоретичне обґрунтування їх значення
в контексті культурно–історичного розвитку
Аналізуються особливості формування музичного інструментарію та
особливостей теоретичного обґрунтування феномену його використання в
музичній практиці. Метою статті є розкриття особливостей трактування
музичних інструментів в теоретичному дискурсі в контексті історико–
культурного розвитку людства. Методологія дослідження передбачає
застосування міждисциплінарного принципу, який полягає у залученні
історичних, культурологічних, музикознавчих, філософських знань, масиву
методів – аналізу, синтезу, компаративного, за допомогою яких здійснюється
формування комплексного уявлення стосовно поставленої мети. Аналіз
особливостей розвитку музичного інструментарію та специфіки його
теоретичного обґрунтування дає можливість простежити певну динаміку
взаємодії між теорією та практикою. За часів стародавніх цивілізацій
відбувається становлення міфологічних та філософсько–теоретичних
уявлень, пов’язаних з музичними інструментами, в результаті якого
здійснюється диференціація можливостей їх практичного використання
в залежності від поставленої мети та мистецьких задач. Проте на етапі
становлення західноєвропейської культури Нового часу відбувається
поступове формування філософської думки, що має не конкретно–
практичний, а універсально–узагальнюючий характер, в результаті чого
відбувається зменшення інтересу до певних інструментів. Натомість
виникають нові інструменти та удосконалюються вже існуючі, що відкриває
широкі можливості для їх практичного застосування.
Ключові слова: музичні інструменти, філософія, культура, історія.

Музичний інструментарій є надзвичайно різноманітним. Становлення форм та видів інструментів в контексті історико–культурного розвитку
супроводжувалось певним осмисленням їх значення
та ролі. Досить часто теоретичні уявлення стосовно
інструментарію були зумовлені певними міфологічними,
релігійними чи ідеологічними чинниками, що сприяло
їх актуалізації в контексті культури чи, навпаки,
знеціненню. Виділення аспектів трактування ролі
музичних інструментів та окреслення їх значення в
контексті культурно–історичного розвитку є питанням,
що потребує міждисциплінарного підходу, при якому
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мають використовуватись масив знань історико–
культурологічного, філософсько–естетичного, музикознавчого характеру.
Питання філософського обґрунтування мистецтва
загалом та музичного зокрема здійснюються в праці
провідного німецького філософа Г. Гегеля. Спроба
виділити певні аспекти трактування музики в
філософсько–естетичному дискурсі здійснюються в
дослідженні А. Тормахової. Виділення ключових питань,
пов’язаних з розвитком музичного мистецтва та його
загальна історія викладені в праці Л. Сабанєєва. Деякі
питання, що побіжно стосуються китайської культури та
міфології висвітлюються в роботі М. Кукаріної.
Виділення раніше не вирішених частин проблеми. В
сучасному дискурсі наявно чимало робіт, які пов’язані
зі становленням музичних інструментів. В працях,
присвячених проблемам інструментознавства висвітлено
особливості технічного облаштування інструментів та
їх практичного застосування, проте історичні аспекти
їх становлення залишаються поза увагою. В роботах
мислителів, як правило, наявний підхід, де відсутній
конкретно–практичний зріз трактування інструментів.
Відповідно, питання дослідження інтерпретації значення
музичних інструментів в свідченнях міфологічного,
філософського, культурологічного характеру залишається таким, якому не приділено достатньої уваги.
Метою статті є розкриття особливостей трактування музичних інструментів в теоретичному дискурсі в
контексті історико–культурного розвитку людства.
Історія розвитку людської культури нерозривно
пов’язана з формуванням мистецької практики. На
ранніх етапах становлення суспільних угрупувань
мистецтво відігравало синкретичну функцію, поєднуючи
магічні, комунікативні, естетичні та виховні аспекти.
Перші форми музичної активності були представлені
вокальним
та
інструментальним
виконавством.
Первісний інструментарій складався з найпростіших
форм ударних, а згодом й духових та струнно–
щипкових різновидів. На даному етапі неможливо
казати про відмінність теоретичних та практичних
вимірів відношення до інструментів, насамперед, через
брак відомостей писемного характеру, а також завдяки
тому, що доцільність використання підкреслювалась її
практичним застосуванням.
В китайській міфології чимале значення відводилось
опису першопредків – героїв, які ставали творцями
надзвичайно важливих елементів культурного побуту.
Виокремлення якихось певних інструментів в ній немає.
Як правило, усі давні артефакти виготовлялись з глини.
«Усім міфічним першопредкам зазвичай приписувалось
виготовлення різних глиняних сосудів, музичних
інструментів, що в давнину вважалось надзвичайно
цінним діянням» [2, с. 3]. Проте у більш пізній період
можна казати про зародження інструментарію, що
стає основою для того, що існує і в сьогоденні. Так в
стародавньому Китаї не лише виникають відомі ударні
інструменти, як–от литаври та гонг, але й прототип органу.
«Значно більше історичного значення має музичний
інструментарій Китаю, що містив прототипи багатьох
сучасних інструментів, що сходять до найвіддаленіших
часів. Серед них – там–там (гонг), литаври, барабани і
«тченг», що ймовірно виникає ще раніше X століття до
Р.Х. та такий, що становив прототип органа, в який він
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розвинувся, був занесений в Александрію у II столітті до
Р.Х. та потім проник у Візантію та Рим» [3, с. 59].
У Єгипті зароджуються такі щипкові інструменти,
як арфи та набли, з яких потім розвинулись європейські
цитри, лютні та гітари. В єгипетській цивілізації
провідне місце займали й духові інструменти – флейти
та труби. За рахунок того, що наявні були здебільшого
зображення інструментів та музикантів, що на них
грали, досить важко казати про те сакральне значення,
яке їм надавалось.
Якщо казати про індійську міфологію, то в ній одним
з богів, що грає на музичних інструментах є Кришна.
Він обирає духові флейтоподібні інструменти – їх він
має три різновиди – вену, муралі та вамші. Вену – мала
флейта, довжина якої близько п’ятнадцяти сантиметрів
з шістьма отворами для гри. Муралі – сорок п’ять
сантиметрів завдовжки з отвором на кінці і чотирма
отворами на стовбурі, що має найбільш чарівний звук.
Флейта вамші коротша за муралі, її довжина – тридцять
вісім сантиметрів з дев’ятьма отворами. Залежно від
ситуації Крішна грав то на одній, то на іншій флейті.
Вже на стадії стародавніх цивілізацій можна
виділити певні ознаки розрізнення значення тих чи
інших інструментів, коли теоретична думка починає
зумовлювати вибір одних та заперечення інших груп
інструментів. Так у стародавній Греції досить значне
місце починає надаватись струнним інструментам.
Вони сприймаються як ті, що мають значний виховний
потенціал, гра на них є зайняттям, яке буде доречним
не лише для людей, а й для богів, що знаходить
відображення в міфологічних уявленнях. Варто згадати,
що Аполлон не лише вважався покровителем муз, але
й надзвичайно майстерно грав на кіфарі, а згодом й
лірі. Намагання змагатися з ним у майстерності грі
коштувало сатиру Марсію (що доречі грав на духовому
інструменті, який вважився більш «низьким») життя.
Авлос наділяється такими характеристиками, що
пов’язані з пробудженням афективного начала в людині,
не дарма він розповсюджений в діонісійському культі.
«Серед музичних інструментів, які можуть вільно
використовуватись в ідеальній державі задля виховання
молоді, Платон визнає лише кіфару і ліру і не сприймає
багатострунні (пектіду, тригон), авлетичні (духові, на
зразок флейти) та ударні інструменти» [4, с. 16].
В Римській культурі відбувається розвиток багатьох
сфер, пов’язаних з музичним мистецтвом. З одного боку,
наявна музика різного функціонального призначення –
починаючи від військової до розважально–придворної. З
іншого – відбувається поступове формування музичної
теорії. В цей час, на відміну від грецької музики, де менше
приділялась увага ударним інструментам, відбувається
їх запозичення з інших більш «варварських» культур.
«Сама музика та її інструментарій в цей час сильно
варваризується; у побуті виникають чисельні ударні
інструменти, узяті зі Сходу та з оргіастичних культур,
орган, запозичений, скоріше, з Китаю та удосконалений
Героном у II столітті, металеві труби і подібні» [3, с. 68].
Якщо звернутись до середньовічної культури,
то наявним буде успадкування ідей попередніх
цивілізацій, які будуть переосмислюватися під впливом
християнської ідеології. Так в працях теологів доби
середньовіччя буде проходити ідея того, що музичні
інструменти мають важливе значення – їх структура,
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зовнішня будова, тип звуковидобування будуть трактуватись в символіко–алегоричному вимірі. Струнні
інструменти, зокрема арфа стає уособленням душ
віруючих людей, де кожна струна – це душа окремої
людини. За рахунок того, що божественні сили, наче
рука музиканта, торкаються цих струн, виникає єднання
людського і божественного. А. Тормахова відмічає цю
рису середньовічного світогляду, окреслюючи аспекти
погляду на музичний інструментарій різних мислителів:
«Для Клімента Олександрійського арфа – це зображення
тих, хто оспівують бога, її струни – душі віруючих, яких
торкається плектр божественного логосу, а вся музична
гармонія в цілому – це гармонія і згода християнської
церкви. У Афанасія Великого десятиструнний
псалтеріум це людське тіло з його п’ятьма почуттями
і п’ятьма силами душі. Григорій Великий бачить у
кожному інструменті символічний вираз кожного
елемента в ієрархії теологічних цінностей. Псалтеріуми,
на його думку, сповіщають царство небесне, тімпани
передвіщають плоті умертвіння, флейти – плач заради
прилучення до вічної радості, кіфари надають радість
вірним через непорушність вічних благ» [4, с. 27].
Попри те, що для кожного інструменту можна віднайти
ідеологічно «вірне» потрактування, більш принадними
для використання вважаються саме струнні, в набагато
меншій мірі духові та ударні.
Так само примат струнних інструментів буде
наявний і за доби Відродження. Попри те, що в цей
час відбувається удосконалення інструментів, що
виникли у попередні часи, та поява нових – духові
сприймаються як ті, що більше пов’язані з народною,
а не високою виконавською культурою. Витоки
такого ставлення полягають у тій частці чуттєвого
начала, яке пробуджується завдяки звукам флейти та
подібних їй інструментам. Не варто забувати, що попри
інтерес в цей період до світського начала загалом та
музикування зокрема, добу Відродження супроводжує
релігійна ідеологічна установка. Окрім цього в цей час
простежується вплив неоплатонізму у філософській
думці. Варто відзначити, що однією з ключових
ознак постає зміна пріоритетних установок. Ренесанс
характеризується спробою відновити певні ідеали доби
античності, а особливо, відродити традиції грецької
трагедії. В ній був присутній різний інструментарій.
Хоча в античності не було абсолютно врівноваженого
балансу між вокальним та інструментальним началом,
проте саме завдяки спробам створити видовище, яке
мало наслідувати ідеалам грецьких трагедій, виникає
опера. В цьому жанрі хоча й почало відводитись чільне
місце вокальному началу, проте можна казати про спробу
«змагатися» інструментам та голосу. Тому від цього часу в
естетичній та музикознавчій думці скоріше актуалізується
проблема взаємодії та пріоритетності вокального та
інструментального. Так Г. Лессінг наголошує в своїх
працях на тому, що музичний твір повинен надавати
слухачу пряме уявлення про композиторський задум,
причому немає різниці це є «підказка» у вербальному
тексті, чи це суто інструментальний твір. «Він вважає,
що музика повинна зображати пристрасті, завдання
композитора полягає в тому, щоб це зображення
було прозорим і зрозумілим, навіть якщо мова йде не
про вокальну музику, а й про суто інструментальну,
сприйняття якої є більш складним» [4, с. 44].
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У культурі Нового часу одним з ключових завдань
мистецтва постає здатність чинити естетичний вплив
на людину, провідним стає намір відтворити відповідні
афекти за допомогою музики. Отже, інструменти, що
до цього часу вважались «низькими» – родина флейт та
інші дерев’яні духові – відтепер стають набагато більш
популярними, їх застосування в інструментальних складах
не викликає жодних заперечень, поступово вони займають
своє місце в оркестрах та камерних виконавських складах.
В філософській думці починає зникати конкретно–музичне
трактування компонентів мови музики, яке поступово
поступається
більш
універсальним
філософсько–
узагальнюючим. Так, наприклад Г. Гегель в своїх працях
відстоює ідею того, що саме інструментальна музика
надає більше коло можливостей для творця–композитора.
Він тепер може обирати будь–які засоби для досягнення
потрібного художнього образу. Немає обмежень, наявних
у вокальній музиці, де вербальний текст буде формувати
уявлення про певний зміст твору, а виконавські можливості
обмежуватимуться тими, які надає людський голос. «…
Слова варто розглядати лише як привід до музичного
коментарю, який отримує власний розвиток сам по собі.
Він …вичерпує з нього (тексту) лише загальні моменти
змісту…» [1, с. 288].
В мистецькій практиці, починаючи з кінця XVIII століття
виникає прагнення до створення чогось унікального,
несхожого на інше, індивідуальне та неповторне. Щоб
досягнути цієї мети відбувається не лише формування
нових жанрів та форм, але й створюються передумови для
появи нових інструментів. В цей період удосконалюється
група струнно–щипкових – як–от гітара та виникають ряд
змін у конструкції флейт, гобоїв (відбувається реформа
Т. Бьома, в результаті якої не лише змінюється флейта,
але й додається клапанна система до гобоїв), кларнетів,
труб (створюють хроматичні труби). В XIX столітті
виникає родина саксофонів, створюються акордеони та
баяни. Подібна тенденція зумовлена не лише прагненням
до новацій, але намаганням створити універсальні
інструменти, які будуть мати набагато більші виконавські
технічні та виразні можливості. З удосконаленням систем
та виникненням нових пневматичних клавішних язичкових
інструментів закладаються умови для виконання матеріалу
не менш складного, ніж на фортепіано, окрім цього,
додається мобільність музикантів, які відтепер можуть
виконувати будь–де.
Висновки та подальші перспективи. Аналіз особливостей розвитку музичного інструментарію та специфіки
його теоретичного обґрунтування дає простежити певну
динаміку взаємодії між теорією та практикою. На ранніх
етапах розвитку культури відбувається формування
інструментарію, який відразу починає застосовуватись.
За часів існування стародавніх цивілізацій відбувається
становлення міфологічних та філософсько–теоретичних
уявлень, пов’язаних з музичними інструментами, в
результаті якого здійснюється диференціація можливостей їх практичного використання в залежності
від поставленої мети та мистецьких задач. За часів
середньовічної культури характерним є символіко–
алегоричне трактування інструментів. На етапі
становлення західноєвропейської культури Нового часу
відбувається поступове формування філософської думки,
що має не конкретно–практичний, а універсально–
узагальнюючий характер, в результаті чого відбувається
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зменшення інтересу до певних інструментів, змінюючись
діалектикою вокального та інструментального начал. Для
музичної практики XIX століття притаманне прагнення
до створення нових інструментів та удосконалення вже
існуючих, що приводить до ускладнення композиторської
творчості, відкриття широких можливостей для
всебічного розкриття технічних та виразних засобів та
зникнення меж для диференціації їх застосування.
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Musical instruments and theoretical substantiation of their
importance in the context of cultural and historical development
The article devoted the features of formation of musical instruments and
features theoretical study of the phenomenon of its use in musical practice. The
aim of the study is the disclosure features interpretations of musical instruments in
the theoretical discourse in the context of historical and cultural development of
humanity. Research methodology provides for interdisciplinary principle consists in
bringing historical, cultural, musicological, philosophical knowledge, array methods
– analysis, synthesis, comparative, through which the formation of a comprehensive
understanding regarding the goal. Analysis of the development of musical instruments
and the specifics of its theoretical justification makes it possible to track a dynamic
interaction between theory and practice. At the time of ancient civilizations is
becoming mythological and philosophical and theoretical concepts related to musical
instruments as a result of which the differentiation capabilities of their practical use,
depending on the goals and artistic objectives. However, at the stage of Western
modern culture is a gradual formation of philosophical thought, which is not exactly
practical, universal and general character, resulting in a decrease of interest in certain
instruments. Instead, new instruments are emerging and existing ones are being
improved, which offers great opportunities for their practical application.
Keywords: musical instruments, philosophy, culture, history.
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Ніцшеанські наративи у політичному православ’ї
Аналізуються особливості ніцшеанських наративів у сучасному
політичному православ’ї. Досліджено, що використання у політичному
православ’ї нехарактерних для християнської традиції наративів є
своєрідною реакцією на культуру постмодерну. Доведено, що окремі
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апологети політичного православ’я в риториці «державної сили»
усвідомлюють, що використовують ворожу до християнства ніцшеанську
ідеологічну матрицю. Відверто шовіністична та авторитарна риторика
російських пропагандистських ЗМІ та офіційних державних речників формує
дискурс, у якому існування церкви вимагає розробки певної «адаптованої
мови». РПЦ на рівні офіційних документів визнає «симфонію духовної та
світської влади» основним напрямком розвитку взаємовідносин з державою,
тому актуалізація «риторики сили» видається доволі органічним явищем.
Показано, що ніцшеанські наративи мало співвідносяться з християнською
традицією. Проаналізовано, що для політичного православ’я як феномену
культури постмодерну підміна християнського наративу політичним
видається типовим явищем.
Ключові слова: ніцшеанський наратив, ніцшеанство, політичне
православ’я, постмодерна культура, релігійний наратив.

У інтелектуальному плані прийнято вважати, що
своєрідним апофеозом модернізму стало виникнення так
званої «філософії життя», найяскравішим представником
якої вважається Фрідріх Ніцше. Таку назву цей
напрямок у філософії отримав через те, що життя у
ньому трактується як первинна реальність, цілісний
процес, подальша диференціація якого дає все розмаїття
явищ і подій. Продовжуючи просвітницьку традицію
критицизму «застарілої моралі», що не встигає за світом,
який швидко змінюється, Ніцше розробляє оригінальне
вчення про етику та вносить новітні філософські
наративи, деякі з яких пізніше відіграють дуже важливу
роль у процесі формування інтелектуального підґрунтя
постмодерну. «Філософія життя» спочатку була націлена
на критичне переосмислення всієї минулої філософії,
виходячи з примату життя над істиною. Через це
представники «філософії життя», особливо Ніцше,
критикували існуючі на той час уявлення про мораль,
етику, науку та релігію [14].
Говорячи про «філософію життя» та, зокрема, про
Ніцше, неможливо тим чи іншим способом оминути
чи не найголовнішу філософську максиму епохи
модерну та ключовий момент його філософії. Звісно,
мова йде про проголошення так званої «смерті Бога».
Саме це проголошення висловлювало ідею когнітивної
та моральної зрілості суб’єкта, позбавляючи його від
універсальної пояснювальної формули, що дозволяє
маскувати своє незнання посиланням на вищу інстанцію
та кінцеву причину. Це примушує суб’єкт прийняти
моральну відповідальність персонально на себе [9].
Іншими словами, зі «смертю Бога» закінчувалось все
старе та починалося нове, людина була вільна від будь–
якої трансцендентальної влади, вступала до своєрідної
духовної зрілості та як результат залишалася на самоті зі
своїми проблемами.
Характерним є те, що сама ця маніфестація
покладала на людину значну моральну відповідальність
за «вбивство Бога». Ніцше пише: «Бог помер! Бог не
воскресне! І ми його вбили! Як утішимося ми, вбивці з
вбивць! Але, замість страху, розпачу, або жалю втрати з
цього приводу, оточуючи ніцшеанського пророка люди
починають сміятися» [10, с. 144]. За словами Подороги,
цей момент є ключовим для розуміння філософії Ніцше.
Важливою стає реакція оточуючих безумця людей. На
його думку, починаючи сміятися, оточуючі виживають
цим сміхом останні краплі трагізму цієї ситуації, сміх, про
який заявляє Ніцше, – це сміх, яким неможливо сміятися,
його призначення інше: він повинен вигнати зі світу всю
його серйозність. Він стає справжньою рушійною силою
модерну, з цим сміхом людство вступає в нове життя, у
життя–сам–по–собі, де немає нічого, що вказувало б на
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присутність Бога [13]. Цей сміх, оформившись в іронію,
стане провідною зброєю філософів доби постмодерну, де
люди «втомленої культури» будуть іронічно переказувати
один одному класичні наративи. Але слід зазначити, що,
за словами Девіда Харта, Ніцше створює такий наратив,
де Бог ніколи не фігурував насправді, саме в цьому
слід вбачати той карикатурний образ християнства, що
був створений у часи модерну та перейшов від нього
у постмодерн [20, с. 60]. Крім того, слід зазначити, що
Ніцше розробив ще дві концепції, вплив яких доволі
серйозно позначився на модерні, а потім знайшов певні
форми відображення і в постмодернізмі. Мова йде про
концепції «надлюдини» та «волі до влади». Відкидаючи
ідею існування персоніфікованого Бога як такого та
замінюючи його постаттю надлюдини, Ніцше виводить
революційну для того часу ідеологічну модель. У своїй
відомій праці «Так говорив Заратустра» він стверджує,
що людина – це канат між твариною та надлюдиною [11,
с. 10]. Концепт надлюдини був орієнтований на відмову
від моралі, що приборкує справжню природу людини, на
перехід особистості «по той бік добра і зла», де людина
через реалізацію себе як творця стає новим Богом [8].
Інший великий ніцшеанський наратив – «воля
до влади», що виступає основним поняттям у
філософії німецького мислителя і використовується
ним для позначення принципу пояснення всього, що
відбувається у світі як такому, його субстанціальної
основи та фундаментальної рушійної сили. Для Ніцше
воля до влади – це те, за допомогою чого все має бути в
кінцевому підсумку витлумачено і до чого все має бути
зведено. Протягом всього наступного століття, саме
цей ніцшеанський наратив зазнавав безпрецедентних
спотворень і фальсифікацій; він і донині залишається
об’єктом найрізноманітніших інтерпретацій, у тому
числі й тому, що сам Ніцше не особливо намагався
пояснити, що ж все–таки він під ним розуміє [17].
Важливо відзначити, що саме поняття «воля до влади»
було активно розроблено деякими представниками
постмодернізму, зокрема Фуко та Делезом. Але з
характерним для постмодернізму анархістським
уявленням про владу як певну форму насилля, ці
філософи інтерпретують волю до влади як тотальне
прагнення до свободи без будь–яких зовнішніх перешкод,
де головним виявом цієї свободи стає краса, але, яким
саме чином краса спонукає індивіда до волі влади, вони
не пояснюють, говорячи про те, що експансивна воля до
влади протистоїть справжньому прагненню до свободи
[20, с. 105].
Філософські наративи Ф. Ніцше дієві й в дискурсі
постмодернізму, зокрема у його релігійному вимірі.
У сучасній західній культурі феномени кризи
метанаративу та метафізики стали важливими чинниками
формування філософської системи постмодерну
та вплинули на виникнення нового філософського
розуміння естетики, інструментом втілення якого
стає так звана «практика себе». Прагнення до краси,
збуджене в людині волею до знання та «турботою про
себе», у працях Мішеля Фуко інтерпретувалося як
вияв волі до влади. Філософ зазначає, що кінцевою
метою актуалізації цієї волі є вияв її у світі. Водночас у
працях Жиля Делеза воля ототожнювалась з хаотичним
поривом, виявом якого і ставала культура постмодерну
[там само, с. 93].
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Таке використання ніцшеанських наративів – типове
явище для пострелігійної та постнаративної культури
постмодерну. Цікаво те, що саме така, характерна для
ніцшеанського розуміння інтерпретація волі до влади,
що виявляє себе у світі, виникає у деяких представників
політичного православ’я. Необхідно зазначити, що
саме у питанні сприйняття та інтерпретації феномену
влади політичне православ’я дуже близько підходить до
культурних парадигм постмодерну. Місцем розгортання
цих постмодерністських інтерпретацій стає вибудуваний
за принципом мовних ігор конструкт «Російського
світу», на віртуальних просторах якого і відбувається
возвеличення «волі до влади». Формою актуалізації
концепції про «волю до влади» в ідеологічній дійсності
«Російського світу» є активне використання риторики
необхідності «сильної руки». Цікаво, що місцем
найактивнішого вияву цих тенденцій та їх змішування
із православним віровченням є точка зіткнення двох
постмодерністських ідеологічних конструктів –
«Російського світу» та неоєвразійства.
Головним апологетом цього синтезу виступає
відомий ультраконсервативний філософ, публіцист та
прибічник концепції «Російського світу» Олександр
Дугін. Будучи доволі суперечливою особистістю, Дугін
протягом свого життєвого шляху постійно змінював
свої релігійні, філософські та політичні погляди,
залишаючись, попри те, постійним героєм медіа сфери
та популярним філософом російського сьогодення
[2]. Політичні погляди філософа дрейфували від
членства у право–радикальному товаристві «Пам’ять»
наприкінці 80–х років ХХ століття до співпраці з
лівими радикалами на кшталт Едуарда Лимонова в
середині 90–х. Результатом цих «пошуків себе» стало
повернення Дугіна до правого радикалізму та крайнього
консерватизму, що актуалізувалися у неоєвразійстві.
Паралельно з цим дрейфували і релігійні погляди
філософа: у пошуках власної релігійної ідентичності він
пройшов шлях від окультизму до православ’я старого
обряду [5]. Незважаючи на дуже широкий спектр
ідеологічних мутацій, Дугін завжди фокусував власну
увагу на таких важливих для нього темах як влада, війна,
теорії управління, православ’я, євразійство, фашизм,
історичний ревізіонізм, геополітика [2]. Схильний, як
і всі прибічники «Російського світу», до історичного
ревізіонізму та конспірології, Дугін розробив власну
модель переосмислення історичного процесу, що
балансує на межі чергового постмодерністського
конструкту та теорії змови. У своїх працях він розглядає
історичний процес як протиборство двох окремих
цивілізаційних систем: «євразійської» та «атлантичної»,
що багато в чому збігається з езотеричними
переконаннями ідеологів Третього рейху [19].
Схожа ідеологічна дихотомія спостерігається
і у вченні Дугіна про «археомодерн». На думку
філософа, археомодерн слід визначати як накладання
двох парадигм – модерну і премодерну (традиційне
суспільство в термінології Дугіна). Філософ зазначає, що
у стані археомодерну не відбувається концептуального
співвіднесення модерну і премодерну, тобто між ними
не існує виразного логічного переходу. На думку Дугіна,
археомодерн є оригінальним культурним станом,
притаманним, наприклад, Росії як окремій цивілізації,
де колективна свідомість не сприймає надбання
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модерну. Філософ стверджує, що в російській дійсності
модерн усвідомлюється одночасно і як модерн, і як
премодерн, а отже, відбувається змішування модерну й
архаїки [3]. На тлі такого стану речей в «археомодерні»
виникає протистояння двох протилежних начал,
що стають уособленням різних типів культури.
Дугін називає їх «керигмою» та «структурою». Таку
термінологію він запозичує у протестантського теолога
Рудольфа Бультмана, який вважав, що в християнстві
є раціональна розсудлива частина, «керигма». Їй
протистоїть величезне нашарування ірраціональних
елементів, які проникли з дохристиянських язичницьких
традицій та містицизму. Дугін називає їх «структурою»
та стверджує, що вони відсилають до «колективного
несвідомого». На підтвердження своїх слів філософ
наводить приклад з історії психології, стверджуючи, що
засновник школи психоаналізу Зигмунд Фрейд, на його
думку, був представником «керигматичного типу», у той
час як його учень Карл Юнг належав до протилежного
«структурного типу». Іншим цікавим для розуміння
феномену керигми прикладом, що наводить Дугін, є
приклад із лабіринтом, де несвідоме або структура
уявляє собою лабіринт, у той час як керигма є мапою,
що допомагає з нього вибратись. На думку Дугіна,
археомодерн являє собою співіснування керигми та
структури в конфліктному або хаотичному стані [1].
Такий тип світогляду певною мірою відсилає нас до
ніцшеанського наративу про аполлонівське та діонісійське
начало, де керигма є аполлонівським началом, що
впорядковує всесвіт, у той час як структура виступає
діонісійським проявом волі. Розвиваючи цю тему,
філософ стверджує, що, відповідно до наведеної вище
дихотомії, відбувається вищезгаданий поділ цивілізації.
Звісно, що в уявленнях Дугіна Росія співвідноситься
з керигматичною «євразійською цивілізацією» [19].
Експлуатація цих дихотомій базується певною мірою на
бажанні розробити оригінальне філософське тлумачення
тих концепцій, які вище керівництво РПЦ поширює
під виглядом ідеологічної доктрини «Російського
світу». Розроблена Дугіним концепція багато в чому
перегукується з принципами «окремої цивілізації»
та «особливого шляху», закладеними у «Російському
світі». Його наратив про «протистояння євразійства
та атлантизму» – спроба виправдати агресивну й
ізоляціоністську політику Росії. До речі, важливо
зазначити, що есхатологічні уявлення філофора теж
мають доволі одностайне ідеологічне забарвлення.
Дугін вважає, що есхатон є перемогою «керигми» над
«структурою», а «ситуація постмодерну» для нього –
самоаналіз керигми, позбавленої архаїчних нашарувань
структури, та кінцева фаза існування [1]. Варто зазначити,
що Дугін також виступає активним прибічником, якщо не
одним із головних ідеологів, концепції «Консервативної
революції», що базується на ідеї перемоги в окремих
країнах правих політичних сил та встановлення в
них ідеології «особливого шляху», яку він порівнює з
італійським фашизмом [19]. Крім того, Дугін є активним
прибічником ідеї про «симфонію світської та духовної
влади». Він вважає, що альянс церкви та світської
влади є основою російської державності [4]. Необхідно
вказати, що Дугін, незважаючи на широкий розголос
його діяльності у медіа, залишається для офіційного
російського православ’я фігурою маргінальною.
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Причиною тому може стати факт його дистанціювання
від офіційної церкви. На цьому етапі Дугін віддає
перевагу т.зв. Єдиновірчій церкві, що являє собою
помірковане крило старообрядців, яке визнає літургічну
єдність з РПЦ та її ієрархію [5]. По–друге, одіозність
деяких з його робіт, статей і публічних виступів зазнає
значної критики з боку представників світської науки,
суспільства та навіть деяких представників церкви [16].
Дещо інша ситуація склалася з феноменом
проникнення ніцшеанських наративів у риторику
офіційних представників РПЦ. Обираючи стратегії
будування своїх промов, окремі з представників
духовенства РПЦ, що часто виступають апологетами
політичного православ’я, нерідко використовують у
своїй риториці відверто фашистські моделі й образи,
пов’язані з прославленням сили, могутності та величі.
За словами російського публіциста Максима Кантора,
таке розуміння православ’я окремими представниками
РПЦ базується на переконанні, що, хрестячи Русь, князь
Володимир обрав церкву, яка наочно являє могутність
[6]. Цікаво зазначити, що особливо часто апологети
«Російського світу» поєднують ці наративи з наративом
«окремої цивілізації». Доволі часто вони закликають
владу боронити традиційні цінності, «Російський
світ», традиційну родину силою православ’я. Головну
загрозу всім цим «традиційним цінностям» становить,
на їх думку, деструктивна та бездуховна «західна
культура». Звісно, що такі відверті прояви релігійного
фундаменталізму викликають послідовну критику як
з боку більш поміркованих служителів церкви, так і з
боку представників світського суспільства [7]. Основний
напрямок їх критики найчастіше спрямовано в бік
церковних ораторів, популярних відверто провокативною
риторикою. Особливої уваги з цього питання заслуговує
діяльність колишнього голови синодального відділу з
взаємодії Церкви та суспільства РПЦ (з 31.03.2009 по
24.12.2015) протоієрея Всеволода Чапліна.
Багато уваги та критики привернула до себе
скандальна стаття отця Всеволода Чапліна «Істинне
християнство або культ сльози дитини?», у якій він
назвав гуманізм «предтечею релігії антихриста», що
ставить грішну людину в центр всесвіту. Крім того,
отець Всеволод вважає, що християнські можновладці
мають право або навіть повинні застосовувати силу
для боротьби за «ідеали добра», у яких він вбачає,
перш за все, православну віру. Саме для збереження
віри слід використовувати силу, відстоюючи свободу
людей, зберігати її та жити за нею, особливо перед
лицем агресивного нав’язування інших релігій або
безбожництва, – стверджує священик [21]. Також
він наполягає на відродженні державної ідеології,
стверджуючи, що влада в Росії не може бути байдужою
до сфери ідей та смислів, віри і моральності [15]. Крім
того, Чаплін вважає, що церква повинна прагнути до
поєднання з можновладцями, тому що це допомагає їй
ефективніше проповідувати. Взагалі, отець Всеволод
як керівник відділу з взаємодії Церкви та суспільства
дуже часто виступав у ЗМІ, на конференціях, дебатах,
особливо пов’язаних із церковною проблематикою.
Гостра соціальна полеміка та неоднозначність
сприйняття церковної політики з тих чи інших питань
часто інтерпретувалися Чапліним як напади на
православ’я. Саме в цьому світлі слід розглядати його
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заяви щодо втручання церкви у політику та наголошення
на тому, що християнство повинне відстоювати свої
права та боротися з християнофобією, яку пропагує
Західний світ [22].
Особливим місцем зіткнення у цьому питанні став
відомий скандал із панк–гуртом «Pussi Riot», акція якого
визвала реакцію обурення серед віруючих та спонукала
деяких священнослужителів, політиків і церковних
активістів до некоректних висловлювань. Обурення
церковної спільноти, що розцінила цей інцидент як «напад
на православ’я», стало причиною доволі суперечливих
наслідків, що призвели до засудження учасниць акції
[12]. Загалом, використання наративу сили, апеляція до
влади та Божої всемогутності дуже часто супроводжує
риторику апологетів політичного православ’я в
моменти виникнення певних прецедентів, які вони
розглядають як «напади на православ’я». У цьому ключі
можна розуміти і риторику популярного українського
проповідника отця Андрія Ткачова під час подій
«Революції гідності» в грудні 2013–го року. У ряді статей
та проповідей, які оприлюднив у вищезгаданий період,
він закликав віруючих молитися за владу, дарування
їй сили для боротьби з «біснуватими», «єретиками та
розкольниками». З приводу цих промов та публікацій
священик отримав догану від керівництва УПЦ, яке
нагадало, що церква – не місце для політичних агітацій,
а проповіді священиків не слід тлумачити з позиції
суб’єктивних політичних вподобань [15]. Відзначимо,
що у червні 2014 року цей священик переїхав із Києва до
Москви, звідки послідовно у неприпустимій, агресивній,
образливій формі критикував українців та УПЦ.
Підбиваючи підсумки вищесказаного, слід вказати,
що використання нехарактерних для християнської
традиції наративів є своєрідною реакцією на культуру
постмодерну. Важко уявити, що, вдаючись до риторики
«державної сили», окремі апологети політичного
православ’я усвідомлюють, що використовують
ворожу до християнства ніцшеанську ідеологічну
матрицю. Скоріш за все, цей феномен можна пов’язати
з феноменом тотальності культури постмодерну, що,
піддаючи сумніву наративність як таку, сама паразитує
на старих наративах, використаних у новому контексті.
Іншим важливим аспектом стає феномен використання
політичним православ’ям соціокультурних реалій
ареалу його поширення. Відверто шовіністична та
авторитарна риторика російських пропагандистських
ЗМІ та офіційних державних речників формує дискурс,
у якому існування церкви вимагає розробки певної
«адаптованої мови». Беручи до уваги той факт, що
РПЦ на рівні офіційних документів визнає «симфонію
духовної та світської влади» основним напрямком
розвитку взаємовідносин з державою, актуалізація
«риторики сили» видається доволі органічним явищем.
Важко оцінювати, наскільки це співвідноситься з
християнською традицією. Але необхідно констатувати,
що для політичного православ’я як феномену культури
постмодерну
підміна
християнського
наративу
політичним видається типовим явищем.
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as the main direction of the development of relations with the state, therefore the
actualization of «force rhetoric» seems rather organic. It is shown that Nietzschean
narratives have little to do with Christian tradition. It is analyzed that for political
Orthodoxy as a phenomenon of culture of postmodern substitution of the Christian
narrative to political appears to be a typical fact.
Keywords: Nietzschean narrative, Nietzscheism, political Orthodoxy, postmodern culture, religious narrative.
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Музичне мистецтво як комунікація
у філософському дискурсі XIX–XX століття
Аналізується особливість трактування музичного мистецтва в
філософському дискурсі. Метою дослідження є аналіз ролі музичного
мистецтва як засобу розкриття її комунікативного потенціалу в працях
мислителів XIX–XX століття, що сприяє формуванню уявлення про її значення
в житті суспільства. Методологія передбачає звернення до робіт мислителів,
в яких розкривається роль музичного мистецтва як засобу розкриття істини
у чуттєвій формі. Реалізація даного завдання передбачає використання
міждисциплінарного підходу. Завдяки аналітичному та системному підходу
досягається реалізація поставлених цілей. В науковому філософському дискурсі
XIX–XX століття одним з напрямків розвитку обґрунтування музичного
мистецтва є акцент на її ролі у процесі комунікації. Ряд авторів згадують
музику, надаючи їй особливого значення у питанні осягнення істин світу. В
той час як такі автори, як А. Шопенгауер та Ф. Ніцше наголошують на її
здатності прикрасити життя, акцентуючи увагу на її емоційному компоненті,
в роботах більш пізніх авторів зосереджується інтерес на її можливості бути
символом. Презентативний символізм, прикладом якого є музика, не вимагає
словника, він пов’язаний з чуттєвим значенням і візуальними формами.
Ключові слова: музичне мистецтво, комунікація, символ, знак, істина.

Музичне мистецтво здавна привертало увагу
мислителів. Спроби обґрунтувати його соціальне
значення, окреслити його роль у вихованні, визначити
його природу та походження були наявні вже у
міфологічних уявленнях стародавніх цивілізацій. У
процесі культурного розвитку здійснювалось більш
ґрунтовне дослідження музичного мистецтва, що
спрямовувалось на виділення сутнісних аспектів. В
XIX столітті можна казати про вихід у обґрунтуванні
музики на такий рівень, що дало можливість казати про
філософію музики. Разом з тим, досить багато авторів,
які не концентрують свою увагу виключно на музичному
мистецтві, починають звертатись до нього, аби виділити
ключові аспекти мистецької практики. Окреслення
вимірів осягнення музичного мистецтва в філософсько–
естетичних працях на рубежі століть є питанням, що
дозволить створити комплексне уявлення про напрямки
дослідження цього виду мистецтв.
В
роботах
сучасних
мистецтвознавців
та
естетиків здійснюється аналіз особливостей творчої
спадщини провідних філософів минулого. В статті
О. Аствацатурова концентрується увага на витоках
та особливостях спадщини Ф. Ніцше. Деякі аспекти
поглядів А. Шопенгауера та Ф. Ніцше стосовно
музичного мистецтва виокремлюються в працях
А. Тормахової. Є. Басін в монографії «Семантична
філософія мистецтва» зосереджує увагу на викладі
теорій, де представлена проблема філософської
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інтерпретації знаків та комунікації у мистецтві. Зокрема окреслюються деякі аспекти поглядів Ч. Пірса,
Е. Кассірера та С. Лангер, що представляють основу
наукового інтересу даного дослідження.
Виділення раніше не вирішених частин проблеми.
Наявний ряд робіт вітчизняних дослідників, в яких
представлені певні питання, пов’язані з виокремленням
поглядів на музичне мистецтво в контексті філософського
дискурсу XIX–XX століття, проте мало уваги приділено
акценту на його комунікативній природі.
Метою дослідження є аналіз ролі музичного
мистецтва як засобу розкриття її комунікативного
потенціалу в працях мислителів XIX–XX століття, що
сприяє формуванню уявлення про її значення в житті
суспільства.
Музичне мистецтво здавна привертало увагу
мислителів. Будучи одним з найбільш поширених видів
мистецтва, яке має здатність бути доступним завдяки
своїй здатності апелювати до чуттєвого начала, воно
неодноразово ставало об’єктом наукового дослідження.
Починаючи з XIX століття виникає ряд робіт різних
мислителів, в яких здійснюється обґрунтування
проблеми генія у мистецтві, сутності музичного твору,
здатності здійснювати комунікацію за допомогою
музики, наголошується увага на питанні походження
музики, розкриття специфіки музичної мови.
Серед авторів, для яких музичне мистецтво посідає
чільне місце у загальній світобудові вирізняються праці
А. Шопенгауера та Ф. Ніцше. В роботі «Світ як воля та
уявлення» А. Шопенгауер наголошує на тому, що музика
здатна передати сутність світу, причому ця сутність
стає зрозуміла для усіх. Музика виступає як своєрідна
мова, для знання якої не треба мати якісь особливі
навички. Вона допомагає розкрити істини світу, отже
це наче ключ до комунікації зі світом. «Що стосується
музики, то філософ відводить для неї особливе місце
у своїй класифікації мистецтв; вона перетворюється
на квінтесенцію усіх інших видів мистецтва. Музика,
на його думку, позбавлена можливості наслідування
чи відтворення, але при цьому вона безпосередньо
відображає сутність світу. Шопенгауер вважає, що
музику можна трактувати як всезагальну мову, яка має
перевагу над мовою наочного світу, бо картина світу в
музиці є загальнозрозумілою. Йдеться про колосальні
можливості музики у відтворенні саме внутрішньої
сутності світу та особистісного для кожної людини.
Музика – це «мова почуття та пристрасті», що спільна
для всього людства» [6, с. 46].
Ідея уподібнення музики до мови, яка може бути
сприйнятою усім людством свідчить про надзвичайно
високий статус, якого надає А. Шопенгауер музиці.
Досить неоднозначним є трактування філософом
музичних жанрів. Варто згадати, що серед музичних
жанрів одне з центральних місць надавалось опері. Цей
жанр міг поєднувати у собі досягнення багатьох видів
мистецтва, синтезуючи їх. Проте для Шопенгауера цей
жанр наділяється суто негативними ознаками. При
оцінці його позиції варто згадати, що для Шопенгауера
важливим є сприйняття музики інструментальної, адже
вона володіючи найбільш абстрактним рівнем передачі
образу та змістовного рівня, дозволяє й не обмежуватись
тими чинниками, на які «натякає» вербальний та
візуальний рівні. А. Тормахова відмічає: «Філософ є
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прибічником інструментальної музики, в якій вся увага
спрямовується на спробу осягнути внутрішню сутність
задуму автора. В цьому плані опера, як синтетичний
жанр, де поєднується музика, поезія, сценічна дія,
хореографія, декорації відвертають, на його думку, увагу
глядача від сприйняття» [6, с. 47]. На думку Шопенгауера
опера – це джерело постійної естетичної насолоди.
Сприймати її можна насамперед тим, хто не дуже добре
розбирається у музиці.
Що ж стосується Ф. Ніцше, який був надзвичайно
захоплений ідеями праці А. Шопенгауера, він продовжує
цікавитись музичним мистецтвом, причому робить
це і на практичному, і на теоретичному рівнях. Ніцше
є музикантом–практиком, який спрямовує власну
творчу діяльність у напрямку створення нових опусів
– фортепіанних п’єс, романсів та пісень, хорових
творів. Рівень майстерності Ніцше як композитора був
пов’язаний з вокальними творами. Його ж твори для
фортепіано мали зв’язок з імпровізаційним началом.
«Фортепіанні п’єси Ніцше часто народжувалися
з імпровізацій, що було одною з характерних рис
романтичного музикування (Шопен, Шуман; ознаки
імпровізаційності можна знайти також в творах
Скрябіна)» [1, с. 106]. Проте творчий потенціал Ніцше
як композитора був недооціненим Р. Вагнером та його
оточенням. У теоретичних філософських працях Ніцше
відстоює ідею того, що музика є результатом вираження
волі – поняття, що було ключовим для Шопенгауера.
Досить неоднозначним є те, що Ніцше проходить не
лише через успадкування ідей його попередників, але й
через їх заперечення. Отже в результаті творчої еволюції
мислення філософа, він приходить до відторгнення,
концепцій Вагнера та Шопенгауера.
Одним з ключових тверджень німецького
філософа є ідея, що музика безпосередньо пов’язана
з афективним началом, вона добре розуміється не
завдяки раціональності, а скоріше через емоційну
складову. «Філософ підтримує просвітницьку теорію
афектів, згідно якій музична мова – це насамперед
мова афектів, головним із яких є афект насолоди
екстатичного характеру. Усі емоції, які викликаються
музикою є наближеними до природних інстинктів, які
відокремлені від розумового керування, в результаті
демонструють картину справжнього дійсного людського
внутрішнього світу» [7, с. 100]. Найбільш важливим є
те, що музика здатна надавати естетичну насолоду, вона
сприяє комунікації між людьми. Саме музика стає тим
чинником, з якого виникає грецька трагедія, як він вказує
у праці «Народження трагедії з духу музики». Хоча у
світі багато страждань, проте саме мистецтво загалом
та музика зокрема здатні надавати людині певної втіхи,
робити існування більш приємним. «Єдність життя і
музичного мистецтва, на думку Ф. Ніцше, дозволяє
дещо глибше зрозуміти складні соціальні процеси, що
відбуваються у суспільстві, дають змогу прогнозувати
моделі подальшого розвитку людства та ролі особистості
в ньому» [7, с. 101].
Дещо інше трактування музики представлене в
працях американського мислителя Чарльза Пірса. В його
концепції увага зосереджується на знаковій природі
мистецької практики. «Твір мистецтва Пірс розглядає
як знак. Так, виконання творів концертної музики – це
знак, який повідомляє і прагне повідомити музичні
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ідеї композитора» [2, с. 255]. Ч. Пірс переконаний, що
музичні знаки можуть бути виразними, іконічними
(зображальними) та умовними. «Відповідно до їх
ставленням до своїх динамічних об’єктів, я ділю знаки на
Ікони, Індекси і Символи (поділ, який я дав ще в 1867. Я
визначаю Ікону як знак, обумовлений своїм динамічним
об’єктом в силу його власної внутрішньої природи.
Такий будь–який квалісайн, наприклад, бачення, або
почуття, порушене музичною композицією, яке, за
спільною думкою, представляє те, що прагнув передати
композитор» [5, с. 172]. Тобто почуття, що викликаються
музичним твором, і розглядаються як репрезентація
задуму композитора, також характеризується Ч. Пірсом
як зображення. Подібно до грецьких та середньовічних
мислителів Ч. Пірс вбачає естетичну цінність музичного
твору у «впорядкованості послідовностей звуків».
Пірс вказує на те, що музична тканина складається
з мелодії та окремих нот. Особливість сприйняття
мелодії та окремих звуків буде полягати у тому, що
вона є впорядкованою послідовністю звуків, яка
потребує безперервного пропущення крізь свідомість
слухача музичного матеріалу. Проте коли мова йде про
окремо взяті звуки, то їх тривалість може бути різною
– від секунди до години, відповідно їх сприйняття буде
дискретним. «Мелодія складається з впорядкованої
послідовностізвуків, які впливають на вухо в окремі
моменти часу; для того щоб сприйняти всю мелодію
вцілому, потрібна безперервність свідомості, за
допомогоюякої нам даються події потоку часу.
Звичайно,ми сприймаємо мелодію, чуючи окремі ноти;
однак не можна сказати, що ми безпосередньо почуємо
мелодію, оскільки ми чуємо лише те, що дано в даний
момент часу, а впорядкована послідовність не може
існувати в даний момент часу» [5, с. 273].
Знакове трактування музичного мистецтва наявне
в працях, які виникають вже в XX столітті. Так подібні
риси наявні в роботах німецького та американського
мислителя Е. Кассірера та американської дослідниці
С. Лангер. Е. Кассірер у праці «Філософія символічних
форм» зазначає, що точне мислення завжди спирається
на символіку і семіотику. Він згадує погляди Вільгельма
фон Гумбольдта, для якого звуковий знак, подібний
до мосту між суб’єктивним і об’єктивним, адже звук
вимовляється, тому він нами формується, а окрім цього
він є частиною навколишньої дійсності, що сприймається
через почуття. Відповідно сприймання поєднує
звернення до внутрішніх та зовнішніх чинників. Для
Касірера звук постає, в першу чергу, як фізичне явище,
а не музичного ґатунку. «Між формою таспецифікою
цього відношення в звуках, в яких воно себе являє,
більше неіснує прямої матеріальної подібності – як і
взагалі одна матерія звукуяк така не в змозі передавати
характеристики чистих відносин. Зв’язок має скоріше
опосередкований характер, так що відносно звуків,
з одногобоку, і позначень смислових одиниць – з
іншого, виражається якасьаналогія форми, що здійснює
співвіднесення абсолютно різних по змісту рядів» [3, с.
123]. Для Кассірера, як і для його попередників та деяких
послідовників, мистецтво виступає вищою формою
комунікативної діяльності.
Трансформацію ідей Кассірера можна спостерігати
в праці С. Лангер «Філософія в новому ключі». В ній
авторка прагне наголосити на тому, що можливі різні види
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символізму. Одним з них є презентативний символізм,
який найбільш яскраво проявляє свою сутність у такому
виді мистецтва як музика. Презентативний символізм не
вимагає словника, він пов’язаний з чуттєвим значенням
і візуальними формами. На думку Лангер, емоційна
сфера має також чітку та визначену форму. Більше
того, музика впливає, в першу чергу, за рахунок своєї
здатності бути носієм фізичних якостей звуку, а не його
психологічно–емоційного навантаження. Музика – це
логічне відображення почуттів, а не спосіб їх позбутися,
значення в ній семантичне, а не симптоматичне.
«Американська дослідниця зводить сутність почуттів
до їх органічної природи і в зв’язку з цим акцентує
органічний характер вираження почуттів в мистецтві,
органічний характер художньої форми. Звідси прямий
шлях до натуралістичної, прагматичної теорії цінності»
[2, с. 232].
В певному сенсі С. Лангер тлумачить музику як
різновид мови, що є продовженням ідеї А. Шопенгауера.
Якщо музика є мовою емоцій, то, насамперед,
знанням композитора людських почуттів. В ній немає
конкретних термінів, понять та значень, але вона
може передавати загальну картину світу. Музика може
розкрити природу почуттів надзвичайно детально
та правдиво. В ній закладається великий потенціал
створювати значиму форму. Сама музика – це форма, в
якій немає фіксованого точного значення, проте її роль
важко переоцінити. «Вона – універсальний символ
життєвих процесів, як інтелектуальних, так і фізичних.
Музика – презентативний символ фізичних процесів,
таких, як зростання і розвиток, підйом і спад, напруга і
розв’язання, збудження і мрії. Музика не є наслідуванням
звуків природи – співу птахів, шуму дощу і т.д. Музика
експресивна» [4, с. 274].
Висновки та подальші перспективи. В науковому
філософському дискурсі XIX–XX століття одним з
напрямків розвитку обґрунтування музичного мистецтва
є акцент на її ролі у процесі комунікації. Ряд авторів
згадують музику, надаючи їй особливого значення у
питанні осягнення істин світу. В той час як такі автори,
як А. Шопенгауер та Ф. Ніцше наголошують увагу на
її здатності прикрасити життя, акцентуючи увагу на її
емоційному компоненті, в роботах більш пізніх авторів
зосереджується інтерес на її можливості бути символом.
Презентативний символізм, прикладом якого є музика, не
вимагає словника, він пов’язаний з чуттєвим значенням і
візуальними формами.
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Music art as communication in the philosophical discourse
of the XIX–XX century
The article is devoted the peculiarity of the interpretation of musical art in
philosophical discourse. The aim of the study is to analyze the role of musical art
as a means of disclosing its communicative potential in the works of thinkers of the
XIX–XX centuries, which contributes to the formation of an idea of its meaning
in the life of society. The scientific methodology involves referring to the work of
thinkers, which reveals the role of musical art as a means of revealing truth in a
sensual form. The realization of this task involves the use of an interdisciplinary
approach. Due to the analytical and systematic approach, implementation of the set
goals is achieved. In the scientific philosophical discourse of the XIX–XX centuries,
one of the areas of development of the justification of musical art is the emphasis on
its role in the process of communication. A number of authors recall music, giving it
special significance in the matter of comprehension of the truths of the world. While
authors such as A. Schopenhauer and F. Nietzsche emphasize its ability to decorate
life, focusing on its emotional component, the work of more recent authors focuses
on its ability to be a symbol. Music is a preventative symbolism, it does not require a
dictionary; it is associated with sensory values and visual forms.
Keywords: musical art, communication, symbol, sign, truth.
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Антиномії розвитку богословської освіти
в пострадянській Україні
Метою дослідження є аналіз та деталізація процесів врегулювання
нормативно–правового забезпечення щодо богословської освіти в Україні.
Процес регулювання та нормативно–правового забезпечення богословської
освіти в Україні пройшов досить складний шлях. Важливим учасником у
вирішенні питань нормативно–правового забезпечення та законодавчого
врегулювання питань богословської освіти відіграла та відіграє Громадська
рада з питань співпраці з церквами і релігійними організаціями при
Міністерстві освіти і науки України. Даний консультативно–дорадчий орган
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протягом десяти років з дня створення займає активну позицію та здійснює
ряд ініціатив щодо визнання богослов’я повноцінною галуззю в навчально–
науковому середовищі.
В дослідженні застосовані методи аналізу, синтезу, компаративного
аналізу, історичного аналізу, узагальнення та метод системного підходу при
розгляді явища богословської освіти в Україні.
Основні одержані висновки відображають отримані дані шляхом
аналізу антиномій розвитку богословської освіти в пострадянській Україні
шляхом узагальнення тих процесів, які були пов’язані з нормативно–правовим
забезпеченням богословської освіти та її закріпленням в навчально–науковому
середовищі України.
Ключові слова: богослов’я, богословська освіта в Україні, антиномії,
нормативно–правове забезпечення.

Трансформації суспільних процесів, які активізувались з проголошенням незалежності України
набувають своєї активності і в сучасній Україні, та
продовжують динамічно відображатись на державних та
громадянських процесах. Освіта та освітні процеси теж
зазнають змін. Богословська освіта, в даному контексті,
не є виключенням. З проголошенням незалежності
з’являються нові можливості для релігійних організацій та їх навчальних закладів. В той же час,
релігійні організації зіштовхуються з рядом проблем,
які потребують адекватного нормативно–правового
закріплення.
Постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок
із важливими науковими чи практичними завданнями.
Нормативно–правове закріплення діяльності духовних
закладів вищої освіти, визнання дипломів – це невеликий
перелік питань, які тривалий час вирішувались в Україні.
Це проблема висвітленню якої присвячена дана стаття.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми і на які
спирається автор, виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми, котрим присвячується означена
стаття. Дослідження щодо богословської освіти
висвітлені в публікаціях таких вітчизняних вчених як:
С. В. Саннікова – особливості підготовки євангельських
християн баптистів; Р. П. Соловія – богословська освіту
протестантських навчальних закладах; Т. М. Дятлика
– богословська освіта на пострадянському просторі
та інші. Автор у своїх дослідженнях спирається на
дослідження з питання богословської освіти даних
учених та інших вітчизняних та зарубіжних дослідників
богословської освіти в Україні та світі. Дана стаття
присвячена розгляду процесу нормативно–правового
забезпечення богословської освіти та трансформацій,
які відбувались в богословській освіті в період з 2010 до
2013 років.
Цілі статті полягають у розгляді, аналізі та
дослідженні процесів розвитку богословської освіти у
період з 2010 до 2013 років. Завдання конкретизувати та
узагальнити тенденції та особливості функціонування
богословської освіти в даній хронологічній рамці.
В 2010 році приймається нова постанова «Про
затвердження переліку спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних
закладах за освітньо–кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра» від 27 серпня 2010 р. №787, в постанові
було об’єднало в єдиний перелік напрями (бакалаврську
підготовку) та спеціальності (підготовка на рівні
спеціаліста та магістра) [1], але Постанова «Про
внесення змін до переліків, затверджених постановами
Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. N 1719
та від 27 серпня 2010 р. N 787» від 17 березня 2011 р.

312

Гілея

N267 [2], було внесено напрям «Богослов’я» (бакалаврський рівень) і додано формулювання, яке зобов’язує
вказувати конфесію при ліцензуванні богослов’я. Таким
чином напрям та спеціальність отримала назву
«богослов’я (теологія із зазначенням конфесії»: ОКР
«Бакалавр» (6.020304), ОКР «Спеціаліст» (7.02030103),
ОКР «Магістр» (8.02030103). Крім того, що богослов’я
повертається на бакалавріат, від ЗВО, який ліцензує і
акредитує напрям (спеціальність) «Богослов’я»,
вимагається вказати, богослов’я якої конфесії буде
викладатися і фахівця з богослов’я якої конфесії цей
ЗВО планує готувати. Слід відзначити, що ці переліки
напрямів та спеціальностей не поширювалися на
спеціальності по яким відбувався захист дисертацій на
здобуття наукового ступеня кандидата наук і доктора
наук (кандидат наук в європейській системі відповідає
науковому ступеню доктор філософії (Philosophic doctor,
Ph.D), а доктор наук прийнятій в деяких країнах (Австрія,
Польща, Чехія, Німеччина, Франція та інших), як другий
науковий ступень габілітований доктор (doctor habilitatus,
Dr. habil.)), ситуація змінилася в 2010 році. Відповідно
до наказу Вищої атестаційної комісії України (до 2011
року Вища атестаційна комісія була центральним
органом яка реалізовувала державну політику у по
присудженню наукових ступенів кандидата та доктора
наук, а також присвоєння вченого звання «старший
науковий співробітник». З 2011 року ці функції були
покладені на Міністерство освіти і науки України) «Про
затвердження Змін до Переліку спеціальностей, за якими
проводяться захист дисертацій на здобуття наукових
ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження
наукових ступенів і присвоєння вчених звань» від
29.04.2010 N 273, було доповнено перелік спеціальностей
«Філософські науки» спеціальністю 09.00.14 –
богослов’я
та
підготовлено
проект
паспорту
спеціальності, який було затверджено лише в 2015 році.
Даний перелік діє до 31 грудня 2019 року. У 2011 році
унормовується наскрізна підготовка по спеціальності
«богослов’я» від бакалавра до доктора наук, але і далі
проходження ліцензування, державної акредитації,
відкриття аспірантури та докторантури, відкриття
спеціалізованих вчених рад по спеціальності
«богослов’я» можуть лише світські заклади вищої
освіти. Тобто конфесійні (духовні заклади вищої освіти),
які мають найбільший інтерес до державного визнання
результатів освітньої діяльності по спеціальності
«богослов’я» і далі позбавляються цього права. Якби
навіть, духовні заклади вищої освітити, які створені
відповідно до Закону України «Про свободу совісті»
виконали усі умови для процедури ліцензування,
акредитації, відкриття аспірантури та докторантури,
відкриття спеціалізованої ради все одно їх юридичний
статус релігійної організації не давав би їм такого права.
Єдиним шляхом було створювати приватні навчальні
заклади, або окремі структури в таких закладах і
афілювати діяльність духовного закладу вищої освіти з
цими закладами чи структурами. Таким шляхом пішли
деякі духовні ЗВО та деякі релігійні організації (про це
детально буде йтися нижче), але постала іще одна
проблема: викладачі духовних ЗВО багато хто не мали
державних документів про вищу освіту, наукові ступені
та вчені звання, і тому, при проходження державних
процедур вони не вважалися особами, які мають вищу
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освіту, наукові ступені та вчені звання. Тому формувалося
кілька шляхів, або отримувати науково–педагогічним
працівникам освіту, отримувати наукові ступені та вчені
звання з документами державного зразка, або
зараховувати науково–педагогічних працівників в
духовні ЗВО тих, хто мають документи державного
зразка. Перший шлях є дуже тривалим, і для цих осіб
психологічно було б не прийнятним починати освіту з
самого початку, а другий шлях був не прийнятних для
керівництва духовних ЗВО оскільки вони втрачали
традиції, і головне, конфесійний характер освіти. Тому в
реальності така афіляція реалізовувалася коли релігійне
керівництво відразу створювало приватний ЗВО, або
структуру в ньому, в якій поєднувалося наявність у
науково–педагогічних працівників документів державного зразку з одного боку, і чітка конфесійна
приналежність з іншого. Тому для переважної більшості
духовних ЗВО можливість державного визнання
освітньої діяльності і далі залишалася не можливо. Іще
одна можливість, яка реалізовувалася в Україні – це коли
духовний ЗВО афілював свою освітню діяльність з
закордонним ЗВО, який мав державну акредитацію в
країні його діяльності, і по закінченню навчання
випускник отримував два диплома – українського
духовного ЗВО та закордонного, визнаного державою,
ЗВО, який він мав можливість нострифікувати в Україні.
Такий варіант є поширеним серед закладів Римсько–
католицької церкви в Україні та частково Українській
греко–католицькій церкві та духовних ЗВО євангельських
церков. Серед останніх існував іще один варіант:
випускники духовних навчальних закладів церков
євангельського напрямку мають можливість продовжувати навчання в навчальних закладах, які входять
до переліку закладів освіти, акредитованих спеціальною
комісією. У випадку з Україною – це Європейська
євангельська акредитаційна асоціація та Євро–Азійська
акредитаційна асоціація. Європейська євангельська
акредитаційна асоціація має підвищені вимоги, у тому
числі, до формальних ознак – це стосується у першу
чергу виконання вимог та інструкцій, напрацьованих в
контексті входження у Болонський процес. Якщо заклад
виконує ці вимоги, то крім закладів, акредитованих
асоціаціями, випускники мають змогу вступити в
протестантські заклади та на протестантські факультети
університетів, які мають державне визнання в певній
країні. Але виникали проблеми з визнанням диплому
магістра закордонного ЗВО, якщо він був отриманий на
основі диплому українського духовного ЗВО. Тобто при
визнанні диплому магістра в Україні вимагався визнаний,
або диплом державного зразка. Хоча в діючих на той час
вимогах було вказано лише те, що диплом про попередню
освіту мав бути. Про ці проблеми почали голосно
говорити керівники церков та релігійних організацій
України, оскільки все вище зазначене порушувало
конституційні права випускників та працівників
духовних ЗВО і на це звертали увагу на засіданнях
Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій її
учасники. Також, на цей комплекс проблем звертав увагу
профільний орган державної влади з питань релігії, так,
зокрема, в інформаційному звіті за 2008 рік Державного
комітету України у справах національностей та релігій
«Про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації та
державно–конфесійних відносин в Україні». У
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підрозділі 3. «У сфері освіти», розділу IV. «Вузлові
питання відносин держави і церкви. Реалізація державної
політики у галузі свободи совісті і віросповідання»
зазначається: «сприяння реалізації права громадян на
свободу вибору характеру освіти як елемента свободи
совісті. Законодавче врегулювання права церкви
(релігійних організацій) на заснування конфесійних
навчальних закладів; розробка та впровадження:
державного стандарту богословської (теологічної)
освіти; механізму визнання документів про освіту,
отриману в релігійних (духовних) навчальних закладах;
ліцензування та акредитації конфесійних навчальних
закладів усіх рівнів; вивчення можливостей фінансування
дисциплін, що викладаються в конфесійних навчальних
закладах, та належать до державного стандарту, за
рахунок бюджетних коштів; механізму впровадження
вивчення релігії у державній школі на добровільних
(факультативних) засадах» [3]. На початок 2009 року
стало зрозуміло, що вирішення цього переліку питань
пов’язаних з освітою не може бути вирішено без
залучення профільного державного органу з питань
освіти. Саме це 17 липня 2008 року обговорювалося на
зустрічі з міністром освіти і науки України Іваном
Вакарчуком та представниками християнських церков.
«Зокрема, обговорили питання державного визнання
дипломів духовних навчальних закладів…» [4]. За
результатами зустрічі була прийнята резолюція, окремим
пунктом згадувалася необхідність розробки галузевого
стандарту напрямку (спеціальності) «богослов’я
(теологія)». Також йшла мова про створення Громадської
ради з питань співпраці з церквами та релігійними
організаціями при Міністерстві освіти і науки України,
яка була створена Наказом МОН №941, від 20 жовтня
2008 року. І яка є: дорадчо–консультативним органом,
метою якого є сприяння забезпеченню свободи совісті та
подальшої гармонізації відносин між державою та
релігійними організаціями в галузі науки і освіти [5].
Головою Громадської ради було обрано народного
депутата України Володимира Марущенка. Без
перебільшення, Громадська рада за 10 років свого
існування стала центром з пошуку механізмів державного
визнання результатів освітньої і наукової діяльності
духовних ЗВО: державного визнання документів про
вищу освіту, наукові ступені та вчені звання, а також
пошуків
можливості
ліцензування,
акредитації,
відкриття аспірантури, докторантури, відкриття
спеціалізованих вчених рад по спеціальності
«богослов’я». 14 квітня 2009 року засідання Громадської
ради
було
присвячено
обговоренню
проблем
богословської освіти. Засідання відбулося за участі
представників Міністерства освіти і науки України,
Державного комітету у справах національностей та
релігій, Вищої атестаційної комісії України, світських та
духовних ЗВО. Порядок денний окреслив коло
найважливіших питань розвитку богословської освіти, з
окремим акцентом на її розвитку в духовних ЗВО.
Зокрема була створена робоча група, яка мала
напрацювати механізми, щодо надання освітніх прав
духовним ЗВО, які мають світські ЗВО; розглядалися
напрацювання робочої групи по розробці галузевого
стандарту зі спеціальності «богослов’я» та пропозицій
щодо внесення доповнень до Класифікатора професій
ДК 003–95 та первинних посад для подальшого
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працевлаштування
випускників
духовних
ЗВО;
розглянули питання про виокремлення богослов’я в
окремий напрямок (спеціальність) [6]. На цьому
засіданні було визначено основні проблеми духовної
освіти на вирішення яких буде спрямовуватися подальша
робота усіх зацікавлених сторін. Але суттєвого
просування по вирішенню цих питань в 2009–2010 роках
не відбулося. Хоча 29 квітня 2010 року, про це ми писали
вище, було включено до переліку спеціальностей по
яким може відбуватися захист кандидатських та
докторських дисертацій спеціальність 09.00.14 –
богослов’я. Ця подія призвела до деякого оптимізму:
«Дипломи та наукові ступені зі спеціальності богослів’я
(теологія) можуть бути визнані в Україні. Про це було
заявлено 26 жовтня 2010 року у Міністерстві освіти і
науки України під час засідання Громадської ради з
питань співпраці з Церквами та релігійними
організаціями на засіданні була представлена інформація
від керівництва Вищої атестаційної комісії України про
можливість нострифікації (тобто визнання) в Україні
дипломів та наукових ступенів богословів (теологів),
отриманих у закордонних вищих навчальних закладах.
Маються на увазі лише ті з них, які визнані самою
державою, де проходило навчання чи захист наукового
дослідження. На думку заступника голови Громадської
ради Юрія Решетнікова, визнання закордонних дипломів
та наукових ступенів богословів (теологів) ймовірно є
єдиним шляхом для формування в Україні належного
кадрового та наукового складу, необхідного для
підготовки фахівців та захисту наукових ступенів з цієї
спеціальності безпосередньо в Україні» [7]. Нострифікація дипломів про вищу освіту та нострифікація
наукового ступеня відбувалося відповідно до різних
процедур. Документи про освіту визнавалися через
процедуру визначену в Наказі МОН N 563, від 20.08.2003
року «Про затвердження Положення про визнання
іноземних документів про освіту» [8]. Визнання
відбувалося через формування порівняльної таблиці, в
якій зіставлялися дисципліни з додатку до диплому, який
визнається з навчальним планом навчального закладу в
якому здійснюється підготовка з акредитованою
державою програмою. Тобто, справа надсилалася в один
з українських ЗВО, де було акредитоване богослов’я, але
часто перелік дисциплін на стільки різнився, що часто це
унеможливлювало визнання, або процедура визнання
була дуже тривала. Тому до зміни порядку визнання були
лише поодинокими випадками визнання. Нострифікація
(переатестація)
наукового
ступеня
визначалася
«Порядком присудження наукових ступенів і присвоєння
вченого звання старшого наукового співробітника»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 07.03.2007 року №423 [9]. Порядком передбачалося,
що нострифікація (переатестація) здійснюється на
спеціалізованих вчених радах, а оскільки спецрад по
спеціальності 09.00.14 – богослов’я не існувало, оскільки
створенню спеціалізованої вченої ради має передувати
відкриття аспірантури та докторантури, і наявність осіб,
які її успішно завершили підготувавши дисертаційне
дослідження. Тому в реалії особи, які мали науковий
ступінь закордонного ЗВО по спеціальності богослов’я
переатестовувалися по іншим спеціальностям. В 2013
році, першими по спеціальності 09.00.14 – богослов’я
відкрили аспірантуру та докторантуру в Національному
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педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, а
спеціалізована вчена рада була відкрита в жовтні 2017
року: у Національному педагогічному університеті імені
М. П. Драгоманова спеціалізована вчена рада Д 26.053.21
з правом прийняття до розгляду та проведення захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
(кандидата) філософських наук за спеціальностями
09.00.11 «Релігієзнавство» та 09.00.14 «Богослов’я»
строком на три роки. (Додаток 1 до наказу Міністерства
освіти і науки України від 24.10.2017 №1413), на якій в
березні 2018 році був захищений аспірант першого
набору. Перший за період незалежності України, захист
дисертації по спеціальності 09.00.14 – богослов’я
відбувся за дозволом МОН України, як разовий захист 28
квітня 2017 року [10], тобто через 7 років від того коли
ця можливість з’явилася. Тобто перспективи формування
кадрового резерву визнаних державою через процедуру
нострифікації осіб з науковими ступенями по
спеціальності богослов’я виявилося на практиці
нездійсненою.
Наступним поштовхом стала зустріч Президента
України з главами церков та релігійних організацій, за
результатами якої було дане доручення Міністерству
освіти і науки, молоді та спорту України розробити
механізми на вирішення питань державного визнання
результатів освітньої та наукової діяльності духовних
ЗВО. На виконання цього доручення, «У приміщенні
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29
червня 2011 року відбулась робоча зустріч заступника
міністра освіти і науки, молоді та спорту України з
представниками Церков і релігійних організацій в
Україні (представниками Громадської ради з питань
співпраці з церквами та релігійними організаціями при
Міністерстві освіти і науки України (уточнення моє).
Від МОНМС України участь у зустрічі взяли заступник
міністра Борис Михайлович Жебрівський та директор
Департаменту вищої атестаційної комісії Віктор
Дмитрович Бондаренко. Під час зустрічі обговорено
питання визнання державою дипломів про вищу духовну
освіту і наукові ступені, вчені звання, присвоєних
духовними навчальними закладами» [11]. За результатами цієї зустрічі було депутатське звернення
народного депутата України, голови Громадської ради з
питань співпраці з церквами та релігійними
організаціями при Міністерстві освіти і науки України
В. С. Марущенка до Міністра освіти молоді та спорту
України, в якому він окреслив загальний підхід, що на
його думку не передбачає автоматичне визнання
дипломів про вищу освіту та наукові ступені. Для
розробки механізмів такого визнання він пропонував
звертаючись до міністра: «…розглянути можливість
створення Вашим наказом робочої групи у складі
фахівців Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України та представників Громадської ради з питань
співпраці з церквами і релігійними організаціями при
Міністерстві з метою практичного опрацювання можливого механізму державного визнання дипломів і
наукових ступенів випускників вищих духовних
навчальних закладів». За результатами цього звернення
Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України «Деякі питання визнання дипломів і наукових
ступенів випускників вищих духовних навчальних
закладів» від 26.10.2011 р. №1210 було створена робоча
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група [12], яка запропонувала свої механізми:
1. Визнавати закордоні дипломи про вищу освіту та
наукові ступені через процедуру нострифікації; 2. при
наявності у особи диплому про вищу освіту державного
зразка його документи про науковий ступінь виданих
українськими духовними ЗВО визнавати через експертну
комісію, яку пропонувалося створити в МОН; 3. Надати
можливість навчання за екстернатною та заочною
формами навчання для викладачів духовних ЗВО за
скороченою програмою з можливістю перезарахування
дисциплін, які були опановані під час навчання в
духовних ЗВО; 4. розроблення механізмів по визнанню
документів про вищу освіту духовних ЗВО
пропонувалося
відтермінувати
до
розробки
і
затвердження галузевого стандарту зі спеціальності
«богослов’я». Запропоновані механізми не вирішували
питання визнання наукових ступенів виданих
закордонними, не акредитованими державою, духовними
ЗВО, також не вирішувалося питання з визнанням
вчених звань, а їх наявність необхідною для проходження
процедур ліцензування та акредитації. Значна кількість
осіб, які мали наукові ступені мали лише дипломи про
вищу освіту духовних ЗВО, тому не могли визнати свої
наукові ступені через експертну комісію без визнання,
без отримання диплому державного зразку, або визнання
його диплому духовного ЗВО, а ці розробки механізмів
ставились в залежність від розробки та затвердження
галузевого стандарту з «богослов’я», що саме по собі
було не простою справою, і яка вимагала підготовки
значної кількості документів. Крім того, зважаючи на те,
що на той час почала діяла постанова, яка в переліку
напрямків та спеціальностей визначала «богослов’я
(теологія з зазначенням конфесії), а це означало, що
мали бути розроблені галузеві стандарти для кожної
конфесії. Складності останнього полягали в тому, що не
так просто здійснити розподіл церков і релігійних
організацій по конфесіям. Наприклад, в межах однієї
конфесії «православ’я», ми об’єднуємо кілька
юрисдикцій і виникає питання розробляти окремий
галузевий стандарт чи окремі; Українська греко–
католицька церква належить до конфесії «католицизм»,
але поряд з нею діє Римсько–католицька церква, але
розробляючи галузевий стандарт для УГКЦ він мав би
бути ближчим до стандарту для православ’я, а РКЦУ
мало б готувати свій стандарт. В середовищі протестантських церков також досить великий діапазон, від
лютеран та кальвіністів, і аж до харизматів, крім того
баптистські та п’ятидесятницькі церкви називають себе
євангельськими, але існують зареєстровані церкви, які
себе позиціонують як євангельські християни не
зараховуючи себе до баптистів чи п’ятидестятників,
тобто виходить, що євангельське християнство, це в
першому випадку християнський напрямок, а в другому
випадку конфесія. Крім того, коли були б затверджені ці
стандарти, світські ЗВО, які мають, або планують
розпочати підготовку по спеціальності «богослов’я»
мали б обрати за яким конфесійним галузевим
стандартом працювати. Це б фактично знищило б
традицію, яка почала формуватися в українських
світських ЗВО по підготовці по спеціальності
«богослов’я», на не конфесійній основі. Отже,
приймаючи цей механізм робоча група не врахувала
специфіку розвитку богословської освіти в Україні, яка
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розвивалася окремо в світських та духовних ЗВО, а
також конфесійну різноманітність підготовки в духовних
ЗВО, що фактично заблокувало втілення цього механізму
для початку визнання дипломів про вищу освіту
випускників, і внаслідок цього відтермінувало проходження ліцензування та акредитації, відкриття
аспірантури, докторантури та спеціалізованих вчених
раз по спеціальності «богослов’я» духовними ЗВО. Тому
в релігійних колах лунала думка, що дія цієї комісії не
вирішила поставлені питання, а навпаки створила такі
механізми, які є складно втілювані. Не дивлячись на це,
була створена робоча група з представників Української
православної церкви та Української православної церкви
Київського патріархату, які почали працювати над
розробкою галузевого стандарту зі спеціальності
«богослов’я (православ’я)» Пропозиція робочої групи
надати право особам, які мають диплом про вищу освіту
духовного ЗВО пройти навчання через екстернатну
форму навчання зі скороченим терміном навчання , якщо
б це навіть стало можливим: 2 роки для бакалавра та
1 рік для отримання магістра. Також розглядалася
можливість надати право цим особам вступати на
навчання за формою перепідготовки з отриманням
диплома спеціаліста, але виникало питання, що диплом
перепідготовки діє лише з дипломом про попередню
освіту, і ця освіта також повинна бути підтверджена
дипломом державного зразка. Отже, особи могли б
отримати повну вищу освіти за три роки, або 2 роки
через перепідготовку, але виникала наступна проблема,
як визнавати наукові ступені та вчені звання, які вже
мали особи до початку навчання, вийде, що повна вища
освіта отримана після того, як особа отримала свій
науковий ступінь та/або вчене звання, що також могло б
ускладнити, або унеможливити визнання наукового
ступеня та вченого звання, бо їх отриманню має
передувати отримання повної вищої освіти. Тому
складалося так, що після отримання магістра особа
повинна була захистити дисертацію згідно державних
вимог. Але навіть якщо особа отримала вищу освіту та
науковий ступінь, залишалося невирішеним питанням
отримання нею вченого звання, оскільки на присвоєння
вченого звання міг подати документи до МОН лише
представник ЗВО, який мав ІІІ та ІV рівень акредитації, і
мінімум 5 років науково–педагогічного стажу в закладах
ІІІ чи ІV рівнів акредитації, і за умови, коли особа на
посаді доцента пропрацювала не менше року в ЗВО,
який подає його документи до МОН, на присвоєння
вченого звання доцента, для отримання вченого звання
професора особа мала мати, крім інших вимог, 10 років
науково–педагогічного стажу. Тобто навіть пройшовши
шлях отримання державних документів про вищу освіту
та науковий ступінь, отримання вченого звання ставало
досить проблематичним, а відсутність у викладачів
духовних ЗВО атестатів доцента чи професора
державного зразка унеможливлювало проходження
ліцензування та акредитації, яка б дала можливість
випускникам духовних ЗВО отримувати дипломи
державного зразка.
Висновок з цього дослідження і перспективи
подальших розвідок у даному напрямку. Проблемність
визнання дипломів та діяльності духовних ЗВО
створювала прецеденти для пошуку нових варіантів
вирішення та пошуку нових можливостей законодавчого
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закріплення діяльності цих структур. Стало зрозуміло,
що в на рівні Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України, та в рамках існуючого законодавства,
неможливо створити ефективні механізми визнання
освітньої та наукової діяльності духовних ЗВО.
Розуміючи це Громадська рада з питань співпраці з
церквами та релігійними організаціями при Міністерстві
освіти і науки України ініціювала створення,
альтернативної міністерській, робочої групи з розробки
правового механізму державного визнання дипломів
вищих духовних навчальних закладів України. Вже
19 вересня 2012 року було заслухано питання щодо
результатів роботи робочої групи з розробки механізму
державного визнання дипломів вищих духовних
навчальних закладів, 23 вересня 2012 року робоча
група зустрілася для остаточного узагальнення усіх
пропозицій які надійшли від заінтересованих сторін
[13]. Робоча група запропонувала проект постанови
Кабінету Міністрів України, яким пропонувалося
затвердити Положення «Про визнання (нострифікацію)
документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені
звання вищих навчальних закладів і наукових установ
релігійних організацій», в якому пропонувалося
створення спеціальних комісій з визнання, в складі
яких також мали бути представники духовних ЗВО.
Але ця постанова так і не була прийнята. Започатковані
у 2010 році процеси щодо розширення визнання
спеціальності «Богослов’я» в наукових та навчальних
колах відображені в даній статті, але і на сьогоднішній
день процеси в богословській освіті відрізняються своїх
швидким розвитком та динамічністю. Тому важливим
є продовження дослідженням процесів у богословській
освіті та її нормативно–правового забезпечення в
наступні періоди, які знайдуть своє відображення у
наступних статтях.
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Antinomies of the development of theological education
in post–Soviet Ukraine
The purpose of the study is to analyze and detail the processes of regulating the
legal and regulatory provision of theological education in Ukraine. The process of
regulation and legal provision of theological education in Ukraine has been a rather
difficult path. The Public Council on Cooperation with Churches and Religious
Organizations under the Ministry of Education and Science of Ukraine has played
and is playing an important role in resolving the issues of regulatory and legal
support and legislative regulation of theological education issues. This advisory
body within ten years since the day of establishment takes an active position and
carries out a number of initiatives to recognize theology as a full–fledged branch in
the educational and scientific environment.
The research uses methods of analysis, synthesis, comparative analysis,
historical analysis, generalization and the system approach method when
considering the phenomenon of theological education in Ukraine.
The main conclusions obtained reflect the obtained data by analyzing the
antinomies of the development of theological education in post–Soviet Ukraine by
generalizing those processes that were associated with the legal and regulatory
provision of theological education and its consolidation in the educational and
scientific environment of Ukraine.
Keywords: theology, theological education in Ukraine, antinomies, regulatory
support.
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Дослідження фактичного стану
законодавчо–нормативної бази системи
загальної середньої освіти сучасної Україні
Актуальність дослідження в тому, що робота включає загальний аналіз
законодавчої бази та нормативно–правового забезпечення системи загальної
середньої освіти у період реформування та децентралізації.
Постановка проблеми. Одним із ключових завдань рефомування
системи загальної середньої освіти є приведення українського законодавства
у відповідність до регулятивних документів європейського освітнього
простору. Дослідження фактичного стану нормативно–правових актів дає
можливість обґрунтування необхідності змін та реформування національної
системи нової української школи.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нормативно–правове
забезпечення освіти в Україні ставало предметом досліджень багатьох
вітчизняних науковців, зокрема В. Бахрушина, Є. Краснякова, О. Козієвської,
В. Лугового, Т. Лукіної, Ю. Молчанової, Л. Прокопенка, Н. Протасової,
В. Шамрай, О. Шапоренко та ін. Питання правового забезпечення сфери
розвитку різних ланок освіти та реформування освітньої галузі в цілому
розкрито у працях Л. Паращенко та О. Поступної. Механізми державного
управління перебувають у центрі уваги Ю. Древаля, В. Князева, В. Кравченка,
М. Лесечко, В. Трощинського, Ю. Сурміна, О. Федорчака, Л. Юзькова та ін.,
дослідження яких містять як концептуальний, так і галузевий підходи.
Постановка завдання. В статті ставиться завдання аналізу існуючої
нормативно–правової бази системи загальної середньої освіти, з метою
визначення проблеми, щодо реформування у напрямі децентралізації
управління та перерозподілу функцій, повноважень між центральними та
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та
навчальними закладами.
Ключові слова: освіта, нова українська школа, нове законодавства,
реформування, основні компетенції, децентралізація у галузі освіти.

Актуальність теми дослідження. У вересні 2017
року Уряд України представив Національну доповідь
«Цілі сталого розвитку: Україна», в якій було визначено
базові показники для досягнення цілей сталого розвитку
(ЦСР). У цій доповіді Міністр освіти та науки України
Лілія Гриневич зазначила: «Реформування загальної
середньої освіти – це проектування майбутнього
нашої країни, адже саме школа формує мислення
абсолютної більшості наших дітей, які візьмуть на
себе керівництво державою та відповідальність за її
економіку» [2, с. 32]. Також, варто зазначити, що саме
у вересні 2017 року був прийнятий ЗУ «Про освіту»
[3] і реформування загальної середньої освіти (ЗСО) в
Україні вже не є дискусійним питанням, а необхідність
зумовлена не лише внутрішніми перетвореннями, а й
впливом зовнішніх турбулентних освітніх тенденцій.
Погіршення якості загальної середньої освіти в Україні
відбувалось протягом тривалого часу і спричинено
різними факторами – як зовнішніми, так і внутрішніми.
До останніх варто віднести зменшення обсягів
фінансування, бюрократизацію системи державного
управління освітою, зниження рівня довіри до школи як
інституції, застарілий зміст освіти, суттєві територіальні
відмінності в якості освіти, які не відповідають викликам
сьогодення та не сприяють входженню України в
європейський та світовий освітні простори.
Постановка теми дослідження. Реформування
школи тісно пов’язане зі зміною всього законодавства,
що, відповідно, передбачає не лише приведення його у
відповідність до норм міжнародного права та розподілу
владних повноважень у зв’язку з децентралізацією, але
й дебюрократизацію процесів в самій галузі; ліквідацію
прогалин законодавства та нормативно–правових актів,
особливо на перетині нормотворчої діяльності різних
міністерств та відомств; своєчасне висвітлення змін та
організацію електронного документообігу, оскільки саме
ці фактори часто перешкоджають досягненню реалізації
кінцевої мети – створенню нової української школи.
Розподіл повноважень органів управління закладами
освіти регламентовано у ст.62–67 Закону України (ЗУ)
«Про освіту» [3] та у ст.35–40 ЗУ «Про загальну середню
освіту» [4].
Міністерство освіти і науки (МОН) України
впроваджує концепцію нової української школи,
яка вимагає оновлення всієї законодавчої бази та
нормативно–правового забезпечення діяльності закладів
освіти. ЗУ «Про освіту» дав старт реформуванню всієї
галузі, враховуючи багаторічну роботу, яка висвітлена в:
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Офіційному роз’ясненні МОН щодо нагальних
питань впровадження ЗУ «Про освіту» [5].
Розпорядженні Кабінету Міністрів України (КМУ)
N 903–р від 13 грудня 2017 року «Про затвердження плану
заходів на 2017–2029 роки із запровадження Концепції
реалізації державної політики у сфері реформування
загальної середньої освіти «Нова українська школа» [6].
Постанові КМУ від 21 лютого 2018 року N 87 «Про
Державний стандарт початкової освіти» [7].
Підготовці проекту ЗУ «Про загальну середню освіту».
Від намірів до початку реалізації якісних змін у
системі загальної середньої освіти пройшло чимало
років. У 2014 році держава змінила вектор розвитку в бік
європейської системи забезпечення якісної освіти – від
розгортання мережі спеціальних навчальних закладів
усіх рівнів освіти для громадян з особливостями
психічного та фізичного розвитку до забезпечення
рівного доступу до освіти без дискримінації за будь–
якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності.
Сьогодні школам пропонується широка автономія –
педагогічна, фінансова та кадрова. Вибір керівників
закладів загальної середньої освіти відбувається через
механізм конкурсного відбору на заміщення вільних
місць із залученням громадськості. Вводиться поняття
сертифікації педагогічного складу, є наміри легалізувати
так звані батьківські фонди з вимогою обов’язкового
звітування по всіх рівнях щодо надходження та витрат
грошових коштів. Таким чином держава перейшла
від популізму та декларації намірів, до конкретних,
прописаних із терміном виконання дій.
Суть децентралізації у галузі освіти концептуально
полягає в тому, що управління мають здійснювати
об’єднані територіальні громади (ОТГ). Проте з
першого дня їх створення в органів влади виникають
проблеми в управлінні освітньою сферою. У районах,
де громади створено в межах території повноваження
органів об’єднаної територіальної громади, районних
рад та районної державної адміністрації (РДА),органи
управління громади стикаються з дублюванням своїх
повноважень, оскільки закон «Про порядок утворення,
ліквідації, встановлення та зміни меж районів» ще
не прийнято, тому фінансування подвійної системи
утримання органів управління галузі на разі лягає на
плечі вже створеної громади.
21 лютого 2018 року КМУ схвалив проект закону
«Про засади адміністративно–територіального устрою
України», який має замінити Положення про порядок
вирішення питань адміністративно–територіального
устрою Української РСР, затвердженого Указом Президії
Верховної Ради Української РСР №1654–X від 12 березня
1981 року. Віце–прем’єр–міністр України Геннадій
Зубко наголосив: «З прийняттям законопроекту про
адміністративно–територіальний устрій ми ліквідовуємо
дублювання повноважень районної ради і РДА з органами
місцевого самоврядування ОТГ, прибираємо надмірні
витрати на утримання апарату РДА, підвищуємо якість
надання послуг за рахунок збільшення фінансування
бюджетів органів місцевого самоврядування в частині
створення госпітальних округів, нового освітнього
простору тощо. Це є необхідною умовою для подальшої
успішної децентралізації» [8].
Розподіл повноважень у системі освіти у зв’язку
з процесом децентралізації фактично означає її
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перебудову та функціонування в новій реальності. На
сьогодні весь процес відбувається без чіткої покрокової
програми, до кінця не розподілено і не закріплено
законодавчі функції та повноваження між всіма рівнями
місцевої влади, досі відсутній механізм ефективного
розподілу освітньої субвенції. Зміни у розбудові нового
ландшафту адміністративних перетворень територій
та створення архітектоніки нової системи управління
та безперервного забезпечення освітнього процесу
проходить в умовах відсутності своєчасних та системних
роз’яснень профільного міністерства.
Єдиним документом, яким можуть керуватися на
місцях, є Лист МОН «Про формування органів управління
освітою» [9], який надає методичні рекомендації щодо
розроблення положення про структурний підрозділ
освіти виконавчого органу об’єднаної територіальної
громади. У ньому освітнім закладам надана значна
фінансова, педагогічна та кадрова автономія, не
передбачається контроль та втручання місцевих органів
у внутрішню діяльність закладів освіти, проте зазначено
їх право на отримання необхідної інформації.
У п.13 Розпорядження Кабінету Міністрів України
N 903–р. [6] мова йде про необхідність підготовки
навчально–методичних матеріалів та проведення
серії семінарів для керівників виконавчих органів у
сфері освіти рад об’єднаних територіальних громад
(це завдання поставлено перед МОН, Національною
академією педагогічних наук (за згодою) й обласними
держадміністраціями), а також формування бази даних
найкращих практик з управління у сфері освіти рад
об’єднаних територіальних громад (завдання поставлено
перед МОН та обласними держадміністраціями).
7 грудня 2017 року відбулася презентація
Посібника з ефективного управління освітою в
об’єднаних територіальних громадах «Нова школа у
нових громадах», підготовленого в рамках шведсько–
українського проекту «Підтримка децентралізації в
Україні. У передмові до цього посібника заступник
Міністра освіти і науки України Павло Хобзей зазначив:
«Для Міністерства освіти і науки України інформаційно–
методичне забезпечення нових громад стало також
викликом, який вимагав термінового реагування. І в цій
ситуації співпраця з шведсько–українським проектом
«Підтримка децентралізації в Україні», який реалізує
SKL International, стала своєчасною та корисною» [10].
Посібник цікавий тим, що містить не лише аналітичні та
теоретичні поради, як діяти, але й додатки з конкретними
зразками розпорядчих документів.
Варто також відзначити ресурс керівника управління
освіти Дунаєвецької міської громади Володимира
Колісника під назвою «Кращі практики управління
освітою в громадах» [11]. Він був створений за
підтримки міжнародних донорів. На сайті проекту
зазначено: «Завдяки цій платформі представники
органів управління освітою громад, державних
адміністрацій, інших профільних установ зможуть
знайти професійні відповіді з багатьох питань щодо
освітнього менеджменту».
Бюрократизація у галузі освіти. Інша проблема,
щодо якої гостро дискутують освітяни – боротьба
з бюрократизацією всіх процесів галузі. Одним з
пріоритетів освітньої політики Уряду щодо дебюрократизації освітньої діяльності стало дослідження «Діти
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і папери: як досягти балансу в школі», проведеного
Міністерством освіти і науки України спільно з
громадською організацією «ЕдКемп Україна». За
результатами цього дослідження МОН видав наказ
«Про результати дослідження «Діти і папери; як досягти
балансу в школі» №1593 від 22 грудня 2016 року [12]. У
цьому документі визначено чіткі дати:
– до 15 березня 2017 року мав бути створений
проект оновленої Типової Інструкції з діловодства у
загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм
власності;
– до 15 березня 2017 року мав бути створений
перелік та проекти розпорядчих документів, які б
регламентували спрощення діяльності педагогів і
адміністрації навчальних закладів системи загальної
середньої освіти з ведення шкільної документації;
– до 10 квітня 2017 року мала бути розроблена
програма реалізації пілотного проекту з дебюрократизації
освіти у Львівській, Харківській областях та м. Києві.
Також у цьому наказі зазначено, що департаментам
освіти заборонено вимагати від педагогів та
адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів
звітування (що не передбачено законодавством) стосовно
проведення виховних, позаурочних, позашкільних
заходів; дублювання на паперовому носії документів,
складених в електронній формі з дотриманням вимог
законодавства про електронні документи та електронний
документообіг.
Проект оновленої Типової Інструкції з діловодства у
загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм
власності було представлено громадськості у березні
2017 року, але вона досі не прийнята. Школи наразі
керуються положеннями:
– Національного стандарту України «Уніфікована
система організаційно–розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів» (ДСТУ 4163–2003).
– Правил організації діловодства та архівного
зберігання документів у державних органах, органах
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін’юсту
від 18 червня 2015 року №1000/5.
– Переліку типових документів, що створюються
під час діяльності державних органів та органів
місцевого самоврядування, інших установ, підприємств
та організацій, із зазначенням строків зберігання
документів, затвердженого наказом Мін’юсту №578/5
від 12 квітня 2012 року.
Працівники навчальних закладів мають дотримуватися:
– Типової інструкції з діловодства у центральних
органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади,
затвердженою постановою КМУ від 30 листопада 2011
року №1242.
– Інструкції з ведення ділової документації у
загальноосвітніх навчальних закладах І–ІІІ ступенів,
затвердженої наказом МОН від 23 червня 2000 року №40.
Світлана Олексюк, директор київської гімназії
№5, у статті «Ведення шкільної документації: (не)
педагогічна (не) поема…» [13] про проект нової Типової
Інструкції з діловодства написала наступне: «Розпочато
громадське обговорення нової інструкції з ведення
шкільної документації. Уважно ознайомившись з
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текстом, вимушено констатую, що більш невчасного та
несучасного документа сьогодні на теренах освіти важко
уявити!».
Оскільки весь документообіг у школах і досі
здійснюється у паперовій формі, постає питання:
коли школи перейдуть на електронний документообіг.
І питання не лише в програмному забезпечені та
комп’ютерному оснащені всієї мережі освітніх
закладів, безперешкодному доступі до мережі інтернет,
організації зберігання персональних даних, електронних
підписів, організації масштабних тренінгів користувачів
цим програмним забезпеченням. Даний проект не
містить пропозицій, як вирішити питання введення е–
документообігу у школах, тому, на мою думку і не був
підтриманий громадськістю та не запроваджений до
виконання.
Цих джерел щодо переліку розпорядчих документів,
що регламентуватимуть спрощення діяльності педагогів
і адміністрації навчальних закладів, на жодному з
офіційних сайтів МОН та його структурних підрозділів
його у вільному доступі немає, проте, очевидно, робота
над цим проводиться. Так, 21 грудня 2017 року було
скасовано два накази, які втратили чинність у зв’язку із
вступом в дію ЗУ «Про освіту»: про вступ до першого
класу та про типове положення про батьківські комітети.
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Investigation of the actual state of the legislative and normative
base of the system of general secondary education
in modern Ukraine
Urgency of the research lies in that the work includes a general analysis of the
legislative framework and normative and legal provision of the system of general
secondary education during the period of reforming and decentralization.
Target setting. One of the key tasks of refuming the system of general secondary
education is to bring Ukrainian legislation in line with the regulatory documents of
the European educational space. The study of the actual state of normative legal
acts makes it possible to map the need for changes and restart the national system
of the new Ukrainian school.
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Actual scientific researches and issues analysis. The normative–legal provision
of education in Ukraine became the subject of research by many Ukrainian scholars,
in particular, V. Bahrushin, E. Krasnyakov, A. Kozievskaya, V. Lugovoi, T. Lukin,
Y. Molchanova, L. Prokopenko, N. Protasova, V. Shamraj, O. Shaporenko and
others. The issues of legal support for the development of various parts of education
and the reform of the educational sector as a whole are disclosed in the works of
L. Parashchenko and O. Podsetnaya. The mechanisms of public administration
are at the center of attention of Y. Dreval, V. Knyazev, V. Kravchenko, M. Lesecko,
V. Troshchinsky, Y. Surmin, O. Fedorchak, L. Yuzkova and others, whose research
contains both conceptual, and sect oral approache.
The research objective. The article deals with the task of analyzing the existing
normative and legal framework of the system of general secondary education with
the purpose of identifying the problem with regard to the reforms in the direction of
decentralization of management and redistribution of functions, powers between
central and local executive authorities, local self – government bodies and
educational institutions.
Keywords: education, new Ukrainian school, new legislation, reform, core
competencies, and decentralization in education.
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Соціально–філософська концепція
науково–освітнього забезпечення публічного
управління у сфері національної безпеки України
На основі телеологічного та системного підходів до соціального проектування розроблено соціально–філософську концепцію науково–освітнього
забезпечення публічного управління у сфері національної безпеки України, що
включає наступні науково обґрунтовані положення: початкові передумови,
базові категорії соціальної філософії та поняття проблематики міжнародної,
регіональної та національної безпеки; методологію дослідження зовнішнього
та внутрішнього безпекового середовища; підходи щодо формування системи
національної безпеки як соціального інституту; рекомендації щодо розбудови
/ реформування системи національної безпеки, системи та механізмів
забезпечення національної безпеки; рекомендації щодо вдосконалення системи
підготовки фахівців–управлінців у сфері національної безпеки.
Реалізація запропонованої концепції є запорукою подолання надмірної
інертності професійної свідомості фахівців–управлінців та неспроможності
швидкої адаптації її до змін в умовах трансформацій безпекового середовище.
Ключові слова: соціально–філософська концепція, соціальна філософія
освіти, соціальне проектування, соціальне конструювання, соціальний інститут
національної безпеки, науково–освітнє забезпечення публічного управління у сфері
національної безпеки, система забезпечення національної безпеки.

В Стратегії національної безпеки України зазначено,
що докорінні зміни у зовнішньому та внутрішньому
безпековому
середовищі
України
обумовлюють
необхідність створення нової системи національної
безпеки України [1].
Ця обставина і визначає зв’язок загальної проблеми
з найбільш важливими науковими та практичними
завданнями дослідження філософсько–методологічних
проблем теорії та практики забезпечення національної
безпеки України. Адже недосконалість правового,
інституційного,
науково–освітнього
забезпечення
національної безпеки гальмує створення нової системи
національної безпеки України.
На підставі аналізу актуальних досліджень і наукових
публікацій можна зробити висновок про те, що проблеми
підвищення якості освіти фахівців–управлінців у сфері
національної безпеки досліджувалась у працях вітчизняних науковців, зокрема В .І. Абрамова [2; 3], Р. В. Войтович
[4], Н. С. Смирнової [5], а також у нашому дослідженні [6].
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Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, формулювання цілей статті. Незважаючи на
значну кількість робіт, в яких досліджуються проблеми
підвищення якості освіти фахівців–управлінців у сфері
національної безпеки можна констатувати, що сьогодні
відсутні праці в яких би розглядалися соціально–
філософські засади розвитку професійної освіти
фахівців–управлінців у сфері національної безпеки
України.
Саме тому мета цієї статті полягає у розробці
соціально–філософської концепції науково–освітнього
забезпечення публічного управління у сфері національної
безпеки України.
Для фахівців–управлінців у сфері національної
безпеки, робота яких пов’язана з інформаційно–
аналітичною, прогнозно–плановою, організаційно–
розпорядчою та консультативно–дорадчою діяльністю у
сфері забезпечення національної безпеки, необхідними
є: глибоке розуміння процесів, що відбуваються в
суспільстві; знання основ теорій національної безпеки
та публічного управління; усвідомлення проблем
глобалізації та науково–технічного прогресу, а також
їхніх соціальних наслідків; усвідомлення проблем
міжцивілізаційної взаємодії; уміння оперативно приймати
управлінські рішення у сфері національної безпеки,
у тому числі в умовах невизначеності та браку часу з
урахуванням значної кількості досить часто суперечливих
чинників. При цьому складність і неординарність
завдань, що стоять перед управлінськими структурами
сектору безпеки і оборони, постійно підвищують рівень
вимог не тільки до таких рис державного службовця, як
професіоналізм, компетентність, ділова ефективність,
а і його моральної позиції, почуття обов’язку та
відповідальності за долю країни. Це зумовлює потребу
в своєчасному оновленні світоглядно–концептуальних,
нормативно–правових та організаційних засад науково–
освітнього забезпечення публічного управління у сфері
національної безпеки України.
На нашу думку, розвиток науково–освітнього
забезпечення публічного управління у сфері національної
безпеки України повинен ґрунтуватися на соціально–
філософській концепції, що включає наступні науково
обґрунтовані положення: 1) початкові передумови,
базові категорії соціальної філософії та поняття
проблематики міжнародної, регіональної та національної
безпеки; 2) методологію дослідження зовнішнього та
внутрішнього безпекового середовища, а саме проблем
міжнародної, регіональної та національної безпеки;
3) підходи щодо формування системи національної
безпеки як соціального інституту; 4) рекомендації
щодо створення організації, яка здійснює забезпечення
національної безпеки, тобто розбудови / реформування
системи національної безпеки, системи та механізмів
забезпечення національної безпеки; 5) рекомендації
щодо вдосконалення системи підготовки фахівців–
управлінців у сфері національної безпеки.
Коротко викладемо основні ідеї, найбільш придатні
для реалізації цих положень.
1. Початкові передумови, базові категорії соціальної
філософії та поняття проблематики міжнародної,
регіональної та національної безпеки.
В сучасних умовах глобальних трансформацій
філософському переосмисленню підлягають проблеми
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міжнародної, регіональної та національної безпеки. Іде
філософський пошук співвідношення між прагненням
суспільств забезпечити власну безпеку і прагненням
безмежно розвиватися, не відстаючи від динамічного
розвитку світової цивілізації. Підлягає філософському
переосмисленню і система освіти, в тому числі в галузі
«Публічне управління». Адже в умовах глобальних
трансформацій перед цією системою освіти, як одним
із соціальних інститутів, постає загальна проблема
розробки і невідкладного впровадження нової філософії
професійної освіти, яка б дала надійні методологічні
орієнтири для організації ефективної підготовки
майбутніх фахівців–управлінців у сфері національної
безпеки. Ці завдання є надзвичайно відповідальними,
оскільки затримка у зміні традиційної парадигми
професійної освіти фахівців–управлінців у сфері
національної безпеки призводить до консервації нашого
відставання у освітній сфері від провідних країн
світу. Можливі ж хибні положення, закладені у нову її
концепцію, знижуватимуть ефективність підготовки
фахівців–управлінців у сфері національної безпеки
і відповідно ускладнюватимуть успішну реалізацію
Стратегії національної безпеки України.
Соціальна філософія освіти є ідейним, методологічним і міжнауковим «містком» між освітянською,
суспільствознавчою і безпекознавчою проблематиками
сучасних наукових досліджень, й водночас досліджує
суспільний контекст освітньо–виховних процесів.
Відповідно, в інтересах підвищення якості професійної
освіти фахівців–управлінців у сфері національної
безпеки України пріоритетними напрямами соціальної філософії освіти мають стати перспективи
формування інтегрованої соціально–гуманістичної
системи філософії, освіти, менеджменту, суспільного
виховання і формування інтелектуальної особистості
в контексті розвитку такого соціального інституту
як система національної безпеки, демократичної
суспільно орієнтованої освіти і управлінської практики
у сфері національної безпеки в умовах глобалізаційних
процесів.
Категорії, якими оперує соціальна філософія у сфері
забезпечення безпеки можна представити декількома
рядами:
Висхідний ряд загальних категорій: природа, людина,
суспільство, суспільне життя, основні сфери суспільного
життя, діяльність, виробництво.
Сфера матеріального виробництва: географічне
середовище, матеріальне виробництво, продуктивні
сили, виробничі відносини, засоби виробництва, техніка,
технологія, науково–технічна революція, екологія,
власність, економічний базис.
Соціально–політична сфера: відносини суспільні,
соціальна стратифікація, соціальна мобільність,
соціальна структура, соціальна спільнота, етнос,
народ, нація, соціальні інститути, політика, держава,
організація, партія, диктатура, демократія, тоталітаризм,
соціальне насильство, мир, війна, безпека, боротьба,
революція, реформа.
Духовне життя суспільства: духовні цінності,
суспільна свідомість, суспільна психологія, ідеологія,
наука, мораль, релігія, право.
Культурно–побутова сфера: культура, освіта, потреби, інтереси, сім’я, побут, цінності.
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Завершальний ряд загальних категорій: історія,
рушійні сили історії, відчуження, гуманізм, свобода і
необхідність, прогрес і регрес.
Об’єктивна необхідність уточнення категоріально–
понятійного апарату проблематики міжнародної,
регіональної та національної безпеки обумовлена
вимогою чіткого і однозначного сприйняття не лише
самих термінів «міжнародна безпека», «регіональна
безпека», «національна безпека України», але також
об’єкту і предмета професійної діяльності у сфері
забезпечення національної безпеки. Аналіз результатів
актуальних досліджень проблем забезпечення безпеки
[2–5] дозволяє констатувати, що наразі цьому заважають
наступні базові причини: категоріально–понятійний
апарат, що застосовується у сфері забезпечення
міжнародної, регіональної та національної безпеки,
нині перебуває на стадії динамічного розвитку разом
з розвитком цієї сфери та теорії безпеки загалом. Його
розробка, офіційне визнання та наступна імплементація –
одна з головних проблем цього розвитку; неузгодженість
і в окремих випадках суперечливість формулювань одних
і тих самих термінів, понять, визначень, викладених у
різних документах чинної нормативно–правової бази
з питань національної безпеки України; використання
офіційно не визначених термінів, понять, дефініцій
в державно–управлінській практиці забезпечення
національної безпеки України; відставання розробки та
впровадження категоріально–понятійного апарату від
потреб професійної діяльності фахівців–управлінців
у сфері забезпечення національної безпеки України;
нечіткість та неоднозначність окремих з визначень
понять проблематики національної безпеки України та ін.
Усе це утрудняє взаємодію фахівців–управлінців,
що працюють в різних сферах національної безпеки.
Виходом із ситуації, що склалася, може бути
уточнення відповідного категоріально–понятійного
апарату проблематики міжнародної, регіональної та
національної безпеки. При цьому логічно стверджувати
також, що предметом професійної діяльності фахівців–
управлінців у сфері забезпечення національної безпеки
України необхідно вважати: об’єктивні закони та
закономірності суспільного розвитку і безпеки, взаємодії
соціальних систем; принципи управлінської діяльності,
які в свою чергу є детермінантами формування моделей
системи національної безпеки та системи забезпечення
національної безпеки.
2. Методи дослідження і підходи щодо формування
системи національної безпеки як соціального інституту.
Основним методом дослідження національної безпеки
мають стати системна інженерія, що органічно поєднує
в собі усе найкраще з кібернетики, синергетики,
системного аналізу і системного синтезу, а з апарату
системного дослідження важливих для її забезпечення і
вдосконалення процесів – моделювання. При цьому може
бути рекомендована і процедура сумісного використання
вибраного інструментарію, що включає такі етапи, як:
емпіричний системний аналіз; проблемно–орієнтований
опис мети і об’єкту дослідження; теоретичний
системний аналіз і синтез системи національної безпеки
та системи забезпечення національної безпеки на основі
моделювання.
Що стосується дослідження процесів, важливих
для збереження стійкості всієї системи національної
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безпеки України та її трьох базових компонентів, то
при його проведенні доцільно застосовувати наступні
моделі і галузі їхнього використання: дескриптивні
моделі – для словесної або графічної інтерпретації сенсу
і умов забезпечення національної безпеки; нормативні
– для уточнення національних цілей і умов збереження,
примноження або розвитку об’єктів національної
безпеки; ситуаційні – для вивчення явищ і процесів, що
спричиняють найбільш суттєвий вплив на забезпечення і
порушення стійкості системи національної безпеки.
Вибір основного методу забезпечення національної
безпеки зумовлений тривалістю існування системи
«народ України – її територія – лад духовного і
суспільного життя народу», а також різноманіттям потреб,
цінностей та інтересів нації з одного боку, небезпек,
загроз і викликів їй – з іншою. Звідси – необхідність
як в програмно–цільовому плануванні та управлінні
діяльністю по підтримці стійкості системи національної
безпеки, так і в теорії організації і дослідженні операцій,
що є найбільш придатним апаратом цього методу.
Практична реалізація цього інструментарію може
бути розділена на три стадії:
1) стратегічне управління, яке здійснюється в цілях
не лише визначення вектору бажаних інтегральних
характеристик системи національної безпеки, але й
розробки відповідних цільових програм, що забезпечують
їх досягнення. Варто зазначити, що рамках стратегічного
управління у сфері національної безпеки здійснюється
проектування системи національної безпеки – розробка
моделі вказаної системи. Проектування як моделювання
передбачає структурно–функціональне, просторове,
часове, операційно–діяльнісне, інституціональне, організаційне проектування.
В процесі проектування системи національної
безпеки варто враховувати: базові цінності суспільства –
добробут, безпека, справедливість; національні цінності
та ідеали культури національної безпеки, стратегічної,
воєнної та організаційної культури; національні інтереси
та національні цілі у сфері забезпечення безпеки та
суспільного розвитку; цивілізаційний код держави;
національну могутність держави; геополітичний
код (кодекс) держави; тип політичного режиму і
панівний тип комунікації; діалектичний взаємозв’язок
між економікою, політикою та війною, суспільним
розвитком та безпекою, культурою національної безпеки
та ідеологією; закони геоекономіки, геополітики,
а також «гарячих», інформаційних, економічних
війн; закономірності політичного та міждержавного
протиборства, збройної та інформаційної боротьби;
закономірності розгортання криз соціоприродних,
соціально–економічних
та
соціально–політичних
систем; сучасні тренди розвитку світової цивілізації;
глобальні трансформації у різних сферах суспільного
життя; сучасні тенденції розвитку загроз, політичного
та міждержавного протиборства; зміни організаційно–
функціональних форм державного управління; світовий
досвід розбудови систем міжнародної та регіональної
безпеки; зарубіжний та вітчизняний досвід розбудови
систем національної безпеки; результати прогнозування
загроз та трансформацій безпекового середовища, в
якому реалізовуються національні інтереси.
Проектування системи національної безпеки та її
складової – системи забезпечення національної безпеки,
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передбачає визначення місії, функцій та завдань
вказаних систем, а також механізмів забезпечення
національної безпеки. При цьому необхідно враховувати
закономірності розвитку тріад «культура – інститути –
економіка», «економіка – політика – війна», «війна – зброя
– насильство», «насильство – інститути – організації»,
«організація – ресурси – час», що дозволить виявити
перспективні моделі системи національної безпеки
та системи забезпечення національної безпеки, що
узгоджується зі станом і перспективами геополітичного,
суспільно–політичного
й
соціально–економічного
розвитку Української держави.
Соціальне конструювання системи національної
безпеки – це впровадження проекту в соціальну
матерію у відповідності з вимогами завдань системи
національної безпеки. Це передбачає: розробку
нормативно–правової бази в галузі національної
безпеки і оборони (політико–правове конструювання);
створення нових елементів, структур, підсистем,
механізмів
забезпечення
національної
безпеки
та встановлення зв’язків між ними (структурно–
функціональне конструювання); розміщення створених
нових елементів, структур, підсистем, механізмів
забезпечення національної безпеки у своєму типу
соціального простору (просторове конструювання) та
соціальному часі (часове конструювання); формування
алгоритмів функціонування та підготовки відповідних
фахівців (організаційне конструювання); розробку
правил і принципів діяльності (операційно–діяльнісне
конструювання);
2) тактичне управління, що реалізовується шляхом
створення умов для виконання цільових програм,
періодичного зіставлення реальних і допустимих
показників національної безпеки і здійснення своєчасних
дій по їх утриманню в межах визначеного діапазону;
3) оперативне управління, що реалізовується шляхом
постійного моніторингу рівня загроз національній
безпеці, адекватного та своєчасного реагування на
виявлені загрози.
Інакше кажучи, це припускає вирішення наступних
чотирьох завдань: обґрунтування оптимальних інтегральних показників національної безпеки і їх допустимих
відхилень; забезпечення заданих значень цих показників
розробкою і виконанням сукупності цільових програм;
контроль відповідності поточних значень інтегральних
показників допустимого діапазону; підтримка реальних
інтегральних
характеристик
стійкості
системи
національної безпеки у сфері прийнятних значень.
При цьому перші два завдання повинні вирішуватися
на стадії стратегічного управління, а два останні – при
тактичному та оперативному управлінні цим процесом з
використанням вибраних критеріїв.
3. Система і нормативно–правове забезпечення національної безпеки.
Парирування зовнішніх і внутрішніх викликів
самозбереженню і розвитку Української держави,
адекватне державне реагування на загрози національній
безпеці України вимагає вдосконалення нинішньої
системи забезпечення національної безпеки. Зокрема,
її низька ефективність обумовлена смисловими і
структурними недоліками відповідної нормативної
бази: невірні початкові передумови і базові категорії,
абстрактність або «розмитість» одних нормативних
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актів і вузьковідомча орієнтація – інших; відсутність
їх багаторівневого поділу на системоутворюючі
компоненти, просто компоненти і елементи. По
суті, в системі нормативно–правового забезпечення
національної безпеки України має місце розрив між
деякими законами і указами Президента України. Тому
існує нагальна необхідність в законодавчому уточненні
сутності національної безпеки і регламентації умов її
гарантованого забезпечення. Природно, що успіху в цій
роботі потребує впровадження додаткових нормативних
актів, призначених як для усунення розриву між
нормативними документами стратегічного і тактичного
рівнів, так і координації їх зусиль на найбільш важливих
і/або суміжних напрямах. Перший з них представляють
політичні принципи і погляди, які оприлюднені указами
глави держави і спрямовані на мобілізацію усіх зусиль
країни на самозбереження нації; другий – законодавство
з питань безпеки, пов’язане із вже існуючим
адміністративним, цивільним, екологічним та іншими
розділами права.
4. Система підготовки магістрів публічного управління у сфері національної безпеки.
На основі уточнених функцій та основних
завдань
системи
забезпечення
національної
безпеки нами в [6] визначено компетенції фахівців–
управлінців у сфері національної безпеки. До групи
загальнокультурних
компетенцій
запропоновано
включити компетенції: громадянської поведінки та
етики; соціальної, професійної і освітньої взаємодії;
організації та проведення досліджень для вирішення
професійних задач; професійного самовдосконалення.
До групи професійних компетенцій запропоновано
включити компетенції: організаційно–управлінські,
адміністративні, інформаційно–аналітичні, експертно–
консультативні, проектні, науково–дослідні, науково–
педагогічні.
Подальше вдосконалення системи підготовки
магістрів публічного управління у сфері національної
безпеки вимагає не лише системного підходу у
формулюванні
завдання
адаптації
професійних
компетенцій
вказаних
фахівців
до
провідних
трендів розвитку глобалізованого світу, глобальних
трансформацій простору безпеки, національної моделі
входження України у світовий безпековий простір,
моделі «партисипаторного» управління національною
безпекою, але й декомпозиції публічного управління
у сфері національної безпеки. З певною умовністю
при цьому можна виділити сегменти за видами
безпеки та рівнями управління безпекою (глобальний,
регіональний, національний).
Оперативному і якісному засвоєнню запропонованих
вище методів системного дослідження і забезпечення
національної безпеки може сприяти вивчення
слухачами за напрямом підготовки 07 «Публічне
управління» спеціальності 074 «Публічне управління
та адміністрування»: а) нормативних навчальних
дисциплін: «Публічна політика», «Право в публічному
управлінні», «Стратегічне управління», «Євроінтеграція,
міжнародне публічне управління та безпека», «Економіка
та врядування» тощо; б) варіативних дисциплін
спеціалізації «Публічне управління у сфері національної
безпеки»: «Філософсько–методологічні проблеми теорії
та практики управління безпекою»; «Компаративні
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дослідження у сфері забезпечення безпеки соціальних
систем: теорія, методологія, практика»; «Інноваційні
руйнівні технології в політичному та міждержавному
протиборстві»; «Інформаційно–аналітична діяльність в
публічному управлінні у сфері національної безпеки»;
«Стратегічне управління у сфері національної безпеки»;
«Методологія та практика стратегічного планування
у сфері національної безпеки України»; «Методи
державного реагування на загрози національній безпеці»;
«Публічна політика та механізми забезпечення безпеки»
за видами безпеки (політична, воєнна, економічна,
соціальна,
інформаційна,
природно–техногенна,
екологічна, духовна безпека).
Міра теоретичного і практичного оволодіння
предметами повинна визначатися по здатності
застосовувати отримані знання і навички для вирішення
конкретних завдань стратегічного, тактичного і
оперативного управління процесом забезпечення
національної безпеки за допомогою сучасних методів
аналізу і синтезу складних систем.
Що
стосується
послідовності
практичного
впровадження запропонованої концепції, то вона
припускає наступні основні етапи: 1) поглиблений
аналіз стану проблеми з освітою майбутніх фахівців
публічного управління у сфері національної безпеки,
а також обґрунтування потреби у відповідних кадрах;
2) уточнення принципів побудови системи освіти
в галузі знань «Публічне управління», підготовки і
підвищення кваліфікації фахівців публічного управління
у сфері національної безпеки; 3) визначення мети,
завдань і термінів створення безперервної системи
освіти, прогнозування очікуваних від її впровадження
результатів; 4) розробка перспективних методів вдосконалення професійної освіти фахівців публічного
управління у сфері національної безпеки; 5) підготовка
пропозицій по усебічному забезпеченню підготовки і
підвищення кваліфікації фахівців публічного управління
у сфері національної безпеки.
Враховуючи вищенаведені викладки підсумуємо:
1. В інтересах підвищення якості професійної освіти
фахівців публічного управління у сфері національної
безпеки України пріоритетними напрямами соціальної
філософії освіти мають стати перспективи формування
інтегрованої соціально–гуманістичної системи філософії, освіти, менеджменту, суспільного виховання і
формування інтелектуальної особистості в контексті
розвитку соціального інституту національної безпеки,
демократичної суспільно орієнтованої освіти і
управлінської практики у сфері національної безпеки в
умовах глобалізаційних процесів.
2. З метою розвитку науково–освітнього забезпечення
публічного управління у сфері національної безпеки
України запропоновано соціально–філософську концепцію, що включає наступні науково обґрунтовані
положення: початкові передумови, базові категорії
соціальної філософії та понять проблематики міжнародної, регіональної та національної безпеки; методологію
дослідження зовнішнього та внутрішнього безпекового
середовища, а саме проблем міжнародної, регіональної
та національної безпеки; підходи щодо формування
системи національної безпеки як соціального інституту;
рекомендації щодо створення організації, яка здійснює
забезпечення національної безпеки, тобто розбудови /
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реформування системи національної безпеки, системи
та механізмів забезпечення національної безпеки;
рекомендації щодо вдосконалення системи підготовки
фахівців–управлінців у сфері національної безпеки.
3. Реалізація запропонованої соціально–філософської
концепції розвитку науково–освітнього забезпечення
публічного управління у сфері національної безпеки
України є запорукою подолання надмірної інертності
професійної свідомості фахівців–управлінців та
неспроможності швидкої адаптації її до змін в умовах
трансформацій безпекового середовище. Зазначене
можна реалізувати виходячи з наступних домінант:
характеру глобальних трансформацій безпекового
середовище, характеру революції у сфері національної
безпеки, що відбувається та сучасних тенденцій
політичного та міждержавного протиборства. Для
цього необхідно здійснити еволюційний перехід в
системі навчання фахівців публічного управління у
сфері національної безпеки від предметного (що дає
фактологічні знання) до проблемного (що дає знання
методологічних підходів вирішення існуючих проблем).
Перспективними напрямами подальших досліджень
вбачаються пошуки нових орієнтирів оновлення
світоглядного підґрунтя наукових досліджень у сфері
забезпечення національної безпеки.
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Social–philosophical concept of scientific–educational ensuring of
public administration in the sphere of national security of Ukraine
In the article based on the teleological and systematic approaches to social
design the social–philosophical conception of scientific–educational ensuring of public
administration by national security of Ukraine is developed, which includes the following
scientifically substantiated provisions: initial preconditions, basic categories of social
philosophy and concepts of issues of international, regional and national security; the
methodology of research of external and internal security environment; approaches to
the formation of the national security system as a social institution; recommendations
for the development / reform of the national security system, systems and mechanisms
for ensuring of national security; recommendations for improving the system of training
of specialists–managers in the field of national security.
Implementation of the proposed concept is a key to overcoming the excessive
inertia of the professional consciousness of specialists–managers and the inability
to quick adapt it to changes in the context of security environment transformations.
Keywords: social–philosophical concept, social philosophy of education,
social design, social design, social institute of national security, scientific–
educational ensuring of public administration in the field of national security,
system of ensuring of national security.
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Метаморфозы образования:
институциональный и функциональный контекст
Статья посвящена анализу происхождения и взаимоотношений социального
института образования и социальной системы глобального образования.
Последовательно анализируются связи порождения, структурирования, взаимодействия, превращения, функционирования, развития, управления, конфликта и
коррекции, которые возникают между социальным институтом и социальной
системой образования. Термин «глобальный» употребляется как атрибутивная
характеристика, масштаб феномена образования.
Ключевые слова: глобальное образование, социальный институт,
социальная система, глобальное знание, информатизация, процесс глобализации,
продукт глобализации, наука, рынок, планетарный социальный организм.
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(стаття друкується мовою оригіналу)
Актуальность исследования проблемы. В современной
литературе по проблемам модернизации образования
подавляющее количество публикаций посвящено
процессам его глобализации и информатизации. В то
же время продукт этих процессов – глобальное знание
и глобальное образование – остаются вне поля зрения
исследователей. Не освещены проблемы взаимосвязи и
взаимозависимости социального института образования
и социальной системы образования. Использование этих
категорий в качестве синонимов приводит к ошибочным
суждениям и ошибочным выводам, поскольку свойства
института приписываются социальной системе и
наоборот.
На разницу в атрибутивных свойствах социального
институту образования и социальной системы
образования должны были обратить внимание
в первую очередь исследователи, работающие в
области философии образования. Это касается работ
В. Андрущенка, А. Астаховой, В. Бакирова, И. Зязюна,
О. Базалука, В. Беха, М. Бойченка, О. Гомилко,
Л. Горбуновой, С. Клепка, С. Пролеева, Н. Радионовой, В. Кременя, М. Култаевой, С. Куцепал,
В. Огневьюка, Е. Зеленова, Н. Михальченка, Н. Скотной,
С. Терепышного, И. Предборской, В. Муляра, И. Утюж,
П. Цегольника и др.
Цель данной статьи заключается в воссоздании
системы связей между социальным институтом и
социальной системой глобального образования.
Напомним, что они, по нашей рабочей гипотезе, тесно
взаимосвязаны
порождением,
структурированием,
взаимодействием, превращением, функционированием,
развитием, управлением, конфликтом и коррекцией [См.:
7, с. 188–192]. Вместе они обслуживают внутривидовые
социальные связи планетарного социального организма:
экономические, производственные, социальные, политические, аксиологии, идеологические, культурологические, экологические и др.
Сначала подчеркнем, что явление глобального
образования еще только зарождается. Поэтому термин
«генезис» является очень уместным, поскольку для нас
важен вопрос о происхождении социальной системы
образования, то есть попытка теоретического осмысления
самой проблемы возникновения образования.
Термин «генезис» пришел к нам, как известно, из
греческого языка и переводится как «происхождение,
возникновение», а в широком смысле означает момент
зарождения и следующего развития некоторого процесса
к определенному состоянию. Следовательно, изучение
генезиса социальной системы образования есть
рассмотрение движения первичных образовательных
процессов, которые привели к появлению того, что уже
можно будет назвать глобальным образованием с двумя
уровнями: в плоскости подсознания – социальным
институтом и в плоскости сознания человека –
социальной системой образования.
Наша рабочая гипотеза о порождении социальным
институтом образования социальной системы образования имеет право на жизнь, поскольку другие
составные инфраструктуры планетарного социального
организма, имеется в виду рынок и наука, обладают
такими вспомогательными структурами.
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Для подтверждения этого тезиса наведем
инфраструктуру социального института рынка и
инфраструктуру социального института науки. Это
означает, что социальная система образования –
производная от социального института образования.
Понятно, что термин «глобальный» или «глобальная»
здесь означает лишь планетарный характер или
планетарный масштаб явления.
Приведем пример инфраструктуры рынка, которая
сложилась в начале ХХІ века. Инфраструктура
рынка – совокупность институтов рынка, которые
обслуживают и обеспечивают движение материальных
и нематериальных ценностей. Основными элементами рыночной инфраструктуры являются: торгово–
промышленные палаты, биржи (товарные, труда),
службы
маркетинга,
брокерские,
страховые,
аудиторские, инвестиционные, холдинговые компании и
тому подобное.
Торгово–промышленная палата – это международная
общественная или государственная организация, которая
содействует развитию экономики и торговле, в первую
очередь внешнеторговых отношений между странами.
Они помогают объединить деловые круги фирм,
установить торговые связи, предоставляют необходимую
информацию участникам торговых операций.
Биржа (слово латинского происхождения и
сначала значило «кожаный кошелек») – регулярно
функционирующий, организационно определенный
оптовый рынок однородных товаров, на котором
заключаются договоры покупки–продажи больших
партий товара. В зависимости от вида товаров, которыми
торгует биржа, различают биржи товарные, фондовые,
валютные, универсальные и биржи труда. Деятельность
служб маркетинга направлена на организацию и
совершенствование продажи продукции.
Страховые компании – это коммерческие организации, которые оказывают услуги в области страхования,
выступают в роли страховщиков имущества и жизни
своих клиентов. По форме собственности страховые
компании могут быть государственными, акционерными,
кооперативными, частными.
Аудиторские компании – это коммерческие организации, которые осуществляют независимую финансовую
и бухгалтерскую экспертизу, контроль деятельности
хозяйствующих субъектов, предлагают аналитико–
консультативные услуги.
Инвестиционные компании – это кредитно–финансовые учреждения акционерного типа, аккумулирующие
денежные средства частных инвесторов, которые
привлекаются посредством продажи им собственных
ценных бумаг.
Холдинговые компании – это акционерные корпорации, которые используют свои капиталы для
приобретения акций других компаний. Обладание
частью акций других компаний позволяет холдинговым
компаниям осуществлять финансовый контроль их
деятельности. Холдинговая компания состоит из главной
(материнской) фирмы, дочерних и внучатых фирм.
Под инновационной инфраструктурой науки
понимается совокупность взаимоувязанных и взаимодействующих организаций, систем, необходимых и
достаточных для эффективного осуществления инновационной деятельности и реализации нововведений.
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Инновационная инфраструктура объединяет организации разных видов: фирмы, инвесторов, посредников,
научные и государственные учреждения, которые своей
деятельностью охватывают весь инновационный цикл
от генерации научно–технической идеи к реализации
нововведения.
Целью создания инфраструктуры является обеспечение комплексной инновационной деятельности,
сохранения и развитие научно–технического потенциала
страны в интересах общества, включая преодоление
спада производства, его структурную перестройку,
изменения номенклатуры изделий, создания новой
продукции, новых производственных процессов. В
соответствии с целями инфраструктура инновационной
деятельности включает такой комплекс взаимосвязанных
систем:
– систему информационного обеспечения, которая
дает доступ к базам и банкам данных для всех
заинтересованных, независимо от форм собственности;
– экспертизы (включая государственную) инновационных программ, проектов, предложений, заявок;
– финансово–экономического обеспечения инновационной деятельности, используя разные источники
поступления средств (ресурсы предпринимательских
структур, инвестиции других стран, средства
инвестиционных фондов и тому подобное);
– сертификации научной продукции, соответствующие услуги в сфере метрологии, стандартизации, контроля качества;
– продвижение нововведений на региональные,
межрегиональные, иностранные рынки, включая
выставочную, рекламную, маркетинговую деятельность, патентно–лицензионную работу, защиту интеллектуальной собственности;
– подготовку кадров для инновационной деятельности в условиях рыночной экономики.
Вышеприведенное инфраструктурное обеспечение
социальных институтов рынка и науки подчеркивает,
что они (социальный институт и социальные
системы) действительно имеют связи порождения,
структуризации,
взаимодействия,
превращения,
функционирования, развития, управления, конфликта
и коррекции. Прокомментируем это относительно
социального института образования и социальной
системы образования.
Для того, чтобы объяснить механизм действия
социального института образования как аттрактора в
самовоспроизведении социальной системы глобального образования, обратимся сначала к анализу
существующих здесь связей. Как отмечают Ю. А. Зубок
и В. И. Чупров, «для понимания действия механизмов
социальной регуляции в таком обществе важно
определить характер этой связи. То есть установить,
что является причиной, а что следствием. Приобретают
ли социальные взаимодействия нелинейный характер
под воздействием неопределенности или, напротив,
неопределенное
состояние
социума
становится
следствием нелинейного характера социальных связей.
Как в любой сложной системе, в причинно–
следственных связях неопределенности и нелинейности
социального объекта нельзя ограничиваться рассмотрением одностороннего действия одного относительно
другого. Эти связи основываются на отношении между
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взаимодействующими факторами неопределенности и
нелинейности. Факторы неопре-деленности, которые
характеризуют состояние социаль-ной системы,
выступают как причина нелинейного характера связей в
этой системе.
В свою очередь, факторы нелинейности в форме
обратной связи создают действие причины на
неопределенность в системе. Поэтому взаимодействие,
будучи одним из типов связи, намного усложняет
характер причинно–следственных отношений в условиях
социальной неопределенности» [6, с. 101–102].
Следовательно, для анализа процесса порождения
необходимо обратиться к уникальным функциональным
органам (или связям), которые поданы Э. Юдиним, а
именно: порождения, структурирования, взаимодействия,
превращения, конфликта, функционирования, развития,
управления, конфликта и коррекции [7, с. 122].
Связи порождения здесь определяют все
содержание
образования,
поскольку
смысловое
поле, которое образуется социальным институтом
науки, образует содержание социального института
образования, а именно новое научное знание. Само по
себе новое знание добыто наукой, может годами, а то
и десятилетиями быть не использованным. Мы здесь
не касаемся культуры и ее влияния на образование и
человека, поскольку она появляется после того, как в
действие вступит социальная система образования. Ее
пока что просто нет. Именно на этой энтропийной почве,
которая представлена психофракталами (Е. Донченко),
рождается социальная система образования. Так, на
архетипическом поле социума формируется поле знаний
общества.
Поэтому главной характеристикой жизни становится
его хаотичность. Хаос перестал быть главным
врагом рациональности, цивилизации, рациональной
цивилизованности и цивилизованной рациональности;
он уже не является воплощением сил тьмы и невежества,
которые поклялись уничтожить эпоху модерна и сделали
для этого все возможное [2, с. 50].
Ощущения сегментированного по государственно–
национальному признаку планетарного социального
мира в плоскости нашего сознания как «системы
порядка», который господствует на определенной
территории, в настоящее время стало шатким,
беспомощным и неадекватным; сама «Територия»
перестала быть самодостаточной, потеряв значительную
часть своей ценности, свою привлекательность и силу
для тех, кто может свободно передвигаться и, таким
образом, «детериториализируется».
При этом Е. Донченко подчеркивает объективный
характер данного пространства. «Как физический
мир состоит из квантов (которым присущи свойства
как частицы вещества, так и поля), так элементами
психического мира человечества являются архетипы.
Это переводчики из языка Вселенной на язык
Человечества. Их нельзя перечислить, увидеть –
их можно лишь почувствовать. Невероятный текст
психического написан автономными архетипами и их
многочисленными структурами – психофракталами,
между которыми существуют объективные отношения»
[5, с. 4–10].
Связи структурирования между социальным
институтом и социальной системой образования
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обусловлены совпадением научного знания и
просветительского.
Структуризация
происходит
главным образом за счет потребностей воссоздания
структуры общества, с одной стороны, а с другой –
заинтересованности человека, который имеет постоянное
желание расширить границы знания о себе, обществе и
мире. Главным потребителем, который требует четкой
структуризации знаний в горизонте подсознания и
сознания человека, есть общество, а точнее структура
общества. Экономическая, социальная, политическая
и культурологическая сферы общества нуждаются
в специальных пулах знаний. В последнее время к
этим требованиям присоединилась международная и
экологическая сферы. Особенную остроту приобретает
в настоящее время потребность планетарного
сообщества в организационном знании. Об этом ярко
свидетельствуют заседания ООН, Совета Безопасности
и Международных судов разных направлений.
Связи взаимодействия, образуются за счет
требований/потребностей
социального
института
рынка, который требует знаний по определенным
направлениям
для
обслуживания
потребностей
человека и общества. При таких условиях социальная
система образования обращается к науке и привлекает
имеющиеся научные знания или ставит вопрос о
поиске нового знания. Носителем связи в плоскости
социального института является семантическое поле
космического происхождения, а со стороны социальной
системы образования – отдельный человек и общество
в целом.
Связи превращения основываются на функционировании специфического подразделения науки
– педагогической теории, которая занимает промежуточную позицию между наукой и образованием в
функции которой входит специфическая обработка
научного знания и возведение его к просветительской
форме. Здесь педагогическая отрасль распадается на
два больших сегмента: 1) теоретическое знание, которое
уплотняется и даже, кое–что упрощает представление
научного знания, формируя из него педагогические
ситуации; 2) методическое знание, которое подает
алгоритм представления педагогического наратива в
сознание человека.
Связи функционирования обладают достаточно
сложной архитектоникой, поскольку они имеют
интегративную природу и сочетают в виртуальную
систему личность и общество, которое обслуживается
социальной инфраструктурой планетарного социального
организма.
Связи развития можно проследить на том, как
познавательно–поисковая деятельность теоретиков
науки, которая материализовалась в социальный институт
образования, перехватывается учебно–воспитательной
деятельностью педагогов в сфере социальной системы
образования, а дальше путем присвоения знания и
разпредмечивания его человеком, который учится или
учился раньше, в артефакты культуры. Насыщенность
семантическим материалом социума и общества
настолько возросла, что понадобились специальные
органы – банки научной информации – для их хранения
и Интернет для их повседневного практического
приложения в научном и учебно–воспитательном
процессе.
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Связи управления между институтом и системой
проследить значительно тяжелее, поскольку в
плоскости социума господствует самоорганизация, а
социальная система является полностью управляемым
образованием. Как следствие, возникли две разновидности влияния на глобальное образование:
прямое и опосредствованное. Прямое влияние
осуществляет эвалюация, направленная на анализ
широкого образовательного контекста, а не только
целей, и концентрировалась она больше на описании
и интерпретации явлений, чем на их измерении и
прогнозировании. Опосредствованное направление
представлено относительно новым направлением
менеджмента образования – управлением знаниями.
Поэтому далеко не случайно в последнее время
идея управления знаниями (knowledge management)
захватила умы как практиков, так и теоретиков делового
администрирования. Шумихи, по крайней мере,
вокруг нее много: о ней пишут в деловых журналах,
ее обсуждают консультанты и ученые, она входит
в программы научных конференций. Сторонники
управления знаниями хорошо осознают мгновенность
увлечения модными управленческими идеями, однако
они убеждены, что эта идея – «не просто быстротечное
увлечение, а новый аспект управления и организации и
новая область опыта» [8, с. 49].
Отметим,
что
самоорганизация,
эвалюация
и управление знаниями входят в состав системы
саморегуляции планетарного социального организма
и образуют его гомеостат. Исследование его природы,
структуры и функционала еще впереди.
Связи конфликтные возникают, когда знания
устаревают, а учащиеся начинают отставать от
требований современного мира. Здесь имеет место
традиционное противоречие между старым и
новым. Современный глобальный кризис в системах
национального образования возник, в первую очередь,
именно на этой основе, то есть человек отстал от
уровня развития производительных сил общества.
Информационный и ценностный разрыв между людьми
и странами также ведет к конфликтам.
Так, например, в современном мире происходит
переоценка основных ценностей. От экономической
направленности общество переходит к инновационной,
от накопления материального богатства как основы
личного благосостояния к накоплению информации
и знаний как основе общественного прогресса. Не так
обладание материальными благами, как обладание
информацией и интеллектуальным потенциалом
определяют место человека в современном обществе.
Инвестиции в человеческий капитал и формирование
на этой основе интеллектуального капитала общества
превращается в приоритетный общенациональный
интерес [Cм.: 1, с. 578].
Инновационный тип экономического развития
становится тем фундаментом, который определяет
экономическую мощность страны и ее перспективы
на мировом рынке. Основным признаком современной
расстановки сил в мире становится существенный отрыв
стран–лидеров, которые создают «инновационный
анклав» в мире, от менее мощных стран, которые
вынуждены полностью зависеть от позиции «активных
игроков».
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Связи коррекции также имеют место во взаимоотношениях между институтом и социальной
системой образования. Их принципиально возможно
согласовывать между собой только в пределах
определенного «духа эпохи». Поэтому именно
смыслогенез посредством образования как механизм
самовыявления, самовыражения планетарного смыслового поля создает на макроуровне то, что получило название «дух эпохи», на котором базируется
определенный тип культуры, производства, общения и
который «делегируется» в систему высшей школы как
общественно определенное требование, норма, стандарт
или идеал [Cм.: 3].
Трудно переоценить элемент духовности для
саморазвертывания планетарного мира, если иметь
в виду тезис Г. Гегеля о том, что «если только дух
народа поднимается на высший уровень, все моменты
государственного строя, связанные с предыдущими
уровнями его развития, теряют свою устойчивость, они
должны обветшать, и не существует силы, способной их
удержать» [4, с. 379].
Таким образом, мы доказали существование между
социальным институтом образования и социальной
системой образования целого ряда специфических
связей, из которых выплывает их пространственная
и функциональная зависимость друг от друга,
невозможность их замены или подмены друг другом.
Если социальный институт образования обслуживает
всех участников социального процесса одновременно,
то социальная система образования дифференцируется
на учебу и воспитание, а также идентифицирует
свое персональное влияние на конкретного человека,
фиксирует его специальным документом о полученном
образовании, то есть дипломом об образовании.
Перспективным направлением в исследовании
данной проблемы является, во–первых, уточнение
каждого вида связи между социальным институтом
глобального образования и социальной системой
глобального образования; во–вторых, изучение атрибутивных свойств каждого отдельного явления; в–
третьих, реализация их сравнительного анализа; в–
четвертых, анализ явления глобального образования как
целостной системы во взаимодействии с социальными
институтами науки и рынка.
Список использованных источников
1. Базилевич В. Экономико–философская мысль современного
мира / В. Базилевич, В. Ильин. – К.: Знання, 2015. – 821 с.
2. Бауман З. Текучая современность / пер. с англ. Под ред.
Ю. В. Асочакова / Зигмунд Бауман. – СПб.: Питер, 2008. – 240 с.
3. Бех В. П. Технократизм у дискурсі проблем вищої школи:
монографія / В. П. Бех, І. В. Малик; за ред. В. П. Беха. – К.: Вид–во
НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 263 с.
4. Гегель Г. Политические произведения. – М.: Наука, 1978. – 438 с.
5. Донченко О. Від цілісності психологічних знань до цілісності
світобачення / О. Донченко. – Соціальна психологія. – 2011. – №1.
– С.4–10.
6. Зубок Ю. А., Чупров В. И. Социальная регуляция в условиях
неопределенности. Теоретические и прикладные проблемы в
исследовании молодежи. – М.: Academia, 2008. – 272 с.
7. Юдин Э. Г. Системный подход и принцип деятельности.
Методологические проблемы современной науки / Э. Г. Юдин. – М.:
Изд–во «Наука», 1978. – 392 с.
8. Hull R. 2000. Knowledge management and the conduct of expert
labour. In: Pritchard C. et al. (eds.). Managing Knowledge. Basingstoke:
Macmillan.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
References

1. Bazilevich V. Jekonomiko–filosofskaja mysl’ sovremennogo mira
/ V. Bazilevich, V. Il’in. – K.: Znannja, 2015. – 821 s.
2. Bauman Z. Tekuchaja sovremennost’ / per. s angl. Pod red.
Ju. V. Asochakova / Zigmund Bauman. – SPb.: Piter, 2008. – 240 s.
3. Beh V. P. Tehnokratyzm u dyskursi problem vyshhoi’ shkoly:
monografija / V. P. Beh, I. V. Malyk; za red. V. P. Beha. – K.: Vyd–vo
NPU im. M. P. Dragomanova, 2009. – 263 s.
4. Gegel’ G. Politicheskie proizvedenija. – M.: Nauka, 1978. – 438 s.
5. Donchenko O. Vid cilisnosti psyhologichnyh znan’ do cilisnosti
svitobachennja / O. Donchenko. – Social’na psyhologija. – 2011. – №1.
– S.4–10.
6. Zubok Ju. A., Chuprov V. I. Social’naja reguljacija v uslovijah
neopredelennosti. Teoreticheskie i prikladnye problemy v issledovanii
molodezhi. – M.: Academia, 2008. – 272 s.
7. Judin Je. G. Sistemnyj podhod i princip dejatel’nosti.
Metodologicheskie problemy sovremennoj nauki / Je. G. Judin. – M.:
Izd–vo «Nauka», 1978. – 392 s.
8. Hull R. 2000. Knowledge management and the conduct of expert
labour. In: Pritchard C. et al. (eds.). Managing Knowledge. Basingstoke:
Macmillan.
Gao Weizheng, postgraduate student, National Pedagogical
Dragomanov University (Ukraine, Kyiv)
Metamorphoses of education: institutional and functional context
The article is devoted to the analysis of the origin and relationship of the
social institute of education and the social system of global education. Consistently
analyzed relationships of generation, structuring, interaction, transformation,
functioning, development, management, conflict and correction that arise between
the social institution and the social education system. The term «global» is used as
an attributive characteristic, the scale of the phenomenon of education.
Keywords: global education, social institution, social system, global
knowledge, informatization, the process of globalization, the product of
globalization, science, market, the planetary social organism.
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Метаморфози освіти: інституційний і функціональний виміри
Стаття присвячена аналізу походження і взаємин соціального
інституту освіти і соціальної системи глобального освіти. Послідовно
аналізуються зв’язку породження, структурування, взаємодії, перетворення,
функціонування, розвитку, управління, конфлікту і корекції, які виникають між
соціальним інститутом і соціальною системою освіти. Термін «глобальний»
вживається як атрибутивна характеристика, масштаб феномену освіти.
Ключові слова: глобальна освіта, соціальний інститут, соціальна
система, глобальне знання, інформатизація, процес глобалізації, продукт
глобалізації, наука, ринок, планетарний соціальний організм.
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Ідея університету у Львівсько–Варшавській школі.
Стаття 5. взаємини між викладачем і студентами
Описано уявлення представників всесвітньо відомої інтелектуальної
формації «Львівсько–Варшавська школа» (ЛВШ) (1895–1939) про взаємини
від викладачем і студентами в університеті. З’ясовано, що з погляду ЛВШ
взаємини між викладачем і студентами є більш індивідуальними, ніж
взаємодія між учителем та учнями у середній школі. Взаємини між викладачем
і студентами ґрунтуються на моральній культурі, яка передбачає повагу,
довіру, дружбу, любов. Ці стосунки виходять за рамки формальних, вони
уособлюють собою зустріч між людьми, які мають спільне зацікавлення. Цих
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людей духовно єднає прагнення до істини, яке мотивує їх до самоорганізації
та спільної творчості. Керівництво та підпорядкування у такому випадку
означатимуть нищення духовного життя в університеті. Звернено увагу,
що попри широкі можливості тогочасного книгодрукування, лекцію у ЛВШ
не вважали чимось зайвим в університеті. Адже на погляд представників
ЛВШ саме лекція вводить студентів у живий світ науки, репрезентованого
постатями їхніх університетських викладачів. Живе слово викладача
промовлене з кафедри має у стократ більше шансів захопити студентів
науковою творчістю, аніж це може зробити мертве книжне знання.
Ключові слова: ідея університету, Львівсько–Варшавська школа,
філософія освіти.

Ідеал педагогічної діяльності Казимира Твардовського, спрямованої на єдність наукових досліджень,
дидактичних занять та виховання студентської молоді,
був високо оцінений його учнями. Про це свідчать їхні
праці, промови, спогади, листи.
Владислав Вітвіцький з нагоди двадцять п’ятої
річниці викладацької діяльності Казимира Твардовського
на кафедрі філософії у Львівському університеті відніс
свого вчителя до тих видатних осіб, сферу впливу яких
відповідно до їхнього покликання «діяти власними
цінностями на маси» важко охопити: «Не можна
підрахувати, у скількох осіб і на якому рівні пробудив
критицизм та потребу ясного мислення, скількох осіб ввів
в опосередкований чи безпосередній контакт з духовною
культурою Греції і філософією Західної Європи і
завдяки цьому дав фундамент для вільного від протиріч
і міфів раціонального погляду на світ і життя, скількох
з них надихнув на самостійні дослідження та озброїв
належним методом чи принаймні відкрив їм доступ до
розуміння й поваги чужих досліджень, скількох навчив
пунктуальності, точності й порядку у діях чи принаймні
виховав у них повагу до цих рис, скільком молодим
людям допоміг у скрутному становищі» [14, s. XVIII].
Промова Тадеуша Чежовського «Казимир Твардовський як викладач» (1938) виявляє, що найважливішим
елементом методу викладання творця Львівсько–
Варшавської школи був приклад, який він давав власним
життям і творчістю: «Усі елементи, які утворювали
ідеал Його педагогічної діяльності, він з’єднав у своїй
особі, впливаючи крізь нього з безмежною суґестивною
силою на оточення – силою, яка мала чудовий приклад
реалізації цілей, що вказували на досягнення» [3, c. 10].
Праця Тадеуша Котарбінського «Ретельність і помилка»
(1956) також вказує на те, що Казимир Твардовський
вніс до справи викладання ті цінності, якими володів
сам, тому кожному учневі він дав «щось зі своєї
майстерності» [7, c. 13].
Зі спогадів Ізидори Домбської довідуємось, що
любов її вчителя до двох життєвих ідеалів – праці та
морального добра – йшла у нього в парі з любов’ю до
молоді. Тому у душі молодих людей польський філософ
намагався вдихнути те, що було найкращого у його
власній душі – щира любов до праці, палке замилування
істиною та посилена жага до справедливості: «Велике і
палким почуттям переповнене серце, з повноти якого ми
усі черпали, зробило з Твардовського ловця людських
душ на взірець Сократа. Власне, воно й створило
нерозривний зв’язок, що єднав учнів з майстром та учнів
між собою, зв’язок справжньої дружби» [5, c. 482].
Як бачимо, учням Твардовського йшлось не лише
про прагнення свого вчителя якнайкраще передати
їм знання і методи дослідження, але також про його
особисте ставлення до них, тому духовній близькості
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між викладачем і студентами вони надавали вагомого
значення в університетському навчанні. Ставлення
викладача до студентів описав у праці «Про університет
та університетське навчання» (1946) Тадеуш Чежовський.
Питання освітньої комунікації в університеті порушила
у статті «Ще про університети» (1929) Марія Оссовська.
Про необхідність взаємодії між викладачем і студентами
у сучасному університеті йдеться у книжці Юзефа
Марія Бохенського «Між логікою та вірою» (1992).
Отже, якими мають бути взаємини між викладачем і
студентами з точки зору Львівсько–Варшавської школи?
Чежовський вважав, що студенти не є дітьми,
а дозрілими людьми, які іноді можуть бути не на
багато молодшими від самого викладача, тому лише у
школі можливим є піддавання учнів впливові школи,
внаслідок чого обмежується їхня самостійність й усю
відповідальність за результати навчання бере на себе
учитель. В університеті ж студенти є самостійними,
вони переважно самі вирішують яким має бути перебіг
навчання та перш за все самі несуть відповідальність
за його результати. Тому й дисципліна в університеті є
відмінною від шкільної дисципліни: її зовнішні форми
залишаються збереженими, проте вони набувають
характеру товариського етикету. Так, нерегулярне
відвідування лекцій, особливо закритих семінарів, а
також спізнення вважається негідним студентів не тому,
що вони порушують університетські правила, а тому, що
це свідчить про відсутність у них поваги до викладача
та його лекцій. Водночас викладачу, попри його поважне
становище, яке вже може a priori передбачати повагу
до нього зі сторони студентів, потрібно ще заслужити
на неї, так як популярність не є тим самим, що повага
і любов. Крім цього викладач цікавиться не лише
науковою працею студентів, але й їхнім особистим
життям, здоров’ям, матеріальними потребами.
На думку Чежовського, викладач впливає на
студентську аудиторію змістом своїх лекцій та їх
риторичною формою. У змісті лекції на перший план
висуваються інтелектуальні елементи, проте велику
роль відіграють елементи її чуттєвої дії: значущість
теми, краса поняттєвої конструкції, емоційна цінність
життєвих рекомендацій, що випливають з теорії.
«Добра лекція, – писав філософ, – викликає у слухачів
переживання, які єднають професора зі слухачами.
Чим багатший інтелектуальний зміст, який проникає
зі слів викладача до розумів слухачів, тим ближчий,
глибший та триваліший утворений контакт» [4, c. 25].
У зв’язку з цим Чежовський наполягав, що лекцію не
можна замінити самостійним читанням книжок. Такої
думки вчений дотримувався, виходячи найперше з
дидактичних міркувань, оскільки лекція, з одного боку,
діє на студентів безпосередністю промовленого слова, а
з іншого боку – сприяє формуванню у них самостійності
мислення. Разом з тим книжку Чежовський визначав
тільки результатом чиєїсь колишньої розумової праці,
який є мертвим витвором стосовно неї. Це означає, що
читач звісно може у процесі читання оживити наново
зміст книжки власною розумовою працею, він може
також наново пережити те, що пережив автор, втім це
досить рідке явище, так як пересічний читач у більшості
випадків присвоює собі зміст книжки напам’ять, тобто
пасивно сприймає те, що автор подав йому як готовий
результат. Лекцію ж учень Твардовського мислив живою
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дією, яка безпосередньо вводить слухачів у світ наукової
творчості та створює інтелектуальний контакт між
викладачем і студентами, який нічим не можна замінити:
«Тому що тільки тоді творча думка, подана у лекції,
запліднює розуми слухачів, надихає їх на співпрацю,
викликає обмін думками і дискусію, єднає співучастю у
творенні» [4, c. 32].
Відомо, що Джон Генрі Ньюмен також відстоював
значення лекції в університетському навчанні. Хоча
книжка, на думку вченого, має неоціненну перевагу litera
scripta через те, що фіксує джерело правди й авторитету,
втім не є достатньою у пошуках довершеності і
досконалості у кожній царині знання, оскільки людина
потребує звернення до тих, «у чиїх серцях воно вже
зараз живе і пульсує» [2, c. 39].
Твердження наче лекція у добу швидкого та дешевого
книгодрукування є середньовічним пережитком спростувала у Львівсько–Варшавській школі Марія Оссовська.
На думку учениці Тадеуша Котарбінського, по–перше,
лекцію можна повністю заступити книжкою, якщо
студенти уже вміють читати книжки. Але саме цього їх
якраз і потрібно навчити. Адже дуже багато потрібно
часу, щоб навчити людину виявляти суттєве у книжці
та виробляти належну пильність щодо її сугестивного
впливу. Власне лекції у єдності з семінарами покликані
навчити студентів працювати з книжкою. По–друге,
лекція створює умови для комунікації, завдяки якій
викладач має можливість поділитися зі студентами тими
міркуваннями, які лише формуються у його думках, які
він сам ще не вважає за дозрілі, «але які мають велике
значення і важливу дидактичну цінність» [11, c. 167]. По–
третє, лекція економить зусилля студентів, позбавляючи
їх аналізу сили–силенної літератури, який здійснює
викладач та подає у перетвореній формі. По–четверте,
лекція сприяє збільшенню контактів між студентами і
викладачем.
У цьому контексті сучасні сумніви стосовно
доцільності лекції у суспільстві знання самі видаються
не доцільними, так як вони позбавляють студентів
можливості зустрічі з викладачами у єдиному духовному
вимірі, в якому не існує чітко визначеного поняття
«навчання», але існує вроджений потяг до знання.
Сьогодні це не буде означати, що лекція претендує на
те, щоб заступити собою джерельну базу віртуального
світу, а лише те, що лекція є необхідною для навчання
раціональної роботи із нею.
Зв’язок між викладачем і студентами, обмежений
спілкуванням у викладацькій залі, Чежовський вважав
однобічним через те, що під час лекції можливі лише
короткі діалоги, спровоковані питаннями чи то зі сторони
викладача, чи то зі сторони студентів. Необхідним же
доповненням лекції вчений визначав зустріч викладача
зі студентами у лабораторії, якою може бути локація
семінару, читальний зал, кабінет, бібліотека, тому що
«тільки там студент виявляється поряд з професором
стосовно живих проблем науки, він стає його колегою
у праці над з’ясуванням проблем пізнання, він не
тільки поглинає знання, але є співпрацівником у його
примноженні, входячи – розпочавши від елементарних
вправ – щораз глибше і щораз самостійніше у методи
наукової праці» [4, c. 26]. У такій співтворчості
Чежовський бачив щось від втаємничення стародавніх
містерій.
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Найближчий контакт між викладачем і студентами
виникає, на думку Чежовського, тоді, коли студенти,
науково дозрівши, розпочинають брати участь у творчій
науковій праці під керівництвом свого викладача, коли
отримані знання вони розпочинають використовувати
у цілком самостійному вирішенні проблем. Тоді
взаємини між викладачем і студентами стають особливо
близькими, так як з цього моменту їх розпочинає
єднати взаємне розуміння і визнання: викладач оцінює
інтелектуальні досягнення і характер студентів, а
студенти сповна розуміють, що вони отримали від
викладача. У цей момент взаємодія між викладачем
і студентами наближається до критичної точки, так як
студенти відчувши свою дозрілість і самостійність,
розпочинають виходити з–під опіки викладача. Проте
коли кризовий період вдається щасливо подолати, а це
можливо за умови великої поваги викладача до студентів,
тоді взаємини між ними можуть тривати протягом усього
життя, виявом яких стане глибока дружба.
У цьому контексті заслуговує на увагу думка
Бохенського, який з плином часом велику кризу у вищій
школі пов’язав з загальною тенденцією, спричиненою
тиском держави, щоб з університету зробити вищу
школу у точному значенні цього слова тобто заклад, в
якому люди будуть готуватися до практики. Враженнями
від цих змін, що негативно відобразилися у першу чергу
на стосунках між викладачем і студентами, філософ
поділився у розмові з Яном Парисом: «Державний
університет у Буенос–Айресі має 150 000 студентів. Я
сам викладав у залі, яка мала 6000 місць. Це не можливо,
це вже не університет. Мій ідеал університету близький
до ремесла. Університет – це заклад, в якому майстер
працює в оточенні молодих людей, які приглядаються
до того, як він здійснює дослідження, а потім самі
пробують» [9, c. 35]. Тому тогочасні взаємини між
викладачем і студентами видавалися Бохенському
абсурдними, так як професор ставав міфом для студента,
бо він ніколи не бачив його під час досліджень, хоча
саме проведення дослідження є головним завданням
професора.
На сучасному етапі цінність освітньої комунікації
в університеті обґрунтувала в Україні дослідниця у
царині філософії освіти та етики Наталія Бойченко.
Поняття освітньої комунікації вчена визначила,
відрізняючи його від педагогічної комунікації: «якщо
остання відбувається під контролем педагога, то перша
базується на визнанні рівних прав участі усіх учасників
комунікації в реалізації своїх освітніх компетенцій» [1,
c. 162]. На переконання дослідниці «самостійна освіта
та самовиховання дають академічний ефект лише якщо
вони включені у рамки освітньої комунікації, яка має з
самого початку задати основні виховні та освітні цілі
та засоби їхнього досягнення (на перших, настановних
лекціях), супроводжувати самоосвіту та самовиховання
(за рахунок індивідуальних консультацій з куратором чи
науковим керівником впродовж усього процесу навчання)
і завершувати такі самоосвіту та самовиховання (за
допомогою поточного і підсумкового контролю знань,
заліків, іспитів, тестування та інших форм перевірки
рівня академічних досягнень)» [1, c. 167].
Розрізнення Бойченко освітньої комунікації від
педагогічної підтверджує цінність думок представників
Львівсько–Варшавської школи стосовно значимості
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міжособистісних взаємин в університеті, ґрунтованих
на етиці комунікацій, а не на асиметричних відношеннях
формального характеру. Проте якщо Бойченко визначає
межі освітньої комунікації, початок яких – перші лекції, а
кінець – підсумковий контроль знань, тобто суто освітні
практики, то учні Твардовського вважали, що тривалість
та своєрідність взаємин між викладачем і студентами
залежить виключно від них самих, точніше від цінності,
яка єднає їх між собою. У школі Твардовського мова
йшла про комунікацію без означення «освітня». Таке
припущення підтверджують учні учнів Твардовського.
Учні
Тадеуша
Котарбінського
з
нагоди
п’ятнадцятиріччя викладацької діяльності у Варшавському університеті їхнього професора писали, що
між ним та його учнями утворився особливий зв’язок,
який не послаблювало те, що він єднав людей різних
теоретичних зацікавлень, різних наукових поглядів і
суспільних переконань» [6, c. 3]. Так як кожна міра часу
є відносною, то для учнів Котарбінського мірою часу
була не кількість обертів землі навколо сонця, а сума
створених їхнім учителем інтелектуальних і моральних
цінностей.
Стефан Свєжавський згадував, що його вчителя
– Казимира Айдукевича – напевно боялися учні, а
саме його немилосердного та гострого критичного
підходу в усіх справах, де йшлось про правдивість у
царині істини, «але водночас він був людиною цілком
виняткової привабливості, яка володіє майстерністю
дуже людського підходу до іншої людини» [13, c. 196–
197]. Для Свєжавського Айдукевич назавжди залишився
взірцем людини великого серця і справжнього філософа–
гуманіста.
На погляд Анни Моньки–Станікової її учитель –
Богдан Наврочинський – прищепив у розумах і думках
своїх учнів та студентів раціоналізм і правдивість
власної думки: «Він вчив їх відрізняти істину від омани,
полову від зерна, удаваність від сутності речі» [10, c. 44].
Для Моньки–Станікової Наврочинський став справжнім
учителем – науковцем, викладачем і вихователем.
Учень Ізидори Домбської – Єжи Пержановський – з
великої поваги написав про неї те саме, що вона сама
колись написала про Казимира Твардовського: «Велике
і палким почуттям переповнене серце, з повноти якого
ми усі черпали, зробило з Домбської ловця людських
душ на взірець Сократа. Власне, воно й створило
нерозривний зв’язок, що єднав учнів з майстром та учнів
між собою, зв’язок справжньої дружби» [12, c. 22]. Для
Пержановського Домбська стала майстром його часів.
Аліція Кучинська, пригадуючи сферу взаємин
її учителя – Владислава Татаркевича – з молодими
людьми, студентами, асистентами, вихованцями,
писала, що для нього ця сфера була одним із проявів
життя, в якому вчений реалізовував ідею єдності
філософування і мистецтва життя: «Це була єдність,
що містила одночасність похвали філософії у двоякому
розумінні: філософії як теорії і філософії як мистецтва
перебування між книжками і життям» [8, c. 454]. І хоча
у часи Татаркевича поняття діалогу ще не було загально
уживаним для позначення міжлюдських стосунків,
проте для Кучинської саме це поняття найбільш точно
характеризує взаємини її вчителя зі студентами.
Таким чином, взаємини між викладачем і студентами
мислились у школі Твардовського у дуже широких
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межах: спочатку вони є далекими, але поступово стають
щирими та сердечними. Єднає викладача зі студентами
спільна безвідносна цінність – істина. Саме безкорисливе
прагнення до істини здатне змінити стосунки між
викладачем і студентами на глибокий і тривалий зв’язок,
в якому викладач дає студентам те, що має найкращого
у самому собі, а взамін отримує їхню любов і вдячну
прихильність.
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The Idea of University in Lviv–Warsaw School.
Article 5. Relationships between a University Teacher and Students
The views on the problem of relationships between a teacher and students in
the university by representatives of world famous «Lviv–Warsaw School» (LWS)
(1895–1939) has been disclosed in the article. The author discovered that LWS
representatives considered relationships between a university teacher and students
more individual than relationships between a teacher and secondary school
pupils. Relationships between a university teacher and students are based on
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moral culture that involves respect, trust, friendship, and love. These relationships
go beyond formal ones; they personalize the appointment between people who
have a common interest. These people are mentally united by the desire for truth
which motivates them to self–organization and mutual creativity. In this case
leadership and subordination will mean the destruction of university mental life.
The author emphasizes that despite the opportunities of current book printing LWS
representatives did not consider a lecture something needless in the university as
it introduces to student the living world of science, represented by figures of their
university teachers. Teacher’s alive word has hundred times more chances to
capture students by its scientific creativity than lifeless book knowledge can do it.
Keywords: the idea of university, Lviv–Warsaw School, educational
philosophy.
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Формування професійної компетентності
майбутніх фахівців фармацевтичної галузі
Сучасному суспільству потрібні компетентні фахівці, які мають не тільки
професійні знання, уміння та навички, а й можуть приймати відповідальні
рішення в ситуаціях вибору, схильні до співробітництва, вирізняються
здатністю до адаптації, умінням реалізувати свої творчі здібності. Тому,
основною метою нашого дослідження стало вивчення особливостей
професійної компетентності майбутнього фахівця фармацевтичної галузі,
аналіз основних аспектів та складових професійної компетентності
фахівця фармацевтичної галузі, характеристика інтегральних, загальних та
спеціальних (фахових) компетентностей, якими повинен володіти майбутній
фахівець фармації, досліджено змодельовані умови ефективного формування
професійної компетентності у навчально–практичних центрах – лабораторіях
практичної фармації ІФНМУ, основна мета яких – набуття студентами
основних практичних навичок зі спеціальності «Фармація».
Ключові слова: професійна компетентність, фахівець фармацевтичної
галузі, навчально–практичні центри, практично–орієнтований іспит.

Сьогодні українська педагогічна система перебуває
на етапі кардинальних змін і характеризується
інтегративними процесами по зближенню з освітніми
системами країн зарубіжжя, що висуває нові вимоги
до підготовки фахівців [1]. Основне завдання вищої
освіти – підготовка кваліфікованого, компетентного
фахівця, конкурентоспроможного на ринку праці, який
вільно володіє професійними навичками та орієнтується
в сфері практичної фармації, готовий до постійного
професійного зростання та самоосвіти.
Тому питання підготовки конкурентоспроможних
фахівців, умови формування їх професійної компетентності у вищому навчальному закладі (ВНЗ) є
актуальним та своєчасним.
Проблеми формування професійної компетентності
(ПК) випускників ВНЗ висвітлені у працях багатьох
науковців та практиків: Л. Кайдалова [2], Б. Громовика
[3], Н. Альохіної [4], О. Коваленко [5] та інших
дослідників. Незважаючи на підвищений інтерес до даної
теми, залишається невирішеними проблеми професійної
підготовки фахівців фармацевтичної галузі, умови
формування ПК та професійно важливих і особистісних
якостей майбутніх фармацевтичних фахівців, що
визначає необхідність подальшого дослідження цієї
проблематики.
Мета статті – розкрити cутніть, особливості
ПК майбутнього фахівця фармацевтичної галузі,
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визначити її складові, дати характеристику ПК, якими
повинен володіти випускник та охарактеризувати
умови формування ПК випускника фармацевтичного
факультету ІФНМУ.
На сьогоднішній день вимоги до професійної
діяльності сучасних фахівців досить високі і
визначаються вимогами професійних стандартів на
основі європейських аналогів. Закон України «Про
вищу освіту» [6] визначає компетентність як динамічну
комбінацію знань, вмінь і практичних навичок, способів
мислення, професійних, світоглядних і громадянських
якостей, морально–етичних цінностей, яка визначає
здатність особи успішно здійснювати професійну та
подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання
на певному рівні вищої освіти. Формування ПК не лише
забезпечить якісне вирішення професійних завдань, а й
сприятиме самоорганізації особистості та її діяльності,
виявленню й розвитку його творчого потенціалу. Такий
підхід підсилює практичну зорієнтованість освіти,
висуваючи першочерговими уміння вирішувати життєві
та професійні проблеми, тобто акцентує увагу на
результатах освіти.
Сьогодні компетентний провізор – це фахівець, що
володіє не тільки спеціальними знаннями, професійними
уміннями і навиками, але і професійно важливими
якостями, здібностями, необхідними для реалізації його
професійної діяльності (таблиця 1).
Таблиця 1
Складові професійної компетентності
Професійна компетентність
Соціально–
комунікативні
здібності

Професійні
якості працівника
(професійні
знання, уміння,
навички)

Індивідуальні
здібності

Застосування компетентнісного підходу в підготовці
фахівців висуває нові вимоги до відбору змісту навчання,
його структурування, організації та вибору технологій
навчання, оцінки освітніх результатів, створення матеріально–технічного забезпечення освітньої діяльності.
Компетентнісно–орієнтована освіта спрямована на
комплексне засвоєння знань та способів практичної
діяльності, завдяки яким особистість реалізує себе як
професіонал. Компетенції набуті студентом у навчальному
закладі поєднують засвоєння теоретичних знань і
практичне їх використання у професійній діяльності при
вирішенні конкретних завдань і проблемних ситуацій.
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ІФНМУ забезпечує згідно з вимогами стандартів
вищої освіти набуття його випускниками інтегральних,
загальних,
спеціальних
(фахових,
предметних)
компетентностей (таблиця 2).
Інтегральні компетентності включають в себе:
здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані
задачі та практичні проблеми у професійній фармацевтичній діяльності із застосуванням положень, теорій
та методів фундаментальних, хімічних, технологічних,
біомедичних та соціально–економічних наук; інтегрувати знання та вирішувати складні питання,
формулювати судження за недостатньої або обмеженої
інформації; ясно і недвозначно доносити свої висновки
та знання, розумно їх обґрунтовуючи, до фахової та не
фахової аудиторії.
Загальні компетентності – компетентності, які
формуються студентом впродовж засвоєння змісту тієї
чи іншої освітньої галузі під час навчання у ВНЗ.
Загальні компетентності включають в себе знання
своїх соціальних та громадських прав та обов’язків,
методи реалізації знань у вирішенні практичних
питань, сучасні тенденції розвитку галузі, також уміння
формувати свою громадянську свідомість, вміти діяти
відповідно до неї, здатність донести свою громадську
та соціальну позицію, використовувати фахові знання
для вирішення практичних ситуаціях, встановлювати
зв’язки із суб’єктами практичної діяльності, нести
відповідальність за своєчасність прийнятих рішень, вміти
проводити аналіз професійної інформації, приймати
обґрунтовані рішення, набувати сучасні знання.
Спеціальні (фахові) компетентності включають
знання основних принципів організації фармацевтичного
забезпечення населення, основних механізмів державного
регулювання
фармацевтичної
діяльності,
класифікації лікарських засобів (ЛЗ) та лікарських
форм, наказів МОЗ України щодо отримання, зберігання
та видачі отруйних, наркотичних і прирівняних до них
ЛЗ, наказів МОЗ України про організацію зберігання в
аптечних закладах різних груп ЛЗ та виробів медичного
призначення загальні вимоги до зберігання ЛЗ в
аптеках, а також уміння користуватись нормативно–
правовими актами, що регламентують фармацевтичну
діяльність в Україні та за кордоном, відстежувати
та визначати зміни і доповнення у вітчизняному
фармацевтичному законодавстві, складати відомості
про матеріально–технічну базу аптеки та аптечного
пункту, а також організаційні документи, необхідні для
їх діяльності, забезпечувати відповідні умови зберігання
отруйних, наркотичних та прирівняних до них ЛЗ, а
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Таблиця 2

Компетентності
Інтегральні: здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній фармацевтичній
діяльності
Загальні: здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо; здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, вчитися і бути сучасно навченим
Спеціальні (фахові, предметні): здатність використовувати у професійній діяльності знання нормативно–правових,
законодавчих актів України та рекомендацій належних фармацевтичних практик; здатність забезпечувати належне зберігання
лікарських засобів та виробів медичного призначення відповідно до правил Належної практики зберігання (GSP) у закладах
охорони здоров’я
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також лікарських форм з ними, контролювати умови
зберігання сировини та матеріалів на підприємствах
фармацевтичного профілю, а також вміння формувати
висновки та фахово застосовувати закони та нормативні
документи, проводити постійний моніторинг належного
зберігання ЛЗ та виробів медичного призначення
на підприємствах фармацевтичного профілю, нести
відповідальність за зберігання ЛЗ та виробів медичного
призначення відповідно до Належної практики
зберігання (GSP) у закладах охорони здоров’я.
Відповідно до положень компетентнісного підходу,
для інтенсифікації процесу навчання необхідно створити
такі умови, щоб студенти могли засвоїти певну систему
знань, навичок і умінь, які дозволять успішно здійснювати
професійну діяльність. Такі умови забезпечить тільки
моделювання реального середовища, у якому працюють
фахівці відповідного напрямку. Тобто головною умовою
ефективного формування професійної компетентності
(ПК) є наявність всіх умов, у яких працює даний фахівець.
Моделювання ситуацій дозволяє створити об’єкт,
аналогічний реальному, на якому можна відпрацьовувати
уміння і навички майбутньої професійної діяльності.
Метод моделювання створює сприятливі умови для
формування ПК майбутніх фахівців, стимулює активність
і самостійність у вирішенні професійних завдань [7].
В ІФНМУ створені усі необхідні умови для
формування ПК майбутніх фахівців фармацевтичної
галузі (бібліотека, читальний зал, комп’ютерні класи
тощо); організовані навчально–практичні центри –
лабораторії практичної фармації, основна мета яких
– набуття студентами основних практичних навичок із
спеціальності «Фармація». Так, лабораторія практичної
фармації №1 формує практичні навички з дисциплін:
«Фармацевтична ботаніка», «Фармакогнозія», «Ресурсознавство лікарських рослин». Лабораторія практичної
фармації №2 формує практичні навички з дисципліни:
«Фармацевтична хімія», «Стандартизація лікарських
засобів». Дві вище вказані лабораторії розташовані на
кафедрі фармації.
На кафедрі організації та економіки фармації і
технології ліків функціонують також дві лабораторії –
№3 та №5. Лабораторія практичної фармації №3 формує
практичні навички з дисциплін: «Аптечна технологія
лікарських засобів», «Промислова технологія лікарських
засобів»,
«Технологія
косметичних
лікарських
засобів», «Біофармація». Лабораторія практичної фармації №5 – з «Організації та економіки фармації»,
«Організації та економіки фармації» (молодші
спеціалісти), «Фармакоекономіки», «Фармацевтичного
правознавства», «Фармацевтичного та медичного товарознавства», «Менеджменту та маркетингу у фармації»
та спеціалізацій: «Підприємництво у фармації»,
«Організація та регулювання діяльності підприємств
фармації». Тут створено макет частини торгового залу
аптеки з викладкою вторинних упаковок лікарських
засобів. Оформлення вітрин, стелажів, кутка споживача
в аптеці здійснено відповідно до вимог законодавства.
Облаштовано макет реальних складських стелажів
(відповідно до GDP та наказу МОЗ №44 від 16.03.1993 р.
«Про Організацію зберігання в аптечних закладах
різних груп лікарських засобів та виробів медичного
призначення» [8]). Прикріплені навчальні стрілки із
зазначеними нормативами розміщення.
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Лабораторія практичної фармації №4 розташована
на кафедрі хімії і забезпечує формування практичних
навиків з наступних фундаментальних дисциплін:
«Неорганічна хімія», «Аналітична хімія», «Органічна
хімія», «Фізична і колоїдна хімія», «Токсикологічна
хімія» (для студентів фармацевтичного факультету);
«Неорганічна хімія», «Аналітична хімія», «Органічна
хімія», «Техніка лабораторних робіт», «Хімія» (для
студентів медичного коледжу).
Також, наказом ректора ІФНМУ №29–д від
18.01.2016 р. було затверджено нову редакцію
Положення про організацію та порядок проведення
атестації випускників на фармацевтичному факультеті, в
якій регламентовано проведення атестації комплексного
практично–орієнтованого іспиту із 5–ти дисциплін:
«Управління та економіка у фармації», «Клінічна
фармація», «Фармацевтична хімія», «Фармакогнозія»,
«Технологія лікарських засобів». Таким чином створені
умови до реалізації міждисциплінарної інтеграції,
максимально наближеної до реальної практичної
діяльності провізора з прийому рецепта, виготовлення
за ним ліків, їх аналізу, фармацевтичної опіки.
Висновок. В ІФНМУ створені усі необхідні умови
підготовки висококваліфікованого, компетентного,
конкурентоспроможного фахівця фармацевтичної галузі;
важливість формування професійної компетентності
у
майбутніх
фахівців
фармацевтичної
галузі
визначається специфікою їх професійних обов’язків, що
безпосередньо стосується вирішення проблем системи
охорони здоров’я; зростаючими вимогами ринкової
економіки до професійної компетентності фахівців;
необхідністю формування нової генерації в спеціалістів
системи професійних особистісних якостей та знань.
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Formation of professional competence of future specialists
in the pharmaceutical industry
Modern society requires competent specialists who have not only professional
knowledge, skills and abilities, but also can make responsible decisions in situations
of choice, are inclined to cooperate, differ in ability to adapt, ability to realize their
creative abilities. Therefore, the main goal of our study was to study the peculiarities
of the professional competence of a future specialist in the pharmaceutical industry,
analysis of the main aspects and components of the professional competence of
the pharmaceutical industry specialist, the characteristics of the integral, general
and special (professional) competencies that the future specialist of pharmacy
should possess; professional competence in educational and practical centers –
laboratories of practical pharmacy of IFNMU, main and which – the acquisition of
students basic practical skills in the specialty «Pharmacy».
Keywords: professional competence, specialist in the pharmaceutical industry,
practical and practical centers, practical examination.
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Демократичний політичний менеджмент:
технологічні та інституційні засади належного
врядування в умовах трансформацій
Розглядається значення концепції публічного політичного управління
good governance та її актуальність для сучасного демократичного
політичного менеджменту. Вивчаються технологічна та інституційна
основи демократичного політичного менеджменту у сучасному
трансформаційному суспільстві. Розкриваються ознаки політичного
менеджменту за трансформаційних реалій, уточнюються інститути,
які здатні забезпечити ухвалення політики на основі прозорості та
відстоювання інтересів основних соціальних верств. Встановлюються рівень
кваліфікації та свободи діяльності експертна спільнота й громадськість за
умов сталої демократії. Вивчаються відмінності політичного менеджменту
від публічного управління, рівень їх політизації на всіх етапах їх розробки та
реалізації. Досліджуються обмеження впливу демократичного політичного
менеджменту на певні сфери політико–управлінської діяльності.
Ключові слова: демократичний політичний менеджмент, політичні
інститути, прийняття рішень, публічна політика, громадянське суспільство.

У трансформаційних суспільствах дедалі частіше
постає питання про ефективність політичного
управління. У момент переходу до демократії старі
методи управління руйнуються, втрачає своє значення
інституційно–суб’єктна основа врядування. На певний
час основне місце в політико–управлінській структурі
чільне місце посідають тимчасові, консенсусні,
узгоджувальні та установчі органи. Їх дієздатність
ставиться під сумнів через мінливість поточної
політичної ситуації, а також через переоцінку критеріїв
ефективності. Якщо перехід до сталої демократії має
уповільнений характер, то вдосконалення і підвищення
ефективності політичного менеджменту вимагає
застосування новітніх технологій.
Традиція публічного політичного управління
good governance є актуальною для сучасного
демократичного політичного менеджменту, оскільки
саме змагання різних підходів ідей та інтересів
породжує збалансовано управлінську політику. В
умовах сучасної України сьогодні існують протиріччя
між старою бюрократичною пострадянською моделлю
управління та новими демократичними підходами.
Демократичний політичний менеджмент передбачає
колегіальність рішень та узгодженість всіх рівнів
політики із громадянським середовищем. У цьому плані
парадигма good governance виступає технологічною та
інституційною основою демократичного політичного
менеджменту у сучасному трансформаційному суспільстві. Проблемою є встановлення конкретних інститутів, які є принциповими для демократичного різновиду
політичного менеджменту.
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Аналіз публікацій. У період переходу до демократії
джерелом нормативів та координат для оцінювання
ефективності врядування, концептуальним орієнтиром
перетворень, стає зв’язок між класичною системною
парадигмою політики і орієнтирів good governance.
Він простежується на основі розуміння ключових
завдань політичної системи: авторитетного розподілу
цінностей (Д. Істон), визначення функцій (Г. Алмонд) і
комунікаційних зв’язків між інститутами управління й
суспільства (К. Дойч). Здатність політичного середовища
абсорбувати нормативи good governance дедалі частіше
обговорюється політологічних розробках. Зокрема, у
сучасній західній науці цю проблему вивчали С. Ейгере
[10], В. Чотрей та Дж. Стокер [11], Б. Сміт [12].
Серед вітчизняних вчених, які намагаються розкрити
зміст демократичного урядування у менеджерській
перспективі, помітне місце посідають А. Колодій [6],
О. Воробйова [3], І. Бегей [2]. Але, навіть зважаючи
на ґрунтовну розробку, організаційна й інституційна
природа сучасного демократичного політичного
менеджменту вимагає більш глибокого аналізу.
Метою статті є з’ясування інституційних та
технологічних засад належного врядування в умовах
трансформації. Завданням статті є виокремлення
інститутів, які є ключовими для становлення парадигми
good governance у демократичному політичному
менеджменті у період переходу до демократії.
Вимоги належного врядування визначають здатність
системи політичного менеджменту вирішувати першочергові завдання розвитку суспільства. До системи
політичного менеджменту за трансформаційних реалій
входять ті інститути, які здатні забезпечити ухвалення
політики на основі прозорості та відстоювання інтересів
основних соціальних верств. Центральну роль у
визначенні напрямку дій у певній ситуації відіграють не
просто повноважні органи й інститути, а владні центри,
які характеризуються найвищим рівнем легітимності та
підтримки у суспільстві. Політолог І. Харечко вважає,
що «можна виділити основну сутнісну характеристику
публічної політики – значну роль неурядового сектору
суспільного життя, яку він відіграє в ініціюванні,
розробці та прийнятті політичного рішення із
врахуванням інтересів як окремих громадян чи груп
населення, так і цілих регіонів чи всієї нації загалом.
В результаті цього інститути офіційної (державної)
політики не являються одноосібними розробниками
суспільно важливих рішень, що унеможливлює в значній
мірі тенденцію до монополізації влади та зловживання
службовим становищем» [9, с. 29].
Структурування політичного менеджменту відповідно до вимог good governance проходить за двома
основними напрямками впровадження менеджерської
парадигми:
внутрішня
організаційна
діяльність
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політичних акторів (партій, громадських організацій,
місцевого самоврядування) та формування критеріїв
оцінювання діяльності політичного управління в цілому
з боку суспільства. За умов сталої демократії експертна
спільнота й громадськість мають відповідний рівень
кваліфікації та свободи для такої діяльності. Вагомішим
досягненням сталої демократії є консенсусне вироблення
порядку денного та прозоре формування вимог до
влади. І. Харечко стверджує, що «концепція публічної
політики базується на відкритості влади та узгодженості
інтересів членів суспільства та його інститутів. Тобто,
передбачається, що суб’єктами публічної політики
являються не лише державні органи, але й інститути
громадянського суспільства, органи самоорганізації та
прості громадяни» [9, с. 33].
Відмінність
політичного
менеджменту
від
публічного управління полягає в тому, що управлінське
рішення у цій системі є «політизованим» на всіх етапах
їх розробки та реалізації. Публічне адміністрування,
навпаки, передбачає функціональний розподіл між
політичним процесом і процесом адміністративного
врядування, реалізації затвердженої політики. Good
governance передбачає посилення політичної складової
управлінської діяльності, що визначає політичну
відповідальність як інституційних акторів так і
персонально керівників. Розбіжність між політичним
менеджментом
та
публічним
адмініструванням
полягає не в рівних відання, а в значенні здійснюваної
політики для всього суспільства, можливості надання
політичної оцінки діям управлінських інституцій. У
цьому контексті важливого значення набуває політичне
лідерство. Дослідник А. Мішин вважає, що «наявність
гостроти проблеми слабкості політичного лідерства
яскраво спостерігається на рівні вищого менеджменту
центральних органів виконавчої влади – безпосередньо
відповідальних за проведення реформ у відповідних
галузях» [7, с. 103].
Серед найважливіших рис демократичного політичного менеджменту внутрішня багатовекторність та
поліцентризм. Конкуренція за реалізацію інтересів та
задоволення вимог спричиняє багатосторонній вплив
на конкретну політику як продукт функціонування
системи демократичного політичного менеджменту.
Звідси конфігурація цієї політики може бути далекою
від першочергового задуму або від стану проблеми,
на вирішення якої спрямовані ресурси системи. Тому
демократичний політичний менеджмент реалізує
швидше вплив на певні сфери діяльності, ніж
кардинально перетворює об’єкт політики. Політична
різнобічність
забезпечує
баланс
політичного
представництва інтересів. З іншого боку, вона є
перешкодою для масштабних стратегічних проектів. У
цьому контексті для перехідних країн відчутним є брак
сили, яка здійснює інтеграцію зусиль. Зокрема, А. Мішин
зауважує, що «виходячи із загроз та ризиків глобального
світу, а також наявності об’єктивних циклічних
кризових явищ на різних етапах становлення сучасної
демократичної конкурентоспроможної держави дедалі
більшої актуальності набуває завдання діагностики й
розвитку лідерських якостей державного управлінця як
демократичного лідера» [7, с. 105].
Іншим принциповим аспектом функціонування
системи демократичного політичного менеджменту в
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умовах трансформацій є кон’юнктурні питання порядку
денного, які потребують втручання й розв’язання. Як
ми бачили, вільний самовираз політичних уподобань
призводить до низької імовірності повної реалізації
довгострокових стратегічних проектів та політик.
Зміна коаліційних урядів, правлячих партій, поява
нових політичних рухів (у тому числі популістських),
призводить до постійної видозміни результатів
діяльності політичного менеджменту. При цьому
для демократичних політиків найважливішим є
відповідність їх поведінки стану громадської думки. У
певних питаннях це є більш важливим, ніж дотримання
інтересів справи. На думку А. Мішина, «впровадження
в життя ідеї демократичного лідерства дозволяє значно
підвищити ефективність застосування стратегічного
менеджменту щодо модернізації держави, зокрема
реформування державного управління» [7, с. 108].
Перетворення політичного менеджменту під час
соціально–економічних трансформацій пов’язана з
інституалізацією механізмів цілепокладання й цілей
досягнення. Механізми й можливості розробки впровадження політики у нових демократичних країнах не
з’явилися. Політичні сили діють в умовах невизначених
правил політичної гри. За цих умов реалізація потреб
і вимог значних в суспільстві не є гарантованою. Тому
прийняття політичних рішень немає відповідного рівня
легітимності. Принципи good governance у транзитивних
країнах не можуть знайти своє реалізації через неповну
відповідність суспільного запиту на раціональну
прагматичні успішно політику та специфіку діяльності
політичних акторів, які є орієнтованими на відстоювання
егоїстичних та корпоративних інтересів. Як вважає Т.
Андрійчук, «увагу привертає, насамперед, суперечність
між
здатністю
зміцнювати
соціальні
зв’язки,
утверджувати політичну культуру громадян (позитивний
вплив на врядування) та здатністю спонукати до опору
політичному режимові (негативний потенціал), які
приписують громадянському суспільству у зовсім різних
контекстах і на прикладах різних країн» [1, с. 118].
Організація політичного менеджменту перехідних
політичних систем здійснюється на основі поетапної
інституційної еволюції їх окремих елементів. Зокрема,
колективні органи щодо ухвалення стратегічних рішень
протягом кількох каденцій трансформується на інститути
залучення громадської думки та реагування на зміни
політичних настроїв громадян. Внаслідок апробації
основних варіантів демократичного затвердження
управлінських рішень формується конфігурація
взаємодії акторів політичного менеджменту, яка складає її
національну модель. Європейські практики політичного
менеджменту передбачають консенсусну діяльність
щодо розробки й ухвалення стратегічних політик та їх
конкретного забезпечення. Така форма стає спільною
для цілої низки Центрально– та Східноєвропейських
країн. Згідно з Т. Андрійчук, «громадянське суспільство
та держава мають значний взаємний потенціал впливу на
демократичний процес. При цьому більш продуктивним
є акцентування уваги на позитивному впливі
громадянського суспільства на розвиток та зміцнення
демократії, ніж на його «негативних» функціях в
контексті боротьби з політичним режимом» [1, с. 123].
Консенсусний політичний менеджмент став
результатом інституційної коеволюції не лише суб’єктів
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репрезентації політичних інтересів, але й рівнів
політичного управління. Процеси децентралізації та
субсидіарності у Європі реалізували зміну предметів
відання, але також вони забезпечили новий рівень
політичної відповідальності для тих інститутів, які
раніше не брали участі у стратегічному управлінському
процесі: місцеві ради, локальні спільноти тощо. Зміна
порядку денного політичного менеджменту на мезо– і
навіть мікро–рівні демократичної політики розширила
число учасників політичних обговорень та прийняття
рішень. Зазначені процеси впритул наблизилися до
менеджерів та споживачів управлінських послуг. Це
сформувало нові важелі політичної відповідальності.
На думку знаної української вченої Г. Зеленько,
«державне управління як система – це передусім
відносини (функції, компетенції та повноваження)
у тріаді вищих органів державної влади. Всередині
системи державного управління виділяються функції
забезпечення стабільності процесу здійснення рішень
політичних органів держави і визначаються інститути,
які б забезпечували виконання цих функцій» [5, с. 54].
Консенсус між рівнями демократичного політичного
менеджменту у розвинених демократіях є прикладом
наявності практик досягнення згоди та компромісу за
наявності політичної конкуренції. Водночас життєво
важливим для трансформаційних країн є менеджмент
згоди між основними соціальними верствами,
зокрема, найманими працівниками та підприємцями.
Країни Скандинавії, як відомо, стали прикладами
досягнення загальнонаціональної пактованої згоди
щодо
справедливого
розподілу
національного
багатства й забезпечення сталого розвитку економіки.
У цих процесах ключову роль відіграють громадські
організації (об’єднання роботодавців та профспілки),
які підтримують відповідні політичні сили. Тривала
пактова згода забезпечує рамкові обмеження для
рішень демократичного політичного менеджменту. Цей
досвід є протилежним для політико–менеджерських
практик в Україні. Згідно з Г. Зеленько, «сформований
в Україні політичний режим ілюструє гіпотезу, що
інституційні зміни не завжди відповідають поставленим
реформаторами цілям. Саме тому система державного
управління в Україні перетворилася у своєрідний
конгломерат рудиментарних (радянських) за формою
інститутів та інституцій, на які нашарувалися політичні
практики, притаманні неопатримоніальним режимам»
[5, с. 56].
Фундаментальною основою інститутів демократичного політичного менеджменту є їх формування
на основі принципів свободи волевиявлення, що
забезпечують вільну політичну участь. Добровільність
та самоорганізованість є провідними рисами, які
відповідають положенням good governance. Демократичні
як за формою, так за змістом політичні інститути
здійснюють формування порядку денного, який містить
мінімальні елементи маніпулятивного зловживання
владою, виокремлення елітарного становища на шкоду
іншим учасникам політичного процесу. Відповідно
прозорих правил гри менеджерська політика набуває
високого рівня легітимності та стабілізує розвиток
суспільства, не пропускаючи стратегічних помилок.
На думку експертів ІПЕД ім. І. Кураса НАН України,
«задля повноцінної життєдіяльності громадянського
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суспільства і налагодження його взаємодії з державою
необхідне створення його розгалуженої інституціональної
інфраструктури як багатоаспектної мережі різноманітних
форм асоціативного життя, волевиявлення і формування
громадської думки, забезпечених відповідною автономністю стосовно держави» [8, с. 175].
Громадське середовище демократичного політичного
менеджменту в умовах електоральної або сталої
демократії є не лише чинником оцінювання ефективності
розроблених політик, але й активним учасником їх
розробки та впровадження принципів good governance.
Не відокремлюючи громадськість від держави і
влади від суспільства, вони спонукають до пошуку
вірних рішень щодо завдань забезпечення добробуту
всієї політичної спільноти. Також good governance є
чинником стандартизації демократичного політичного
менеджменту у сенсі формування запланованої траєкторії
політичного процесу, прозорості загальноприйнятих
процедур та алгоритмізації впровадження консенсусних
рішень. Це робить можливим більш тісну співпрацю
демократичних країн. Як вважають фахівці НАН
України, «значення громадянського суспільства в умовах
функціонування демократичного політичного режиму
та соціальної правової держави полягає, зокрема,
у тому, що: 1) громадянське суспільство утворює
відповідне соціальне середовище, в якому формується і
розвивається особистість за допомогою створення умов
для задоволення її основних потреб та інтересів, надання
широких можливостей для самореалізації», вважають
українські фахівці [8, с. 176].
Прогнозованість та результативність демократичного
політичного менеджменту є чинником стабілізації
політичного розвитку не лише окремих країн, але й цілих
регіонів сучасного світу. Глобальний рівень governance
визначається не лише діяльністю міжнародних
організацій (насамперед, ООН) але й просуванням
глобальних проблем людства на рівень національних
політичних систем. Глобальна громадськість за доби
інформаційно–комунікаційної революції формується
швидкими темпами. Тому практики формування
інститутів демократичного політичного менеджменту
отримати не лише стрімке поширення, але й корекцію
внаслідок відкритих обговорень, внесення онлайн–
поправок та швидкого оприлюднення ключової
управлінської інформації.
Висновки. Отже, парадигма good governance формує
для демократичного політичного менеджменту своєрідну
альтернативу, яка у межах оцінювання ефективності
управлінської політики визначає не просто прагматизм
чи сервісні очікування, а передусім задоволення
громадянського суспільства як загальним курсом так і
діяльністю окремих управлінських структур. Природа
сучасного демократичного політичного менеджменту
полягає у здійсненні комплексної політики на основі
узгоджених інтересів в рамках існуючої системи
представництва. Можливість узгоджувати подібні
політики залежить як від наявності ресурсів у суспільстві,
так і практик їх розподілу у прозорому та нормативно
обґрунтованому режимі. У цій структурі не існує
головних чи другорядних інститутів, оскільки система
демократичного політичного менеджменту відзнаитися
взаємозалежністю елементів та їх неупередженою
співпрацею.
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Ліберальні погляди на можливості впровадження
принципів good governance у політичному менеджменті
стверджують, що реалізація політичних програм
залежить від політичної волі і контролю суспільства.
Водночас
прагматичний
підхід
як
наслідок
належного врядування бачить не лише задоволення
інтересів, а й сталий розвиток. У цьому контексті
ключовими інститутами демократичного врядування
є представницькі органи: парламенти, асамблеї, збори.
У рамках цих інституцій відбувається узгодження
деталей управлінської політики. Виконавчі інститути
отримують підпорядковане значення. Не випадково, у
багатьох європейських країнах, де функціонує модель
парламентської демократії, коаліційні уряди визначають
порядок денний, формують стратегічний курс і його
менеджерську складову.
У цілому, відповідність демократичного політичного менеджменту стандартам good governance
швидше
відображає
загальну
інституційну
спроможність та певні особливі якості конкретних
інститутів. Технологіями у демократичному політичному менеджменті є багатоступеневі процедури
ухвалення рішень, в рамках якої всі інституційні гравці
задовольняють свої потреби у певний період часу.
Це обґрунтовує висування критичних зауважень до
порядку денного створення й відстоювання політики.
Зазначені технології не вичерпують реформаційний
потенціал good governance, однак вони розкривають
алготритми й механізми, які максимально можливою
мірою усувають імовірність ухвалення неправильної,
нелегітимної або помилкової стратегії. Перспективами
подальшого вивчення теми статті є встановлення
специфіки впровадження Good governance у політичну
діяльність сучасної України.
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Democratic political management: technological and institutional
basis of good governance in conditions of transformation
The importance of the concept of public political management of good
governance and its relevance to modern democratic political management are
considered. The technological and institutional foundations of democratic political
management in the modern transformational society are studied. The signs of
political management for the transformational realities are revealed, institutions
are specified that can provide policy adoption on the basis of transparency and
advocacy of the interests of the main social strata. The level of qualification and
freedom of the expert community and the civil society in a sustainable democracy
established. The differences of political management from public administration,
the level of their politicization at all stages of their development and realization are
studied. The limitations of the democratic political management influence on certain
spheres of political–managerial activity are studied.
Keywords: democratic political management, political institutions, decision–
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Активізація участі громадян як передумова
самоорганізаційних процесів у суспільстві

Обґрунтовано залежність самоорганізаційних процесів у суспільстві від
активної участі громадян у суспільних процесах. Відзначено, що новий підхід
до сучасного розуміння участі почав формуватися у 1970–х роках у рамках
концептуалізації демократії участі. До перегляду місця і ролі інструментів
участі у соціально–політичних процесах призвело посилення глобалізаційних
тенденцій та поширення ідей неолібералізму, особливо у сфері державного
управління. Негативними наслідками надмірного захоплення принципами
демократії участі є деполітизація публічної сфери та зростання соціальної
нерівності.
Ключові слова: участь, самоорганізація, неолібералізм, демократія,
нерівність.

Сучасні суспільні процеси дедалі частіше аналізуються з точки зору самоорганізації та участі. Логічно,
що розширення можливостей громадян брати участь у
процесах прийняття рішень стимулювало їх до тіснішої
взаємодії та кооперації зусиль для досягнення спільних
цілей. Іншими словами, участь без самоорганізації
можлива, оскільки може ініціюватися і скеровуватися
органами публічної влади, але самоорганізація без
можливості участі не може бути реалізована на практиці.
Тобто для кращого розуміння феномену самоорганізації
громадян слід проаналізувати еволюцію підходів до
участі.
Насамперед зазначимо, що і концептуально
участь оформилася раніше, ніж самоорганізація. Так
вперше положення демократії участі, що наполягає
на безпосередній участі широких верств населення
у політичному процесі у всіх його проявах, а не лише
на виборах до представницьких органів влади, були
сформульовані у Порт–Гуронській декларації [26],
прийнятій студентським рухом у 1962 році, автором якої
був Т. Хейден. Що стосується терміну «самоорганізація»
як процесу упорядкування елементів одного рівня за
рахунок внутрішніх чинників у рамках системи, то
вперше він був вжитий У. Ешбі у 1947 році, а через
десятиліття почав використовуватися в теорії систем,
а з 1970–х років – у фізиці складних систем. Творцем
синергетики Г. Хакеном цей термін був вжитий у назві
статті у 1980 році [12], і лише згодом синергетичний
метод почав широко застосовуватися у суспільних
науках.
Сьогодні участь є настільки поширеною, що
останні десятиліття можна назвати «епохою участі»,
позначеною залученням до процесу прийняття рішень
осіб, які раніше не брали участі у подібних заходах.
Так М. Лейнінгер слушно зазначає, що якщо у ХХ ст.
громадське життя концентрувалося навколо уряду, то в
ХХІ ст. воно центрується навколо громадян [20]. Інші
дослідники також звертали увагу на зародження епохи,
в якій громадяни можуть брати участь у вирішенні тих
питань, що раніше належали до виключної компетенції
чиновників та політиків. Також висловлюється думка,
що ми живемо у часи так званої «революції участі»
(participatory revolution), коли представники усіх
політичних сил вважають, що активізація громадян є
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«необхідною противагою владі еліт та бюрократичній
раціональності» [19, р. 7]. Протягом останнього
десятиліття Світовий банк профінансував різноманітні
програми розвитку, орієнтовані на активізацію участі
громадян, на понад 85 млрд. дол. У Західній Європі
низка держав навіть розглядають участь громадян
як неодмінну складову останніх реформ системи
місцевого самоврядування [9, р. 42]. Учасницька
демократія стала імперативом нашого часу, предметом
безлічі міжнародних конференцій, урядових проектів
та програм реформ, перебуває в центрі сучасних
політологічних досліджень [23]. Повною мірою оцінити
вплив учасницьких практик на формування нашого
сьогодення досить складно, оскільки нові форми участі
громадян часто виникають на місцевому рівні, іноді
мають одноразовий характер і дуже різняться між собою
[11, р. 514].
За останні два десятиліття різноманітні актори
– міжнародні донорські та неурядові організації,
політичні експерти – розглядають участь громадян у
процесах прийняття рішень як універсальний рецепт
для вирішення широкого кола проблем чи то в контексті
глобального Півдня, чи то глобальної Півночі. Поряд
з ідеями, такими як належне урядування, розвиток
громадянського суспільства, децентралізація, стійкий
розвиток, місцеві інновації та соціальне підприємництво,
участь набула статусу безумовного і бажаного публічного
блага. Від Світового банку, руху Occupy та Арабської
весни до створення принципово нових політичних
партій таких як ліва іспанська партія «Ми можемо»
(Podemos), організована на принципах горизонтальної
координації,
зростання
кількості
різноманітних
громадських організацій та консультативних фірм,
ідея участі сьогодні є найбільш популярною у порядку
денному більшості країн світу. Вона стала універсальною
відповіддю на ускладнення сучасних проблем та недоліки
представницької демократії, що зумовили зростання
демократичного дефіциту у більшості розвинених країн
Заходу.
Однак так було не завжди: до 1970–х років учасницька
демократія переважно асоціювалася з лівими партіями,
ідеологічними соціальними рухами чи місцевими
ініціативами громадян, тому творці основних державних
інститутів ставилися до неї радше з недовірою [25].
Так у США Ф. Поллетта зафіксувала провідну роль
демократії участі у найбільш важливих соціальних рухах
1960–х років. Прихильники нової форми демократії
вважали, що лише радикальними методами можна
сформувати справді демократичне суспільство, в якому
громадяни будуть вільні від домінування політичної та
економічної еліти [24, р. 275]. Коли ж інтерес до масових
демонстрацій почав згасати, то появу місцевих ініціатив,
підтриманих членами громади, низка дослідників
розглядали як початок «революції на задньому дворі»,
в результаті якої практики, що спираються на рівність,
солідарність та соціальну справедливість, зумовлять
фундаментальні зміни, яких не вдалося започаткувати
масштабним соціальним рухам [2].
Сьогодні ж участь громадян дедалі більше
заохочується, а в деяких випадках навіть і вимагається,
державою та міжнародними організаціями. Більше
того, навіть великі корпорації почали виступати за
широке впровадження інструментів участі як складову
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політики «соціальної відповідальності бізнесу», та,
не в останню чергу, намагаючись зменшити критику
своєї діяльності з боку громадських організацій [28],
що особливо актуально для компаній енергетичного
сектора [29].
Крім того участь еволюціонує від вирішення
дрібних побутових проблем до здійснення професійної
експертизи, що набуває глобального масштабу. Згідно з
А. Фангом, ініціатори та прихильники участі громадян
сьогодні утворюють складну сукупність організацій
та груп, що взаємодіють між собою [10, р. 520]. У
свою чергу К. Лі, датуючи появу публічної експертизи
кінцем 1980–х років, відзначає безпрецедентний ріст
експертних громадських організацій у середині першої
декади ХХІ ст. [18].
Сьогодні інструменти участі швидко поширюються
у світі [23], легко перетинаючи кордони всупереч
традиційному напрямку передачі технологій від
заможної Півночі до відсталого глобального Півдня.
При цьому участь набула популярності у той момент,
коли дедалі більше рішень, чи то через специфіку
діяльності, чи то через глобальний масштаб, приймаються
поза рамками демократичної процедури. Не залежно від
того, чи йдеться про конкретну глобальну торговельну
політику, глобальні права власності на природні ресурси,
екологічне законодавство чи управління складними
фінансовими механізмами, дедалі більше важливих
рішень
приймаються
у
вузькоспеціалізованому,
експертному середовищі, до якого громадяни не мають
доступу [15].
Також має місце збіг між зростанням інтересу
до активізації участі громадян та поширенням
неоліберальних ідей в державному управлінні, а
також зростання нерівності. Деякі дослідники навіть
стверджують, що участь не лише неспроможна подолати
зростаючу нерівність, але також безпосередньо долучена
до її легітимації. К. Крауч вказав на зростання влади
корпоративних інтересів із паралельним зменшенням
влади демократичних інститутів та необхідність
притягнути еліту до відповідальності за посилення
негативних тенденцій у суспільному житті. В умовах
постдемократії, коли вибори ще проводяться і можуть
призвести до зміни уряду, публічні виборчі дебати є чітко
контрольованим спектаклем, у ході якого розглядаються
лише кілька із безлічі реальних проблем, визначених
політиками. Масовий виборець відіграє роль пасивного,
мовчазного, навіть апатичного глядача, реагуючи
лише на надіслані йому сигнали. За лаштунками цього
спектаклю політика є результатом таємної змови між
обраним урядом та елітою, що представляє насамперед
інтереси бізнесу [5, р. 4].
В. Браун описує поточну ситуацію як «приховану
неоліберальна революція», що послідовно ослаблює
владу народу [3]. Завдяки їй усе «економізується»:
людина стає ринковим актором, будь–яка сфера її
діяльності є ринком, а будь–яка сутність (публічна чи
приватна – людина чи держава) керується як фірма.
Більше того, індивіди розглядаються як людський
капітал, що постійно переймається своєю поточною
і майбутньою вартістю. Неолібералізм породжує
і легітимізує значну нерівність добробуту й умов
життя, зумовлює значне зближення між капіталом,
зокрема фінансовим, та державою, результатом чого є
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домінування першого у політичному житті; приватизує
публічні блага, обмежуючи загальний і рівний доступ до
них; робить держави, спільноти та індивіди беззахисними
перед нерегульованими фінансовими ринками. На
ринках благо продукується індивідуальною активністю,
а не загальною політичною дискусією, відповідно, в
умовах панування індивідуального капіталу і ринкового
простору народ як demos не існує. Демократія вимагає,
щоб громадяни самостійно, без жодних стимулів,
орієнтувалися на самоврядування і самоорганізацію,
а не на підвищення своєї капіталізації. У будь–якому
випадку очевидною є невідповідність між масштабами
демократії та масштабами прийняття рішень [13].
Ріст ентузіазму щодо глобальних перспектив
учасницької демократії за останні два десятиліття
викликає певний скептицизм. Критики відзначають, що
попри розширення масштабів учасницької демократії,
перелік тем, що стають предметом публічного дискурсу,
скорочується. Досить слушним є зауваження У.
Котарі, що сьогодні в рамках учасницької демократії
не можливо дати відповідь на питання про владу,
нерівність та політику [16]. У свою чергу Ф. Клеве
стверджує, що переконання у позитивних наслідках
участі базується на трьох положеннях: 1) участь сама
по собі є хорошим феноменом, особливо для самих
учасників; 2) увага до правильного застосування технік
є основним способом забезпечити успіх учасницьких
інструментів; 3) дискусій про владу і політику загалом
слід уникати як провокаційних і непродуктивних [4,
р. 598]. Інші дослідники почали розглядати участь
та методи її активізації як невіддільну частину
неоліберальних реформ [14]. У багатьох країнах
органи місцевого самоврядування мали впровадити
участь для кращого використання фінансових
ресурсів в публічному управлінні, що стало особливо
актуальним в умовах зростання бюджетного дефіциту та
посилення фінансових трудностей. Зменшення обсягів
фінансування та непевне майбутнє змусило чиновників
переглянути свою діяльність, щоб гарантувати надання
відповідних публічних послуг. Водночас вони мали
задовольнити нові економічні імперативи: ефективність,
продуктивність, орієнтація на цілі тощо. Так що зовсім
не випадково «участь є модним словом неоліберальної
епохи» [17, р. 6].
Закономірно, що це породжує побоювання деполітизації публічної сфери у результаті широкого
поширення учасницьких практик. У рамках цього нового
розуміння відносин між державою та громадянином від
останнього очікується розвиток таких характеристик
як самоорганізація, відповідальність за вирішення
індивідуальних проблем, неконфліктне партнерство з
органами публічної влади [21]. Такий підхід до участі
громадян у процесах прийняття рішень призводить до
заперечення політичної складової суспільних конфліктів
та зростання соціальної нерівності, а також перекладання
відповідальності за вирішення проблем з політиків та
чиновників на індивідів та громади [8].
Ця критика є особливо слушною, оскільки уряди в
рамках філософії «Нового державного управління» в
1980–1990–х роках намагалися наслідувати приватне
підприємництво, перетворюючи громадян у споживачів
публічних послуг. У цій моделі участь громадян
допомагає визначенню індивідуальних уподобань
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споживачів публічних послуг. Таким чином публічна
сфера зводиться до площадки, на якій вирішуються
конфлікти щодо преференцій конкретних громадян і
виконує роль каналу комунікації між надавачами послуг
та клієнтами, а не виступає простором колективного
самовизначення.
Хоча ця критика до певної міри має підстави, однак
не варто відкидати нові форми учасницької демократії.
Не акцентуючи увагу на питанні про те, чи участь
сприяє ефективній публічній політиці, слід враховувати
той факт, що участь може змінити баланс у владних
відносинах. Участь передбачає існування колективного
простору і припускає певну рівність між учасниками:
будь–хто є партнером у спільному світі, що передбачає,
що «кожен може гарти ту ж саму гру, що й твій суперник»
[27, р. 78]. У сучасних фрагментованих суспільствах,
що характеризуються зростанням нерівності між їх
членами, все ще досить складно задовольнити базову
вимогу ефективного обговорення спільних проблем
– гарантувати рівність усіх учасників при визначенні
спільного майбутнього.
Також слід враховувати відмінності між «Новим
державним управлінням» 1980–х років і концепціями
урядування, що почали з’являтися на початку ХХІ ст.
(належне урядування, спільне урядування тощо). Нове
державне управління з його ідеєю громадян–споживачів
та прагненням до мінімального втручання держави
в соціально–економічні процеси, краще відповідає
ідеям неолібералізму, ніж нові підходи до управління,
засновані на принципах рівності та колективності.
Відзначена В. Браун «непомітна неоліберальна
революція», що підпорядковує усі сфери суспільного
буття економічній раціональності, призводить до того,
що «народ розпадається на частинки людського капіталу;
міркування про справедливість поступаються пріоритету
відсотків росту, кредитних рейтингів і інвестиційного
клімату; і рівність розчиняється у ринковій конкуренції»
[3, р. 2].
До того ж популяризація інструментів політичної
участі у світі є не лише прерогативою політиків чи
великих міжнародних організацій, таких як Світовий
банк, і не є очевидним наслідком неоліберального
підходу. У багатьох, якщо не у більшості випадків, це
є результатом активної роботи громадських організацій
разом з реформаторськи налаштованими публічними
акторами у рамках держави. Сьогодні сотні громадських
організацій виступають за ширше впровадження
механізмів участі на місцевому, національному та
міжнародному рівнях. Значна кількість активістів
здобувають знання про нові учасницькі практики
завдяки безпосередньому вивченню досвіду зарубіжних
країн, який вони намагаються адаптувати до умов
у власній державі. Таке запозичення учасницьких
інструментів ослаблює домінування акторів глобальної
Півночі у поширенні такої інформації і навичок, як це
має місце у випадку економічних знань [1]. У цьому
контексті запозичення бюджету участі, що вперше
був впроваджений у Бразилії, розвиненими країнами
Заходу до певної міри можна назвати прикладом
«антигегемоністської глобалізації», оскільки нівелює
твердження, що «транснаціональні зв’язки можуть
потенційно зашкодити переходу до більш рівномірного
розподілу багатства і влади» [7, р. 657].
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Нарешті слід розглянути ймовірність того, що участь
може стати жертвою власного успіху. На відміну від
попередніх етапів, сьогодні учасницьким інструментам
вдалося справитися з економічними, так і політичними
перепонами. Так у 1970–х роках низка експертів
слушно зазначали, що участь громадян часто зводилася
до погано організованих масових акцій [6]. Сьогодні
є безліч інструментів та технологій для управління
учасниками та їх очікуваннями: від чисто технологічних
з використанням досягнень інформаційно–комунікаційних
технологій
до
успішних
прикладів
індивідуальної участі, таких як громадський бюджет у
Бразилії, народне обговорення конституції в Ісландії та
журі громадян у Британській Колумбії тощо. Їх широке
застосування свідчить, що учасницька демократія може
бути ефективною й управляти поведінкою значної
кількості людей у складних умовах без створення загрози
стабільності політичному порядку. Те, що Світовий банк
став одним з основних розповсюджувачів учасницьких
практик у світі демонструє те, що участь проникла
в організації, що раніше орієнтувалися винятково на
економічну ефективність [11]. Водночас вирішення
найбільш гострих проблем сучасності вимагає
відповідних змін у соціально–політичному укладі,
реалізацію яких учасницька демократія гарантувати не
в змозі, що, безумовно, призведе до розчарування в її
спроможностях.
Отже, зародження самоорганізаційних процесів у
суспільстві було б неможливим без розширення масштабу
та активізації участі громадян у процесах прийняття
рішень. Цьому сприяли: процеси глобалізації, у результаті
чого дедалі більше рішень приймаються поза рамками
демократичного процесу прийняття рішень; поширення
неоліберальних ідей в державному управлінні, зокрема
у вигляді концепції «Нового державного управління».
Очевидним недоліком популяризації інструментів
участі є деполітизація публічної сфери у результаті якої
обговорення фундаментальних для суспільства проблем
(справедливий розподіл публічних благ, відносини між
державою та бізнесом) відходять на другий план.
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Activation of citizen participation as a precondition
of self–organization processes in society
The dependence of self–organization processes in society from active
participation of citizens in social processes is substantiated. It is noted that a new
approach to the contemporary understanding of participation began to emerge in
the 1970s as a part of the participatory democracy conceptualization. The review
of the place and role of the instruments of participation in socio–political processes
was determined by increasing of globalization tendencies and the spread of neo–
liberalism ideology, especially in the sphere of public administration. The negative
consequences of excessive adherence to the principles of participatory democracy
are the depoliticization of the public sphere and the growth of social inequality.
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Використання інформаційно–комунікативних
стратегій ООН для покращення іміджу організації
Досліджуються проблеми покращення іміджу ООН. Висвітлено головні
стратегії та механізми діяльності ООН в інформаційній сфері. При аналізі
інформаційної системи Організації, розглянуто основні підрозділи ООН в
галузі інформації, їх структуру та функції. Досліджено головні аспекти
переорієнтації діяльності ООН області інформації і комунікації. Також
автором розглядаються основні проблеми в роботі інформаційної структури
Організації, і зокрема, її провідної ланки – Департаменту Публічної
Інформації. Висвітлені головні інформаційно–комунікативні стратегії
ООН та її зусилля з покращення свого іміджу та підвищення ефективності
функціонування всієї інформаційної сфери.
Ключові слова: інформаційна діяльність ООН, імідж ООН, інформаційна
структура ООН, інформаційно–комунікативні стратегії.

Роль, яку відіграє ООН у світі, важко переоцінити,
але останнім часом все частіше постають питання,
пов’язані з ефективністю її діяльності та функціями.
Незважаючи на величезний об’єм роботи, що виконує
Організація, більша частина її діяльності залишається
невидимою для стороннього спостерігача. Увага світової
спільноти зосереджена тільки на головних аспектах та
нечисленних невдачах. Широкомасштабна підтримка
народів світу є запорукою успішної діяльності цієї
організації. Комунікаційна робота відіграє дуже важливу
роль для ООН. Без інформаційного забезпечення
неможливо досягти основних цілей організації. У
зв’язку з цим постає нагальна проблема інформування
суспільства про дії ООН та покращення її іміджу.
Таким чином, актуальність зазначеної теми
випливає із необхідності дослідження діяльності
інформаційної системи ООН для покращення іміджу
Організації.
Метою є дослідити стратегії діяльності ООН в
інформаційній сфері.
Для аналізу даної теми важливим видається
перш за все дослідити головні стратегії та механізми
діяльності ООН в інформаційній сфері. Треба зазначити,
що проблемі інформації, її впливу на суспільство
і використання комунікаційних технологій для
поліпшення життя людей Організація завжди надавала
першочергове значення. Генеральна Асамблея ООН
в одній зі своїх перших резолюцій [1] відзначила, що
свобода інформації належить до основних прав людини,
а цеприпускає право збирати, передавати і публікувати
дані всюди і без перешкод. Відповідно до цілей і
принципів Статуту ООН право «шукати, одержувати і
поширювати інформацію та ідеї будь–якими засобами»
було урочисто закріплене в Загальній декларації прав
людини 1948 р.
Інформаційний механізм ООН і пов’язаних з нею
міжнародних організацій має досить складну структуру і
систему зв’язків. Він складається з цілої низки підрозділів,
зокрема: інформаційної служби Генерального секретаря
ООН (Генсек), що грає в інформаційних справах дуже
активну роль; інформаційних служб ряду головних
департаментів, управліньта спеціалізованих установ
ООН–ЮНЕСКО, ПРООН, МОПта ін. Координація їх дій
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здійснюється Об’єднаним інформаційним комітетом ООН,
що включає в себе керівників усіх цих інформаційних
підрозділів. Відповідно до мандату, Комітет відповідає
також за розробку єдиного підходу до суспільної
інформаційної діяльності в рамках системи ООН.
Практично кожний з департаментів Секретаріату
ООН має в своєму складі ланку, яка тим чи іншим
чином має відношення до інформаційно–комунікативної
діяльності. Наприклад, Департамент з Питань
Роззброєння має ланку Моніторингу, Баз Даних та
Інформації, а в Офісі Координації Гуманітарних Справ
діє підрозділ Політики, Адвокатури та Інформації. Крім
того, в Департаменті Економічних та Соціальних Справ
є підрозділ Аналізу Стратегій Розвитку; в Департаменті
по справах Генеральної Асамблеї та Конференційних
Служб – підрозділ Перекладу, Зустрічей та Публікацій;
в Департаменті Управління таких ланок відразу три:
Проект Об’єднаного Управління Інформаційними
Системами, Служба Інформаційних Технологій та
Секція Управління Архівами та Записами [2].
На чолі зусиль із здійснення нової стратегії в галузі
комунікації стоїть Департамент публічної інформації
(ДПІ). Він є найважливішою ланкою всієї інформаційної
системи ООН. Напрямки діяльності, функції і структура
ДПІ були сформульовані Технічним консультативним
комітетом з інформації ООН. Відмічалося, зокрема, що
робота цього Департаменту повинна бути організована
і спрямована таким чином, щоб сприяти правильному
розумінню народами світу діяльності і завдань ООН.
Об’єкти діяльності Департаменту: преса, радіо,
телебачення, кіно, наочні приладдя і виставки, зв’язок
із громадськістю, видавнича і довідкова робота. Ці
напрямки були і залишаються головними в діяльності
ДПІ. До обов’язків Департаменту і його відділень на
місцях входить також активне сприяння інформаційним
органам і іншим урядовим і неурядовим організаціям,
у тому числі в поширенні інформації про ООН. ДПІ
складається з наступних відділів [2]:
Відділ новин та засобів масової інформації. Він готує
новини про ООН і надає їх засобам масової інформації
всього світу. Відділ надає матеріально–технічну
підтримку журналістам, які висвітлюють діяльність
ООН, і забезпечує безперервний потік новин на шести
мовах через свою сторінку в Інтернеті. Він забезпечує
висвітлення засідань та заходів ООН, включаючи
підготовку прес–релізів, телерепортажів в прямому
ефірі, радіопрограм і фотографій, а також виробляє та
розповсюджує документальні фільми про ООН.
Інформаційно–пропагандистський
відділ.
Він
включає в себе Бібліотеку імені Дага Хаммаршельда,
підрозділи по роботі з неурядовими організаціями та
навчальними закладами та продажу публікацій ООН.
Відділ організовує спеціальні заходи та виставки за
пріоритетними темами, спонсорує щорічну програму
підготовки для журналістів з країн, що розвиваються,
розвиває партнерські зв’язки з організаціями
приватного та державного секторів для здійснення
цілей Організації. Відділ керує програмою проведення
екскурсій по Центральним установам ООН, організовує
публічні виступи посадових осіб ООН, реагує на запити
громадськості. Він також видає Щорічник ООН.
Відділ стратегічних комунікацій розробляє комунікаційні стратегії та кампанії з метою просування пріори-
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тетів ООН і координує їх реалізацію як всередині
департаменту, так і в рамках всієї системи установ ООН.
Він розробляє інформаційні матеріали, що висвітлюють
ключові тематичні проблеми і призначені, зокрема, для
світових ЗМІ. Відділ забезпечує оперативну підтримку
глобальної мережі інформаційних центрів ООН та
інформаційних структур миротворчих операцій.
Відділ також виконує функції секретаріату Комітету з
інформації Генеральної Асамблеї ООН та Групи ООН з
питань комунікації.
Крім того, для надання сприяння у визначенні цілей
і стратегій, а також у налагодженні зв’язків із ЗМІ,
навчальними закладами і молоддю в ДПІ була створена
Група стратегічного планування в області комунікації
[3, с. 77]. Вона сформована з відомих експертів в
області комунікації для розгляду всіх аспектів мандатів,
механізмів і діяльності Департаменту.
Основна функція Групи полягає в представленні
заступнику Генсека рекомендацій з найважливіших
питань, що визначають імідж Організації. Група
консультує Генсека з питань: загального формування
політики, координації, визначення пріоритетів і
взаємодії з управліннями, департаментами і програмами Секретаріату і системою ООН; нагляду за
впровадженням комунікаційних технологій; розробки
багатогалузевих планів, що передбачають використання
різних комунікаційних засобів, і проведення кампаній
по пріоритетних темах; виявлення моментів, що могли
б породити критику чи ввести в оману, і мобілізації
ресурсів з метою усунення відповідних причин
і наслідків; виконання функцій координаційного
центра, відповідального за одержання інформації про
здійснення програм і їхню оцінку та багато інших.
Групі надає підтримку підрозділ у складі Канцелярії
заступника Генсека. Результатом цього нового підходу
став більш чіткий взаємозв’язок у рамках ДПІ одночасно
з можливістю одержувати вказівки у відношенні
стратегічних напрямків діяльності з боку старших
керівників Організації.
Основи для переорієнтації діяльності в області
інформації і комунікації були закладені у доповіді Генсека
«Здійснення заходів в області інформації і комунікації».
Вони містять у собі: необхідність формування уяви про
Організацію як про відкриту і транспарентну публічну
установу; необхідність посилення здатності Організації
здійснювати комунікацію на рівні країн і регіонів в усьому
світі і підвищувати її здатність використовувати у цих цілях
новітні інформаційні технології; необхідність посилення
здатності ДПІ працювати в тісному співробітництві
з іншими компонентами ООН над формуванням і
здійсненням стратегій в області інформації.
З точки зору покращення іміджу, одною з головних
задач ООН є зміцнення такої діяльності в області
інформації, яка б сприяла активізації глобальної
підтримки Організації. Для досягнення цієї мети Генсек
скликав Цільову групу з питань переорієнтації діяльності
ООН в області суспільної інформації в складі експертів
з питань комунікації як у рамках системи ООН, так і за
її межами.
До основних рекомендацій цієї Цільової групи [4, с. 10]
відносяться: розміщення функції комунікації в центрі
стратегічного управління Організацією і покращення всієї
діяльності в області комунікації під міцним керівництвом
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з боку старшої посадової особи, для перетворення
ООН в ефективну, орієнтовану на масову комунікацію
організацію; зміцнення потенціалу Організації в області
комунікації на рівні країн, для того щоб глобальні
установки, заходи й інформаційна діяльність ООН
відбивали реальні місцеві умови. Для цього необхідний
творчий розвиток місцевих партнерських зв’язків у
тісному співробітництві з урядами; завершення процесу
інтеграції Інформаційних центрів ООН у відділення
координаторів–резидентів ООН; створення культури
комунікації у всій Організації, причому відповідальність
за суспільну дипломатію повинні нести всі старші
посадові особи і вся система ООН.
Важливою інформаційною ланокю є Канцелярія
Прес–секретаря Генсека, яка має дві функції: надавати
і поширювати серед органів преси інформацію у
відношенні пріоритетних питань, що стоять перед
ООН, і надавати підтримку Генсеку і його заступнику
у виконанні їхніх функцій, зв’язаних із ЗМІ, таких, як
інтерв’ю, прес–конференції й інші. Канцелярія прес–
секретаря Генсека кожен день опівдні проводить брифінги
і постійно інформує пресу, делегації і громадськість не
тільки про роботу Генерального секретаря, а й про події
в рамках всієї системи ООН.
Нова технологія є одним з основних факторів у
розширенні сфери охоплення та у своєчасній передачі
інформації для цільових аудиторій. Шляхом підвищення
ефективності цієї діяльності є зміст і якість переданої
інформації. Тому Канцелярія заступника Генсека по
комунікації і суспільній інформації розробила кроки для
розвитку потенціалу з метою удосконалювання системи
збору і передачі інформації. Заступник Генсека перевів
персонал у Відділ новин і ЗМІ з метою створення
Служби новин ООН. Підготовка інформаційних
матеріалів на комплексній основі є кінцевою метою
Служби. Вона передає найбільш важливу інформацію
ООН про події дня і повідомляє про наявність аудіо– і
візуальних матеріалів. Життєво важливим елементом
інформаційної структури ООН є система інформаційних
центрів і служб ООН (ІЦООН). З їх допомогою Служба
новин передає повідомлення безпосередньо у відділи
новин провідних інформаційних агентств і інших
органів, що формують суспільну думку. Головна задача
Служби новин полягає в забезпеченні того, щоб ЗМІ
по усьому світі могли одержувати свіжі інформаційні
матеріали від ООН у готовому для використання форматі
майже одночасно з тим, як ці новини публікуються в
Центральних установах.
З огляду на величезну кількість організацій та
осіб, що співробітничають з ООН в різноманітних
сферах, великої ваги набуває ефективна координація
інформаційної діяльності ООН. Група ООН з питань
комунікацій (ГООНК), створена як глобальна
комунікаційна платформа системи ООН, стала
потужною об’єднуючою основою для вирішення
спільних комунікаційних завдань, що стоять перед ООН.
Вона допомагає планувати, координувати і проводити
спільні заходи з громадської інформації та комунікації на
рівні країни. Місцеві відділення ГООНК функціонують
майже в 80 країнах [4, с. 14], в більшості випадків при
активній участі і керівництві з боку ІЦООН.
Головна мета ГООНК на рівні окремої країни
полягає у посиленні співробітництва представництв
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установ системи ООН (всі фонди та програми ООН,
що знаходяться в країні) з питань комунікацій, а також
висвітлення діяльності ООН в ЗМІ на національному рівні.
Це досягається завдяки координації з питань комунікації
та знаходженню нових шляхів демонстрації ефективності
роботи ООН та формування цілісного уявлення про ООН.
Групи з комунікацій були створені майже в усіх
країнах, де базуються Інформаційні центри ООН.
ІЦООН виконують роль секретаріату Групи і зазвичай
головують на її зборах. Володіючи хорошим знанням
місцевих ЗМІ та інших впливових кіл, а також здатністю
спілкуватися зі своїми партнерами їхньою рідною
мовою, Інформцентр ООН в змозі суттєво посилити
роботу Групи з комунікацій.
Розглядаючи джерела інформації про діяльність
ООН, одним з основних треба зазначити Веб–сайт ООН.
Крім того, Центр новин ООН пропонує останні новини
про ООН та Генерального секретаря. Повідомлення
з місць, новини та тематичні програми про операції
з підтримки миру та гуманітарну діяльність ООН
складають основу програм Радіо ООН. ЮНіфід –
інформаційний розділ ООН, заснований для створення
і просування відеоматеріалів Організації [5]. Він
допомагає службам новин висвітлювати важливі
глобальні питання, своєчасно надаючи їм відеоматеріали,
джерелом яких є всі установи системи ООН. Відділ
публікацій ООН пропонує численні публікації як самої
ООН, так і її основних установ. UN Works – «ООН в дії»
являє собою новаторську платформу, основна мета якої
– представити багатогранну діяльність Організації крізь
призму людських доль, дати можливість поглянути на
глобальні проблеми з точки зору повсякденного життя
окремих людей і їх спільнот.
Крім того, з метою донесення важливих повідомлень
до відома людей у всьому світі, ООН використовує
можливості ЗМІ, наукових спільнот, навчальних закладів
та неурядових організацій.
Основна проблема інформаційної системи ООН
зв’язана з відсутністю чіткості в постановці головної
задачі, а також недостатньо чітким визначенням цільових
аудиторій. Причина цього, зокрема, в тому, що ДПІ одержав
від ГАООН більше 120 мандатів, проводить більше 60
офіційних заходів [6, с. 11] і, крім того, виконує численні
спеціальні прохання, що надходять від Секретаріату.
Число резолюцій, що містять у собі конкретні й
узагальнені мандати, що стосуються ДПІ, більше ніж
сумарне число резолюцій, що стосуються більшості
інших департаментів. Крім того, постійно росте число
доповідей, що Департаменту пропонується представляти.
Мандати Департаменту дуже різноманітні: від мандатів
досить загального характеру до більш конкретних, і не
завжди здійсненних задач, а також вузькоспеціалізованих
задач, які краще вирішувати на місцях.
До числа можливих рішень цих проблем відносяться
розробка більш цілеспрямованих інформаційних повідомлень; більш чітке визначення цільових аудиторій і
залучення нових учасників; розстановка пріоритетів при
розподілі обмежених ресурсів між видами діяльності;
виявлення програм і видів діяльності, які можна зробити
більш ефективними чи скасувати.
Отже, в сфері стратегічного управління політикою
Організації в області інформації і комунікації і розробки
загальної стратегії в питаннях комунікації відбулися

345

Випуск 134

важливі структурні зміни. Велика увага приділяється
проблемі ефективності управління, що значною мірою
залежить від наявності інформації. Комплексна система
управлінської інформації (англ. – ІМІС), охоплюючи
всі процеси Організації, стає адміністративною опорою
операцій, здійснюваних в усьому світі. В якості
інструменту керування вона грає все більш важливу роль
у централізованій адміністративній діяльності Організації.
Ряд інших організацій і спеціалізованих установ прийняли
ІМІС, вважаючи, що невдовзі керівники у всій системі ООН
приймуть уніфікований і ефективний стандарт. Відбулося
різке посилення потреби в електронних послугах, що
обумовлює необхідність наявності більш широкої технічної
інфраструктури. Крім ІМІС такі програми включають
Інтернет і Інтранет, проведення відеоконференцій,
дистанційний переклад та інші нові технології.
Одна з головних інформаційно–комунікативних стратегій ООН окреслює задачу досягнення «глобальної
з’єднуваності засобами зв’язку». Мова йде про забезпечення
усім розумного доступу через адміністративні установи,
установи програм розвитку чи школи. Прихильність справі
подолання «цифрової прірви» виявляється по всій системі
ООН. Програма Розвитку ООН прийняла всеосяжну
стратегію визначення напрямків підтримки національним
партнерам. Ключовими елементами цієї стратегії є: сприяння
підвищенню рівня поінформованості про революцію в
області знань; інформаційно–пропагандистська робота
і розробка відповідної політики; сприяння створенню
можливостей підключення до Інтернету для забезпечення
загального доступу до телекомунікаційної інфраструктури;
і збільшення матеріалів на місцевих мовах [7, с. 8].
Політика в області інформаційної технології
забезпечує також можливість більш ефективного
поширення більшого обсягу інформації в рамках ООН.
Такий Секретаріат, що зможе ширше користуватися
досягненнями в області інформаційно–комунікаційних
технологій, полегшить рішення більш широкої задачі
наведення мостів через «цифрову прірву», що існує між
розвинутими і країнами, що розвиваються.
Таким чином, для Організації дуже важливо мати
добре розвинуту інформаційну структуру, оскільки
нагальною необхідністю стали питання покращення
іміджу Організації, можливість повідомляти новини про
свою діяльність ЗМІ; надавати звіти про дискусії і роботу
пресі, громадськості, урядам і науковим колам; відповідати
на запити ЗМІ і представників громадськості з різних
куточків земної кулі; підтримувати веб–сайт в Інтернеті
тощо. Неможливо припустити, що ООН зможе вижити, не
володіючи можливістю для вирішення цих завдань.
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Use of UN information and communication strategies for improving
the organization image
The problems of improving the image of the UN are studied. The main strategies
and mechanisms of the UN activities in the field of information are highlighted. In
the analysis of the information system of the Organization, the main UN units in the
field of information, their structure and functions are considered. The main aspects
of reorientation of the UN activities in the field of information and communication
are investigated. Also, the author considers the main problems in the work of the
information structure of the Organization, and in particular, it’s leading part – the
Department of Public Information. The main informational and communicative
strategies of the United Nations and its efforts to improve its image and increase the
efficiency of functioning of the entire information sphere are highlighted.
Keywords: UN information activity, UN image, UN information structure,
information and communication strategies.
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Еволюція відносин України і Узбекистану
та деякі аспекти потенціалу співробітництва
у глобальному вимірі
Актуальність теми дослідження зумовлена важливим місцем
Узбекистану серед українських зовнішньополітичних партнерів й прагненням
України розвивати всебічні відносини з цією центральноазійською країною,
та визначається доцільністю з’ясування перспективних можливостей
подальшого поглиблення взаємовигідних українсько–узбецьких зв’язків. У
статті здійснено аналіз широкого спектру питань українсько–узбецької
взаємодії за часів незалежності, зокрема що стосується політико–
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економічних аспектів двостороннього співробітництва України та
Узбекистану, тенденцій та особливостей розвитку співпраці в різних сферах
з урахуванням реального впливу вагомих акторів, які присутні в Центральній
Азії. Наведено погляди представників науково–експертного середовища
стосовно двостороннього українсько–узбецького діалогу на міждержавному,
міжурядовому та міжвідомчому рівнях, їх оцінки щодо підходів до шляхів
реалізації національних інтересів України на узбецькому напрямі української
зовнішньої політики з урахуванням розвитку ситуації в регіоні та у світі.
В роботі акцентовано на послідовних кроках двох держав щодо активізації
політичного діалогу, пошуку шляхів нарощування обсягів українсько–узбецької
торгівлі в контексті ряда робочих контактів, візитів та зустрічей президентів
України та Узбекистану. Підкреслено можливості активізації процесів
формування нових підходів щодо довгострокового українсько–узбецького
взаємовигідного співробітництва, включаючи ряд багатосторонніх аспектів
стосовно налагодження й розвитку конструктивних відносин за участі
провідних світових держав. В цьому контексті презентовано авторське
бачення щодо потенціалу розвитку співпраці України та Узбекистану, а
також перспектив забезпечення українських інтересів в рамках українсько–
узбецьких зв’язків.
Ключові слова: Україна, Узбекистан, співробітництво, Центральна Азія.

У період з моменту набуття незалежності і до цього
часу, Узбекистан займає важливе місце серед українських
зовнішньополітичних партнерів, а українсько–узбецькі відносини характеризуються послідовним та
системним розвитком діалогу на міждержавному,
міжурядовому та міжвідомчому рівнях. Динамічні зміни
в Центральній Азії і в світі, які відбуваються в останні
роки, зумовлюють науковий інтерес до осмислення
можливостей розробки та використання нового
конструктивного та прагматичного підходу з боку
України щодо формування взаємовигідних зв’язків з
Узбекистаном під кутом зору відповідних геополітичних
аспектів, зокрема із врахуванням присутності в регіоні
провідних світових акторів. Це визначає важливість
та актуальність дослідження сучасних тенденцій
українсько–узбецької взаємодії в контексті необхідності
більш повного забезпечення власних національних
інтересів на центральноазійському напрямі зовнішньої
політики України.
Різноаспектні питання щодо українсько–узбецьких
зв’язків за часів незалежності тою чи іншою мірою
висвітлюються в публікаціях цілого ряду представників
науково–експертного середовища. Серед авторів, які
торкаються у своїх роботах тематики, що розглядається,
слід згадати таких дослідників та вчених, як А. Гончарук,
І. Горобець, М. Дорошко, О. Дуднік, В. Кулик, Т. Ляшенко,
А. Мартинов, Н. Мхитарян, Р. Опімах, Ю. Павленко,
Б. Парахонський, А. Финько, Л. Чекаленко та ін.
Мета статі – проаналізувати питання українсько–
узбецької взаємодії, з’ясувати потенціал розвитку
співпраці України та Узбекистану й перспективні
можливості поглиблення українсько–узбецьких зв’язків.
Українсько–узбецькі відносини характеризуються
послідовним розвитком рівноправного та конструктивного співробітництва на всіх рівнях з усього комплексу
питань, які мають взаємний інтерес.
Встановлення дипломатичних відносин між
Україною та Узбекистаном 14 серпня 1992 р. відкрило
шлях до плідного діалогу між обома країнами, базою
якого стало підписання під час першого візиту
Президента Узбекистану І. Карімова до України 25
серпня 1992 р. Договору про основи міждержавних
відносин, дружбу та співробітництво між обома країнами
[1, с. 117]. Всього, за роки незалежності відбулося
4 візита на рівні Президента України в Узбекистан і
6 візитів на рівні Президента Узбекистану в Україну
[2]. Ряд важливих угод економічного характеру було
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підписано під час лютневого 1993 р. візиту урядової
делегації України на чолі з колишнім Прем’єр–міністром
Л. Кучмою. Йшлося про співробітництво в транспортній
галузі, у сфері зв’язку, торгівлі, митної та банківської
діяльності, участі України в розробці нафтогазових та
золоторудних родовищ Узбекистану [1, с. 117]. У 1994 р.
розпочалося військове співробітництво між обома
країнами [3, с. 333].
У листопаді 1994 р. під час візиту І. Карімова в
Україну підписано Декларацію про основні напрями
економічної співпраці, а під час візиту українського
Президента Л. Кучми до Ташкенту 20–21 червня
1995 р. підписано Договір про поглиблення економічної
інтеграції між обома країнами. Українсько–узбецький
діалог поглиблювався також на рівні обміну візитами
голів урядів обох країн та керівників окремих міністерств
та відомств [1, с. 117].
Ряд вітчизняних науковців відмічали певні аспекти
міжнародної взаємодії України та Узбекистану в той
період під кутом зору можливостей забезпечення
українських національних інтересів. Наприклад, в
1997 р. Б. Парахонський, говорячи про розширення
економічної, політичної, військової та культурної
співпраці України з новими незалежними країнами,
зокрема Узбекистаном, в контексті того, що їх інтереси в
цілому не суперечать нашим, акцентував в цьому зв’язку
на можливій перспективі зміцнення міжнародної безпеки
нашої держави [4]. М. Дорошко, акцентуючи на Договорі
між Україною та Республікою Узбекистан про дружбу і
подальше поглиблення всебічного співробітництва, що
підписаний під час лютневого 1998 р. візиту І. Карімова
в Київ, відмічає у документі положення про стратегічне
партнерство двох країн [5, с. 193].
Маючи схожі з Україною погляди щодо розвитку
інтеграційних процесів на пострадянському просторі,
Узбекистан 24 квітня 1999 р. приєднався до регіонального
міждержавного об’єднання ГУАМ (трансформованого
в ГУУАМ) й активно підтримує зовнішньополітичні
ініціативи України у напрямі розбудови систем кооперації
та співробітництва в Чорноморсько–Каспійському
регіоні [1, с. 117]. 24 квітня 1999 р. Президенти Азербайджану, Грузії, Молдови, України та Узбекистану
(країни–учасники ГУУАМ) виступили із Заявою, в якій
Сторони погодилися, серед іншого, розвивати свою
взаємодію в рамках Ради євроатлантичного партнерства
та Програми «Партнерство заради миру», розширяти
взаємовигідне співробітництво своїх держав з розвитку
транспортного коридору Європа–Кавказ–Азія тощо [6].
Згодом, напередодні президентських виборів під тиском
Росії Республіка Узбекистан вийшла з цієї організації
[3, с. 330].
Довготермінову перспективу українсько–узбецьке
співробітництво отримало через підписання Договору
про економічне співробітництво на 1999–2008 роки та
міждержавну Програму співробітництва під час візиту
узбецького Президента 7–8 жовтня 1999 р. в Україну [2].
«Відносини між нашими країнами мають стратегічний
характер. Україна навіть більш ніж Узбекистан
зацікавлена у двосторонньому співробітництві»,
заявив на спільній прес–конференції з Президентом
Узбекистану І. Карімовим керівник української
держави Л. Кучма. Президент України зазначив, що
Україна покладає великі надії на підписаний Договір
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про довгострокове економічне співробітництво з
Узбекистаном, який «дасть змогу від слів перейти до
конкретних справ». Л. Кучма повідомив, що йшлося
не тільки про зміцнення економічних зв’язків, а й
про обстановку в Центральній Азії та СНД. Сторони
домовились налагодити співробітництво спецслужб.
«Ми не можемо робити вигляд і не помічати негативних
явищ у центральноазійському регіоні, а повинні
сприяти, щоб таких явищ не було. Необхідність глибокої
військово–технічної співпраці України та Узбекистану
стояла і стоїть на порядку денному», зауважив він [7].
11–12 вересня 2000 р. відбувся робочий візит в
Республіку Узбекистан Прем’єр–міністра України
В. Ющенка. Глава Уряду України провів переговори
з Президентом Узбекистану І. Карімовим, Прем’єр–
міністром Узбекистану У. Султановим. 12–13 жовтня
2000 р. було здійснено офіційний візит Президента
України Л. Кучми в Узбекистан. У ході візиту відбулися
зустрічі Президента України з Президентом Республіки
Узбекистан та були проведені широкомасштабні
переговори делегацій двох країн, за результатами яких
підписано Спільну заяву Президента України Л. Кучми
і Президента Республіки Узбекистан І. Карімова
[8, с. 231].
В 2000–х рр., експерти з Узбекистану в числі
пріоритетів українсько–узбецького співробітництва
називали взаємодію в авіа– і автомобілебудуванні,
нафтогазовій сфері, реконструкції та удосконаленні
транспортних комунікацій, спільну участь у відновленні
економіки Афганістану. На початку ХХІ століття
узбецька сторона висунула пропозицію для України
отримати в концесію частину нафтогазоносної території
Узбекистану [9].
В жовтні 2000 р. було укладено українсько–узбецьку
угоду між оборонними відомствами обох країн щодо
активізації
військово–технічного
співробітництва
(ВТС). Українська компанія «Укрспецекспорт» отримала
замовлення з Узбекистану на постачання стрілецького
озброєння, малої артиллерії, боеприпасів для систем
залпового вогню [9]. У травні 2001 р. Україна домовилась
щодо постачання 20 бойових катерів «Калкан» та
«Гриф», а Міністерство промислової політики України
розробило ряд нових пропозицій, які включали також
і спільні науково–дослідні та конструкторські роботи
[8, с. 206].
Наприкінці 2003 р., Центром дослідження армії,
конверсії та роззброєння було оприлюднено інформацію
щодо антитерористичного тристороннього проекту у
сфері ВТС за участі США, України та Узбекистану,
згідно якого американський Уряд, українська зовнішньоторгова фірма «Прогрес» та комерційний
«ВА Банк» спільно оснащували спеціальні сили
Узбекистану, що здійснюють боротьбу з наркоділками
на річці Амудар’я. За умовами проекту український банк
кредитував виробництво сторожових катерів «Гюрза»
на миколаївській кораблебудівній верфі на замовлення
Сполучених Штатів Америки, що виділили на їх
закупівлю близько 10 млн. дол. США. У комплектацію
катерів входило українське навігаційне та радіолокаційне
обладнання, вогневі засоби [10].
В 2004 р., на рівні глав Урядів узгоджувалися
питання про спільне економічне просування двох країн в
напряму Афганістану з метою відновлення промислової

348

Гілея

та транспортної інфраструктури цієї країни. З метою
поновлення транзиту узбецької бавовни через свою
територію, Україна пішла назустріч Узбекистану в
тарифній політиці, що виявилося вигідним обом країнам.
До найбільш важливих напрямів українсько–узбецького
співробітництва українська сторона відносила: спільну
участь в розробці євроазійських транспортних коридорів
в рамках проектів «шовкового шляху» (залізничний
маршрут Фастів – Волгоград – Бейнеу – Ченгельди,
отримавший статус міжнародного транспортного
коридору N8, і маршрут Одеса – Грузія – Азербайджан
– Туркменістан – Узбекистан – Казахстан – Китай);
спільне розширення ринку сільськогосподарських
машин; роботу на нафтогазовому ринку українських
фінансово–промислових груп [9]. В експертних колах
лунала думка, що Україна мала б активно взяти участь
у центральноазійських транснаціональних проектах
разом з іншими країнами, зокрема Китаєм, Казахстаном,
Узбекистаном [11].
МЗС України відмічає обмін в 2007 р. візитами
керівників Урядів України та Узбекистану: у лютому
візит в Україну Прем’єр–міністра Узбекистану; у
квітні – офіційний візит Прем’єр–міністра України до
Узбекистану [2]. На сторінках колективної монографії
«Азійський напрям зовнішньої політики України:
проблеми і перспективи. Аналітичні оцінки», українська
вчена Н. Мхитарян, говорячи про потребу розробляти
та впроваджувати ефективну політику співробітництва,
акцентувала у той період на такому елементі її
економічної складовій, як активна участь у розробці
нафтогазових родовищ безпосередньо на території
Узбекистану, нарощуванні поставок українського
відповідного обладнання та устаткування, участь у
розбудові транспортної інфраструктури тощо [12, с.
99, 100].
Експерти Центру досліджень проблем громадянського
суспільства, в 2008 р., писали, що Україні, яка залежить
від поставок газу та нафти з Центральної Азії, необхідні
надійні партнери у цьому стратегично важливому для
Києва регіоні, акцентуючи, що поки що Україна має певні
можливості працювати з Казахстаном, Узбекистаном
та Туркменістаном, оминаючи Москву, Брюссель і
Вашингтон. Але з часом, це «вікно можливостей»
може закритися». Аналізуючи перспективи України в
Центральній Азії, автори зазначають: «Проголошений
Президентом України курс на диверсифікацію
джерел енергоресурсів, потребує здійснення зусиль
з метою розширення української присутності в
центральноазійському регіоні. Для реалізації даного
плану важливим є розвиток відносин з одним з
потенційних лідерів регіону – Республікою Узбекистан.
Актуальність даної проблематики підвищується і
наявністю інтересу до регіону конкурентів з великим
економічним потенціалом і схожими політичними
системами – Росії та Китаю. Сприятливими для
реалізації національних інтересів України в Узбекистані
виступають не тільки розвинуті зв’язки, які дісталися
у спадщину від радянських часів і були налагоджені
пізніше, але й усвідомлення узбецьким керівництвом
можливої загрози потрапити під повний контроль
РФ або КНР. Наявність широкої договірно–правової
бази і режиму вільної торгівлі дозволяє розширювати
двосторонні торгово–економічні відносини. Керівництву
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Республіки Узбекистан імпонує те, що Україна та
Узбекистан мають схожі позиції щодо шляхів вирішення
проблем, пов’язаних з тероризмом, розповсюдженням
зброї масового ураження, наркоторгівлею, екологічними
катастрофами, нелегальною міграцією, торгівлею
людьми. З урахуванням пріоритетів гуманітарного
співробітництва в рамках міжнародних та регіональних
об’єднань, доцільно реалізувати презентаційні проекти із
залученям авторитетних інформаційних агентств та ЗМІ,
громадських організацій та аналітичних центрів» [13].
В аналітичному матеріалі НІСД в 2009 р. зазначалося,
що особливого значення в планах реалізації політики
диверсифікації джерел та маршрутів постачання
енергоносіїв має посідати співпраця з країнами–
постачальниками енергоресурсів – Азербайджаном,
Казахстаном, Туркменістаном, Узбекистаном, Іраном
та деякими арабськими країнами. Узбекистан, поряд
із іншими країнами згадується також, як потенційна
альтернативна Росії країна–постачальник нафти і газу
для України. Збільшення поставок природного газу
узбецького походження до України можливо за умови
наявності вільних транзитних потужностей. Узбекистан
може постачати в Україну до 10 млрд. кубометрів
природного газу. Українська сторона висловила
готовність розглянути питання про участь у розробці
газових родовищ в Узбекистані [14].
Ряд аспектів політико–економічного характеру
щодо українсько–узбецького співробітництва містяться в монографії НІСД «Україна в 2005–2009 рр.:
стратегічні оцінки суспільно–політичного та соціально–економічного розвитку», а саме: «Республіка
Узбекистан є одним з найбільших центральноазійських
торгових партнерів України та важливим експортером
вуглеводнів. На жаль, протягом 2005–2009 рр.
спостерігалося уповільнення політичного діалогу між
Києвом та Ташкентом. Зокрема, не було жодного візиту
на найвищому рівні (за винятком зустрічі в рамках
роботи засідання Ради Глав Держав СНД у Мінську в
2006 р.). Водночас зрозуміло, що відновлення діалогу
з Узбекистаном для України є вкрай важливим з огляду
на значні економічні, енергетичні та інвестиційні
можливості співпраці. У 2008 р. у структурі експорту
з Узбекистану до України вагоме місце займають
енергоносії, переважно природний газ. Україна постачає
до Узбекистану обладнання для газової, нафтогазової,
хімічної та гірничорудної промисловості, а також для
залізниць, в Узбекистані успішно впроваджуються
передові технології нашої держави у базових галузях
економіки. Україна та Узбекистан спрямовують зусилля
на розширення торгово–економічного співробітництва,
поглиблення та вдосконалення сучасної моделі
економічних відносин. А для цього передусім необхідно
розвивати співпрацю в енергетичній галузі, укладати
довгострокові контракти, втілювати інвестиційні
проекти, віддавати перевагу міжнародній кооперації.
Україні також потрібно збалансувати двосторонню
торгівлю, для якої характерним є від’ємне торгове
сальдо. Закріпленню і зміцненню пріоритетних напрямів
подальшого співробітництва має сприяти Договір між
Україною та Республікою Узбекистан про економічне
співробітництво на 2009–2018 рр.» [15, с. 622, 623].
Центральна Азія становить суттєвий інтерес для
України з точки зору енергетичних можливостей. Тому
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пріоритетними для Києва є відносини з Туркменістаном,
Казахстаном та Узбекистаном. На жаль, традиційні
моделі організації такої співпраці, що діяли в 1991–
2004 рр. були зруйновані, відмічали українські
експерти І. Горобець та А. Мартинов [16, с. 49]. Щодо
диверсифікації зовнішніх джерел поставок газу на
територію України, питання відновлення поставок газу
з країн Центральної Азії (Казахстану, Туркменістану,
Узбекистану) належить до першочергових стратегічних
інтересів України у сфері газозабезпечення, писав в
2012 р. український дослідник Р. Опімах [17, с. 147].
Говорячи про невикористані можливості, слід навести
тезу української вченої Т. Ляшенко про те, що ще у
2000 р. Узбекистан законсервував для України декілька
родовищ, але за 11 років з боку України не було зроблено
жодних серйозних кроків щодо реалізації даного
напряму співробітництва [8, с. 233]. Серед іншого,
автор акцентує на нових перспективах українсько–
узбецького співробітництва, які відкриваються в галузі
впровадження енергозберігаючих технологій, де Україна
має значний досвід [8, с. 235].
Підкреслюючи, що Україні доцільно приділяти
значно більше уваги розвитку співробітництва з
Узбекистаном, Т. Ляшенко писала: «Цей «велетень,
що спить» може стати, окрім Казахстану, справжнім
стратегічним партнером для України. Від успішного
розвитку цих взаємин значною мірою залежить
реалізація інтересів України в центральноазійському
регіоні, а у перспективі – залучення нашої держави до
процесу формування нової структури євразійського
геополітичного простору» [8, с. 258].
У 2012–2013 рр. відбулося декілька офіційних візитів
Міністра закордонних справ України в Узбекистан,
під час яких було обговорено стан та перспективи
двостороннього співробітництва у різних сферах,
підтверджено взаємне прагнення сторін до поглиблення
та розширення торгово–економічної співпраці. МЗС
України відмічає позицію Узбекистану щодо подій в
Україні, викладену в заяві МЗС Республіки Узбекистан від
4 березня 2014 р., в якій наголошується на необхідності
розв’язання ситуації на основі «фундаментальних норм
міжнародного права і Статуту ООН» [2]. Узбекистан
підтримує цілісність та незалежність України, не визнає
Крим частиною Росії [3, с. 330].
Намагання України та Узбекистану розвивати
економічну співпрацю можна ілюструвати за результатами зустрічі в 2014 р. Міністра економічного
розвитку і торгівлі України з Надзвичайним та
Повноважним Послом Республіки Узбекистан в Україні.
Зокрема, український Міністр зазначив: «Україна готова
розвивати і поглиблювати відносини з Узбекистаном на
засадах довіри, рівності та взаємовигоди. Ми цінуємо
ті відносини, які є у нас з Узбекистаном. За всіма
напрямами, що у нас є, ми прихильники відкритого
підходу: максимум торгівлі, співпраці, комунікації і
спілкування, тому що це завжди взаємовигідно». З
боку узбецької сторони зазначалося, що українсько–
узбецькі відносини мають величезний потенціал,
передусім у промисловості, сільському господарстві та
підкреслено, що Узбекистан підтримав євроінтеграційні
устремління України, позаяк бачить у їх розвитку власну
перспективу. Узбецький дипломат, зауваживши, що Уряд
країни зацікавлений надати двостороннім відносинам
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додатковий імпульс, акцентував «Ми дуже задоволені
нашими двосторонніми відносинами. Узбекистан та
Україна мали й мають схожі позиції щодо багатьох
актуальних питань регіонального та міжнародного
співробітництва, ми успішно взаємодіємо в різних
сферах, і для нас Україна представляє величезний
інтерес» [18].
Українська вчена Л. Чекаленко в 2015 р. підкреслювала, що з урахуванням розробки існуючих
перспективних газових і нафтових родовищ на території
Узбекистану ця країна може стати важливим партнером
України у вирішенні проблем енергозабезпечення,
здійснюючи пошуково–розвідувальні роботи, оцінку
прогнозних ресурсів вуглеводнів в регіонах, розробку
проектів облаштування родовищ нафти і газу,
впровадження методів інтенсифікації видобутку нафти
та захисту наземного і підземного обладнання від
корозії. Серед пропозицій України щодо українсько–
узбецького співробітництва автор виокремлювала
обслуговування нафтових і газових промислів
вахтовим методом, обстеження технічного стану,
розробку проектів реконструкції та капітального
ремонту нафтогазотранспортних систем, постачання
обладнання для нафтогазової галузі, створення
спільних підприємств, у тому числі за участі третіх
країн, підготовку кадрів для нафтогазової галузі
тощо. Військове співробітництво включає постачання
озброєння, військового майна, запасних частин, надання
послуг військового призначення, виготовлення різних
видів військової техніки та ін. [3, с. 332, 333].
Розвиток культурно–гуманітарного співробітництва
залишається одним з важливих напрямів двосторонніх
відносин між Україною та Республікою Узбекистан.
Співробітництво між Україною та Республікою
Узбекистан в галузі науки та освіти здійснюється з
врахуванням давніх традицій взаємодії наукових та
освітніх установ. Освіта відноситься до перспективних
напрямів українсько–узбецької співпраці в гуманітарній
сфері [2]. Велику роль у розвитку українсько–узбецьких
міждержавних наукових, культурних і мистецьких
зв’язків відіграє більш ніж 100–тисячна українська
діаспора Узбекистану та понад 30–тисячна узбецька
діаспора України, що є культурним мостом між двома
народами та важливим чинником, що сприяє подальшому
поглибленню двостороннього торгово–економічного
та політичного співробітництва, передусім, розвитку
взаємодії двох держав на міжнародній арені [19, с. 65].
Показовою з точки зору української позиції щодо
політико–економічних відносин з Узбекистаном є
зустріч Прем’єр–міністра України В. Гройсмана з
Послами Казахстану, Киргизстану, Таджикистану,
Туркменістану, Узбекистану, в жовтні 2016 р., під час
якої очільник українського уряду підкреслив, що для
України стратегічно важливо поліпшити взаємодію з
країнами Центральної Азії [20].
3 грудня 2016 р. Президент України П. Порошенко
провів телефонну розмову із новообраним Президентом
Узбекистану Ш. Мірзийоєвим, під час якої глави держав
обговорили торгово–економічну складову двосторонніх
відносин між країнами. Зокрема, мова йшла про участь
українських компаній в реалізації програм з розвитку
інфраструктури, енергетики, електрифікації залізничних
шляхів та інших проектів на території Узбекистану. Глави
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держав відзначили обопільну зацікавленість в активізації
діалогу між Україною та Республікою Узбекистан на всіх
рівнях. Лідери двох країн обговорили питання взаємодії
в рамках міжнародних організацій [21].
Поряд з позитивними основами, існують і проблемні
аспекти українсько–узбецької співпраці, які, зокрема
характеризуються коливаннями зовнішньоекономічної
активності, що викликано рядом об’єктивних та
суб’єктивних чинників. Корінь цих коливань, певною
мірою, є наслідком геополітичного впливу світової
кон’юнктури, зокрема позицій провідних світових
акторів. Аксіомою при цьому виглядає той факт,
що, безпосередньо або опосередковано, на обсяги
співробітництва України з Узбекистаном, значним
чином, впливають відносини нашої держави з РФ.
Ретроспективний аналіз двосторонньої торгівлі
України та Узбекистану свідчить про злети та падіння
в цій сфері, зокрема що стосується торгівлі товарами.
В період з початку 2000–х рр. до сьогодні, піковим був
2008 р., коли сумарний обсяг експортно–імпортних
товарних операцій між Україною та Узбекистаном сягнув
2723,5 млн. дол. США. При цьому слід відмітити, що з
2011 р. протягом шести років поспіль спостерігалася
неухильна тенденція зниження загального об’єму
торгівлі товарами між Україною та Узбекистаном, і в
2016 р. даний показник дорівнював лише 213,4 млн. дол.
США [22]. Не в останню чергу це відбулося внаслідок
політики РФ та створених перешкод на шляху ефективної
реалізації раніше виписаних механізмів торгово–
економічного співробітництва України та Узбекистану.
Лише у 2017 р. зафіксовано певне пожвавлення
українсько–узбецької зовнішньої торгівлі та зростання
відповідних експортно–імпортних показників, зокрема
загальний об’єм двосторонньої торгівлі товарами
збільшився на 76,4 млн. дол. США. З урахуванням
наведеної статистики, вкрай актуальним, на наш погляд,
постає завдання щодо пошуку та здійснення нових
підходів в рамках зовнішньополітичної стратегії України
на центральноазійському напрямі, які б спиралися на
загальне бачення геополітичної ситуації в Центральній
Азії з урахуванням геоекономічних аспектів, інтересів й
відповідних дій провідних світових акторів.
Висновки та перспективи подальших розвідок.
Україна та Узбекистан зацікавлені у розширенні
ефективної співпраці, яка ґрунтується на сформованій в
пострадянській період вагомій договірно–правовій базі в
політико–економічній, безпековій, гуманітарній сферах,
що складає 149 документів, з яких 57 – міждержавних та
міжурядових, 28 – міжвідомчих [2]. В ході еволюційного
процесу розвитку українсько–узбецьких зв’язків за часів
незалежності реалізовано цілий комплекс політико–
дипломатичних та економічних ініціатив України, в
рамках двосторонніх відносин системно вирішено
багато злободенних питань.
На наш погляд, в контексті актуальності застосування
нових підходів в українській зовнішній політиці
на центральноазійському напрямі з урахуванням
особливостей глобалізованого світу, успішний розвиток
співпраці України з Узбекистаном бачиться в залежності
не лише від українсько–узбецького діалогу, але і від
здатності української сторони відстоювати свої позиції
шляхом ефективної взаємодії з ключовими світовими
акторами, які присутні в регіоні Центральної Азії. Сучасна
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українська зовнішня політика, серед іншого, може
використовувати неординарні механізми формування
моделей співробітництва коопераційно–інтеграційного
характеру, зокрема, спираючись на потенціал
партнерства України з США та КНР, які є потужними
гравцями в Центральній Азії. За нашим переконанням,
Україна має достатні шанси увійти до числа учасників
багатосторонніх коопераційних процесів на узбецьких
теренах, в новій якості інтегруючись у складну мозаїку
міжнародних відносин в центральноазійському регіоні.
Отже, ґрунтуючись на прагненні України щодо
подальшого розвитку відносин з Узбекистаном, та
зважаючи на геополітичні реалії, на нашу думку,
сьогодні існує чітка перспектива та передумови для
більш повного забезпечення українських інтересів
в рамках українсько–узбецьких зв’язків, зокрема
їх багатосторонніх форм, побудованих на основі
конструктивізму, прагматизму та партнерства, що буде
розкрито в подальших дослідженнях.
На наш погляд, з урахуванням аспектів багатосторонньої співпраці в рамках міжнародних організацій,
до яких входить Узбекистан, Україні, в сучасних
геополітичних умовах, слід приділяти належну увагу
потенційно можливим конфігураціям міждержавних
відносин, намагаючись бути залученою до системи
різнопланової коопераційної взаємодії за участі
Узбекистану та ряду ключових світових акторів, зокрема
КНР та США, в контексті необхідності реалізації
українських національних інтересів й досягнення
власних стратегічних цілей.
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Evolution of relations between Ukraine and Uzbekistan and some
aspects of potential cooperation in the global dimension
The urgency of the research is specified the important place of Uzbekistan
among Ukrainian foreign policy partners and the aspirations of Ukraine to develop
comprehensive relations with this Central Asian country, and it is rationale for
finding out the perspective opportunities for further deepening the mutually
beneficial Ukrainian and Uzbek relations. The article analyzes a wide issues range
of Ukrainian–Uzbek cooperation during the period of independence, including
political, economic and humanitarian aspects of bilateral cooperation between
Ukraine and Uzbekistan, trends and pecularities of development of cooperation in
different fields, taking into account the real influence of the powerful gamers are
available in the Central Asia. The views of the representatives of the scientific and
expert environment are approved suggest concerning the bilateral Ukrainian–Uzbek
dialogue on the intergovernmental and interdepartmental levels, their assessments
due to approaches to ways of realizing Ukraine’s national interests in the Uzbek
direction of Ukrainian foreign policy, taking into account the development of the
situation in the region and in the world. The work focuses on the successive steps
of the two states to intensify the political dialogue, finding the ways to increase the
Ukrainian–Uzbek trade volume in the context of a number of working contacts,
visits and meetings of the Presidents of Ukraine and Uzbekistan. The possibilities
of activating the processes of creation new approaches to long–term Ukrainian–
Uzbek mutually beneficial cooperation are underlined, including a number of
multilateral aspects for the establishment and development of constructive relations
with the participation of leading world countries. In this context, the author’s vision
of the potential for the development of cooperation between Ukraine and Uzbekistan
is presented, and also the challeges for Ukrainian interests’ assurence within the
framework of Ukrainian–Uzbek relations.
Keywords: Ukraine, Uzbekistan, cooperation, Central Asia.
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Статус Російської Федерації
в Стратегії національної безпеки США 2017 р.
Метою даної статті – є визначення статусу Російської Федерації згідно
Стратегії національної безпеки США 2017 р. Під час написання статті,
автором були використані наступні методи: аналіз, синтез, порівняння,
індукція, дедукція. Основні одержані висновки полягають в наступному: в
цій статті наведені далеко не всі приклади за участю Російської Федерації,
в яких вона постає в якості суперника, але навіть виходячи з них видно, що
ця країна становить серйозну конкуренцію та небезпеку для Сполучених
Штатів Америки; санкційна політика з боку Європейського Союзу та самих
Сполучених Штатів змусила Росію активізувати свої внутрішні ресурси та
потенціал і почати політику імпортозаміщення: це призвело до посилення
розвитку воєнно–промислового комплексу та ключових промислових галузей;
ідеологічна складова проявилась у намаганні поширити демократичну модель
розвитку суспільства в світі за російським та американським зразком: це
призвело не тільки до зіткнення концептуальних та методологічних засад,
але і до широкомасштабного конфлікту інтересів; Російська Федерація
в статусі суперника в правовому відношенні закріплена в Стратегії
національної безпеки США, що робить напруження між Сходом та Заходом
ще більш відкритим та реальним.
Ключові слова: Стратегія національної безпеки США, Російська
Федерація, Китай, НАТО, статус, загрози.

Основною проблемою, яку досліджує автор в даній
статті, – є визначення статусу Російської Федерації згідно
Стратегії національної безпеки США 2017 р. Такими,
які раніше не були достатнім чином обґрунтовані,
видаються наступні аспекти: статус Російської Федерації
в рамках міжнародного виміру, місце Росії в контексті
міжнародних організацій, сучасний зміст її воєнної
компоненти, геополітичний вимір діяльності РФ,
інформаційна політика та глобальний вплив Росії.
В статті автором були використані матеріали,
переважним чином, зарубіжних ЗМІ, а також матеріали
з офіційних веб–сторінок Білого дому та Міжнародного
інституту стратегічних досліджень.
Метою даної статті – є визначення статусу
Російської Федерації згідно Стратегії національної
безпеки США 2017 р.
Знаковою подією для Сполучених Штатів Америки
стало оприлюднення 18 грудня 2017 р. Стратегії
національної безпеки [1]. Поряд із класичним
висвітленням основних викликів та загроз безпеці,
значну увагу було приділено так званим «суперникам»,
до числа яких було віднесено Китай, Росію, держави,
які не визнають міжнародних норм Іран та Північну
Корею, а також транснаціональні злочинні організації,
зокрема джихадістські терористичні угруповання.
Підтвердженням цього служить цитата зі стор. 25
Стратегії: «Three main sets of challengers – the revisionist
powers of China and Russia, the rogue states of Iran and North
Korea, and transnational threat organizations, particularly
jihadist terrorist groups – are actively competing against the
United States and our allies and partners. Although differing
in nature and magnitude, these rivals compete across
political, economic, and military arenas, and use technology
and information to accelerate these contests in order to shift
regional balances of power in their favor» [2, p. 25]. Як не
дивно, але в одному рядку «суперників» стоять і Китай з
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Росією, і Північна Корея та джихадістські терористичні
угруповання. З огляду на діяльність цих суб’єктів
міжнародних відносин два останні скоріше можна
прирівняти до «ворогів» на підставі того, що вони несуть
значно більшу загрозу як національній безпеці США, так
і міжнародній безпеці. Але чомусь розробники Стратегії
на чолі з Дональдом Трампом звели це під одну лінію,
мабуть керуючись тим, що визначивши Північну Корею
та терористів в якості «ворогів» це може призвести до
появи ще більшої кількості ризиків та небезпек.
Що ж стосується статусу Російської Федерації,
то, як вже було сказано вище, його було визначено як
«суперник». Майже в кожному розділі даного документу є
згадка про Росію. Потрібно відмітити цікаву особливість
– в більшості випадків в тексті Стратегії Росія згадується
разом із Китаєм («China and Russia»), але Китай
стоїть на першому місці [3]. Виходячи з цього можна
стверджувати про те, що саме він становить більшу
загрозу для США, ніж Російська Федерація, насамперед
в економічному плані. Відносно Росії, то вона, на думку
авторів документу, прагне відновити статус великої
держави і встановити сфери впливу навколо своїх
кордонів. Мабуть саме тому головна загроза для США
полягає у створенні російсько–китайського альянсу, який
в межах свого геополітичного простору становитиме
серйозну конкуренцію в політичному, економічному,
стратегічному та безпековому відношеннях.
Відносно міжнародного виміру, цей «суперник»
прагне послабити вплив Сполучених Штатів в світі та
віддалити їх від союзників та партнерів. Скоріш за все до
таких дій більшою мірою вдається Китай, демонструючи
своєю економічною політикою переваги над Америкою
[4]. Росія, маючи підірваний санкціями економічний
потенціал, скоріше зацікавлена у сильному Китаї,
який має більше можливостей чинити тиск «м’якого»
характеру на США. Але потрібно підкреслити, що
обидві країни зацікавлені у об’єднанні зусиль, адже
діяти поодинці не є ефективною справою з точки зору
фінансових та ресурсних витрат.
В контексті міжнародних організацій Росія
визначається як країна, яка розглядає Організацію
Північноатлантичного договору та Європейський Союз
в якості загроз. Це твердження можна піддати критиці,
адже не дивлячись на продовження економічних
санкцій за даними Федеральної митної служби Росії
обсяг зовнішньої торгівлі з ЄС в період з січня по
червень 2017 р. склав 117,83 млрд. дол. [5]. Ще одним
підтвердженням розвитку стратегічного діалогу з
Євросоюзом є співробітництво Росії з Німеччиною. Це
було підтверджено в посланні А. Меркель учасникам
16–го пленарного засідання форуму «Петербурзький
діалог» в Берліні 23 листопада 2017 р.: «Німеччина
зацікавлена в багатосторонніх та довірливих відносинах
з Росією, ми виступаємо за необхідність чесної дискусії
у важкі часи» [6]. Що стосується НАТО, то тут дійсно
можна констатувати напруженість у відносинах, адже
проведення спільних російсько–білоруських воєнних
навчань «Захід – 2017» з 14 по 20 вересня 2017 р.
продемонструвало бойову готовність Росії до можливого
наступу військ НАТО на його східних кордонах [7].
Щодо воєнної компоненти Російської Федерації,
то на стор. 25–26 Стратегії національної безпеки мова
йде про те, що вона інвестує в нові воєнні можливості,
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в тому числі ядерні системи, які залишаються найбільш
значущою загрозою для США, а також в кіберпотенціал
[2, p. 25–26]. Це дійсно так, адже за останні роки воєнний
потенціал Росії значно модернізувався в технологічному
відношенні. Свідченням цьому є дані щорічної доповіді
Міжнародного інституту стратегічних досліджень
(IISS), яка була оприлюднена 14 лютого 2017 р. В ній
зазначається, що двома ключовими моментами розвитку
воєнно–промислового потенціалу Російської Федерації
є розвиток оборонної промисловості та перевага ряду
зразків озброєнь над аналогами НАТО американського
виробництва [8]. Зрозуміло, що такий стан справ не може
не хвилювати США, а тому в контексті національної
безпеки воєнна компонента Росії віднесена до ряду
пріоритетних загроз.
В геополітичному відношенні поєднання російських
амбіцій та зростаючих воєнних можливостей створює
нестабільний кордон в Євразії де ризик виникнення
конфлікту зростає. Це також позиціонується в якості
однієї з пріоритетних загроз національній безпеці
Сполучених Штатів. Фактично тут мається на увазі не
тільки конфлікт на сході України, але і загроза появи
схожих протиріч в інших країнах євразійського простору.
Останнім часом актуалізувались сепаратистські прояви
між Молдовою та Придністров’ям. Прем’єр–міністр
Молдови П. Філіп під час свого виступу на засіданні
Генеральної Асамблеї ООН 23 вересня 2017 р. заявив
про необхідність повного виведення російських військ
з території Молдови, мотивуючи це тим, що військові
навчання, які регулярно проводить Росія в Придністров’ї
за участю збройних формувань Тирасполя являють
собою загрозу для його країни [9]. Наявність російських
інтересів та впливу в Східній Європі йде в розріз
із зовнішньополітичною стратегією США, а тому
американський істеблішмент всіляко намагається
протидіяти цьому за рахунок законодавчого закріплення
відповідних протидіючих норм.
В інформаційній сфері Стратегія національної
безпеки США позиціонує Російську Федерацію як
таку, яка використовує інформаційні інструменти для
підриву легітимності демократії. Основними цілями є
засоби масової інформації, політичні процеси, фінансові
мережі та персональні дані. Яскравим прикладом цього є
скандал навколо втручання Росії у президентські вибори
в США 2016 р., коли під час передвиборчої кампанії
американські спецслужби звинувачували її у хакерських
атаках [10]. Звичайно це не єдиний приклад, адже
інформаційна війна між Росією та США йде вже багато
років, щоразу виходячи на новий рівень із залученням ще
більшої кількості різних засобів. З огляду на такий стан
справ інформаційна загроза з боку Російської Федерації
також була віднесена до когорти актуальних в Стратегії
національної безпеки.
На глобальному рівні Росія почала підтверджувати
свій вплив. В Стратегії на стор. 27 сказано, що це
проявляється у тому, що вона має воєнні можливості, які
спрямовані на оскарження американських геополітичних
переваг та намагання змінити міжнародний порядок на
свою користь [2, p. 27]. Цими словами підтверджується
статус сучасних російсько–американських відносин,
яким він був за часів «холодної війни» – тобто
суперницьким. Обидві країни намагаються стати
лідерами в світі використовуючи при цьому різноманітні
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методи та засоби. Але на відміну від часів «холодної
війни», протистояння не є настільки небезпечним та
критичним, хоча і присутня воєнна компонента. Сьогодні
Росія та США проводять, скоріше, «політику змагань»,
яка полягає у встановленні своєрідних «рекордів»
по показниках товарообігу, ВВП, золотовалютних
резервах, воєнному потенціалу та ін. Нерідко при цьому
використовуються методи шантажу, залякувань, погроз.
Здебільшого, це проявляється на дипломатичному рівні,
де обидві сторони в контексті різних заяв, виступів,
звернень висловлюють своє ставлення один до одного.
Висновки. Підсумовуючи, потрібно зазначити, що
в цій статті наведені далеко не всі приклади за участю
Російської Федерації, в яких вона постає в якості
суперника, але навіть виходячи з вищенаведених
видно, що ця країна становить серйозну конкуренцію
та небезпеку для Сполучених Штатів Америки. Разом
із Китаєм вона виступає в якості одного з найбільших
економічних, політичних та безпекових американських
конкурентів, що, згідно Стратегії національної
безпеки, є неприпустимим. Санкційна політика з боку
Європейського Союзу та самих Сполучених Штатів
змусила Росію активізувати свої внутрішні ресурси
та потенціал і почати політику імпортозаміщення. Це
призвело до посилення розвитку воєнно–промислового
комплексу та ключових промислових галузей. Ці
обставини змусили її активізувати діяльність в
європейському
та
євразійському
геополітичних
просторах. Також свою справу зробила і ідеологічна
складова, яка проявилась у намаганні поширити
демократичну модель розвитку суспільства в світі за
російським та американським зразком. Це призвело не
тільки до зіткнення концептуальних та методологічних
засад, але і до широкомасштабного конфлікту інтересів.
Як би там не було, Російська Федерація в статусі
суперника в правовому відношенні закріплена в Стратегії
національної безпеки США, що робить напруження між
Сходом та Заходом ще більш відкритим та реальним.
Подальше дослідження даної проблематики надасть
можливість дослідити більш детально інші аспекти
бачення Сполученими Штатами Росії в глобальній та
регіональній політиці. Доцільним вбачається проведення
аналізу сучасних ролі та місця Російської Федерації на
міжнародній арені та співставлення його результатів із
положеннями Стратегії національної безпеки США.
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Status of in the US National Security Strategy 2017
The purpose of this article is to determine the status of the Russian Federation
under the US National Security Strategy of 2017. During writing, the author used
the following methods: analysis, synthesis, comparison, induction, deduction. The
main obtained conclusions are as follows: this article does not list all the examples
with the participation of the Russian Federation in which it acts as a rival, but
even from them it can be seen that this country is a serious competition and a
danger to the United States of America; the sanctions policy of the European Union
and the United States itself forced Russia to intensify its internal resources and
potential and pursue a policy of import substitution: this led to the strengthening
of the development of the military–industrial complex and key industrial sectors;
the ideological component was manifested in an effort to extend the democratic
model of the development of society in the world according to Russian and American
models: this led not only to a clash of conceptual and methodological foundations,
but also to a large–scale conflict of interests; the Russian Federation in the status
of a rival is legally enshrined in the US National Security Strategy, which makes the
tension between East and West even more open and real.
Keywords: US National Security Strategy, Russian Federation, China, NATO,
status, threats.
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Ф. Прокопович: суспільно–політична думка
України і імперські Російські доктрини XVIII ст.
Досліджується політична думка ранньомодерної України, що займає
важливе місце в загальному контексті розвитку української духовної
культури. Вона концентрує в собі особливий пізнавальний досвід осягнення
специфіки політичної реальності, що сформувалася в етнокультурному та
духовному просторі українського життя другої половини XVI–XVIII ст.
З’ясовано, що в результаті різних подій, які відбувалися в суспільно–
політичному житті України другої половини XVII–XVIII ст., впливу православної церкви на їх перебіг і наслідки, національна ідентичність українців
сприяла формуванню наднаціональної імперської ідентичності. Теоретичне
обґрунтування централізації російської держави й перетворення її в абсолютну
монархію зробили, як це не парадоксально, діячі Києво–Могилянської академії
і серед них – Феофан Прокопович. Саме ним були сформульовані у XVIII ст.
засади російської державності та російського абсолютизму.
Ключові слова: ранньомодерна Україна, Ф. Прокопович, національна
ідентичність, еліта, влада, автономія, держава.

Розвиток політичних поглядів, ідей та уявлень в
Україні кінця XVII – першої третини XVIII ст. відбувався
в складних умовах трансформації українського
суспільства в частину Російської імперії, входженням
України до складу Російської держави і перенесенням
центру політичного та релігійного життя до Москви.
У зв’язку з цим в українському житті та українській
свідомості посилювалися денаціоналізуючі процеси, на
що не в останню чергу впливало московське православ’я
і московська церква, які стали активними чинниками
імперського шовінізму. Україна втратила політичну
незалежність і перетворилася на периферію Російської
імперії.
Неоднозначну, амбівалентну роль у процесах
релігійного, політичного підпорядкування України Росії
у кінці XVII–XVIII ст. відіграли видатні українські
інтелектуали і філософи, діячі православної церкви, які
належали до інтелектуального кола Києво–Могилянської
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академії – Інокентій Гізель, Феофан Прокопович, Стефан
Яворський, Мануйло Козачинський та ін. Намагаючись
поширювати світло розуму, просвітництва, науки,
освіти й культури на великих територіях єдиновірної
Російської імперії, українці допомогли російським
царям, передусім, Петру I, збудувати сильну імперію.
Парадоксальним є те, що засади російської державності
та російського абсолютизму були сформульовані
у XVIII ст. саме українцем Ф. Прокоповичем. Ним
була розроблена концепція російського абсолютизму,
реалізація якої обернулася запереченням самого факту
існування Української держави. Російська влада робила
все можливе для її знищення. І завершальними кроками
в цьому стали укази Єлизавети I та Катерини II про
ліквідацію української автономії й будь–яких політичних
форм самостійного існування українського етносу.
Діяльність українських інтелектуалів в кінці XVII–
XVIII ст. не була спрямована на формування української
ідентичності, на усвідомлення своєї інакшості від
Москви. Українці на той час не усвідомлювали повною
мірою своєї окремішності. Роль політичної свідомості
в цих процесах не відчувалася, головним чинником
етнічної єдності залишалося православ’я. У свідомості
українців закріплювалась і підтримувалася думка про те,
що вони є царевими підданими, а Україна – це частина
Росії. Загалом українці були частиною «православно–
слов’янської людності» з певною місцевою автономією
й історично легітимізованими правами і «вольностями».
Як пише М. Рябчук, масова міграція освічених малоросів
до Московії хоч і посприяла Просвітництву й певній
модернізації відсталого краю, але все ж не призвела до
його культурної асиміляції, тобто «малорусизації» чи,
сказати б у сучасних термінах «українізації» [4, с. 73].
В результаті різних подій, що відбувалися в
суспільно–політичному житті України другої половини
XVII–XVIII ст., впливу православної церкви на їх перебіг
і наслідки, національна ідентичність українців сприяла
формуванню наднаціональної імперської ідентичності.
Розвиток України, її культури, державної ідеї,
національної ідентичності був значно пригальмований,
а то й зупинений взагалі.
Контроверсійність суспільно–політичних процесів в
Україні парадоксальним чином доповнювалася тим, що
ті духовні й інтелектуальні сили, які мали б бути носіями
української ідеї, формували імперську ідентичність.
Відсутність у кінці XVII–XVIII ст. Української держави
компенсувалась прагненням православних священиків
та інтелектуалів створити деяку національну єдність
завдяки церкві. Пізніше до цих процесів долучилася й
козацька еліта, яка успішно інкорпорувалася в структури
Російської імперії і виконувала там різні функції, які
були далекі від національних інтересів. Відсутність
національної самосвідомості, ідентифікація себе з
деякою православною, слов’янською спільнотою зіграли
негативну роль у демократичному розвитку України.
Одним з найвидатніших українських мислителів та
інтелектуалів, який зробив значний внесок у розвиток
української політичної думки, але й став на службу
Російському цареві, був Феофан Прокопович (1681–
1736). Випускник, а потім ректор Київської академії
(1710–1716), він пройшов еволюцію від українського
інтелектуала та філософа до ідеолога російського
абсолютизму.
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Після навчання в Римі Ф. Прокопович повернувся
в Київ, викладав у Київській академії, читав там свої
філософські курси. У 1716 році Прокопович переїжджає
в Петербург і стає радником царя з питань освіти й
церкви, а згодом разом зі своєю «вченою дружиною»,
товариством однодумців – бере активну участь у
здійсненні реформ Петра I.
Ф. Прокопович був автором численних праць з
філософії, логіки, риторики, поетики. Особливе значення
для нас мають праці, присвячені суспільно–політичній
тематиці, зокрема, «Слово про владу і честь царську»,
«Правда волі монаршої», «Духовний регламент»,
«Розшук історичний». Ф. Прокопович створив одну з
перших концепцій держави просвіченого абсолютизму,
в якій відображувалися й обґрунтовувалися процеси
централізації в Російській державі. Переосмислення
засад державного існування в Російській імперії
Феофаном Прокоповичем були, на наш погляд,
закономірною реакцією на посилення царської влади
в Російській державі наприкінці XVII – на початку
XVIII ст.
Початок XVIII ст. – це час петровського просвітницького абсолютизму, а найхарактернішою ознакою
цього періоду було прагнення утворити сильну
державу. Теоретичне обґрунтування централізації
російської держави й перетворення її в абсолютну
монархію зробили, як це не парадоксально, діячі Києво–
Могилянської академії і серед них – Феофан Прокопович.
Виховані атмосферою духовної та інтелектуальної
свободи, викладачі й вихованці Києво–Могилянської
академії добре знали твори західноєвропейських
мислителів, де розвивалися ранньобуржуазні ідеї теорії
держави і права. Йдеться про твори Юста Ліпсія, Гуго
Гроція, Самуїла Пуфендорфа, які були перекладені на
російську мову Гавриїлом Бужинським. Серед книг
Києво–Могилянської академії були також праці Томазо
Кампанелли, Ніколо Макіавеллі, Жана Бодена та
інших мислителів, які формулювали й захищали ідею
сильної централізованої влади. Як підкреслює І. Захара,
велика і добре підібрана вченими академії література з
питань держави і права свідчить про те, що працюючи
над створенням вчення про просвічений абсолютизм,
вони цікавилися походженням і розвитком державних
установ і правових норм багатьох народів [7, с. 201].
Вітчизняна традиція осмислення історії державності
була представлена в творах Феодосія Сафоновича,
Данила Туптала, в «Синопсисі» тощо.
Ф. Прокопович фактично став апологетом сильної
царської влади і це з очевидністю проявлялося в його
творах – «Історія імператора Петра Великого», «Слово
про владу і честь царську», «Правда волі монаршої».
Ідеологічно й організаційно сприяючи зміцненню
політики Петра I, Прокопович гостро виступає проти
спроб бояр перешкодити здійсненню централізації
Російської держави. Він також заперечує ідею зверхності
і автономії влади церкви щодо держави. Історію
Російської імперії Прокопович намагається ввести в
контекст світової історії як її важливу складову.
Розвиваючи думку Т. Гоббса про природний стан
людини як війну всіх проти всіх, Ф. Прокопович
стверджував, що в додержавному житті людей були
мир, війна, любов, ненависть, добро і зло. Завдяки
тому, що людина має вільну волю, вона може творити

356

Гілея

добро і зло, бо зло людське примусило людей
об’єднатися в один суспільний союз та прийняти
державну владу, яка покликана оберігати від зла та
захищати людей від зовнішніх супостатів, внутрішніх
лиходіїв» [2, с. 82]. «Аще от естества, то от самаго бога,
создателя естества. Аще бо первыя власти начало и от
человеческаго сословия и согласия происходит, обаче
понеже естественный закон, на сердце человеческом
от бога написанный, требует себе сильнаго защитника
и совесть тогожде искати понуждает (яже и сама семя
божие есть), того ради неможем не нарещи самого бога
властей державных виновника. От сего же купно яве
есть, яко естество учит нас и о повиновении властем
должном. Вниди внутрь себе и помысли сие: власть
державная естественному закону есть нуждна», – пише
Ф. Прокопович у праці «Слово о власти и чести царской»
(1718) [2, с. 82].
На його думку, закони потрібні, щоб не порушувати
природних прав, а гарантувати такий стан може
сильна влада. Шляхом договору народ передає свою
волю монархові. А народна воля випливає з волі Бога.
Тому якщо верховна влада заснована Богом, то вже це
зобов’язує їй підпорядковуватись. «Аще от естества,
то от самаго бога, создателя естества. Аще бо первыя
власти начало и от человеческаго сословия и согласия
происходит, обаче понеже естественный закон, на сердце
человеческом от бога написанный, требует себе сильнаго
защитника и совесть тогожде искати понуждает…
От сего же купно яве есть, яко естество учит нас и о
повиновении властем должном. Вниди внутрь себе и
помысли сие: власть державная естественному закону
есть нуждна», – пише український мислитель [2, с. 82].
Крім того, в постаті російського самодержця втілюється
«наследная царствования мудрость, в нем же попечение
о тебе истое отеческое, в нем же единодушия внутренего
сила и купно далече суть от него неискуство, нещадение,
хищение, зависти, рвения, раздоры, несогласия»
[2, c. 42].
Підлеглі не повинні сумніватися, що влада
правителя від Бога: «…имена и титлы, властем высоким
приличныя; не суетныя же, ибо от самаго бога данныя,
которые лутче украшают царей, нежели порфиры и
диадимы, нежели вся велелепная внешняя утварь и слава
их, и купно показуют, яко власть толикая от самаго бога
есть» [2, с. 84].
Віддавши свою волю монархові, народ має
підкорюватися будь–якій владі, не противитись їй, не
засуджувати її. Народ повинен коритися наступникам
монарха, виконувати волю спадкоємця влади. Вслід
за Гоббсом Т. Прокопович вважав, що договір між
підданим і монархом є суворо однобічним і йому не
можна протидіяти. Влада у нього постає як абсолютна.
Ф. Прокоповичем рішуче засуджуються будь–які
виступи проти монаршої влади: «Аще убо тако есть,
аще и строптивым владыкам и неверным должни суть
христиане повиноватися, то колико должни суть все тое
правоверным и правосудным государем! Оные бо суть
господия, сии же и отцы. …Власть есть самое первейшее
и высочайшее отечество, на них бо висит не одного
некоего человека, не дому одного, но всего великаго
народа житие, целость, безпечалие» [2, с. 87].
Розвиваючи ідеї просвіченого абсолютизму, Ф. Прокопович, як і західноєвропейські філософи, стверджує,
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що верховна влада повинна діяти відповідно до принципу
загальної користі, дбати про народ, навчати його, як
дотримуватися законів. Монарх повинен передусім
піклуватися про громадські та військові справи.
Ф. Прокопович виправдовував й ідеалізував, таким
чином, політику Петра I та його реформи російського
життя. Російський монарх, на його переконання, є
втіленням всіх державних чеснот і рівного йому не було
в історії, «яко от начала государства Всероссийского,
еликия могут обрестися истории, сему равного не
покажут. Ибо понеже на двоих сих вся государская
должность виюит, на гражданском, глаголю, и воинском
деле. Кто у нас когда обоя сия так добре совершил, яко
же сей? Во всем обновил, или паче отродил, Россию?»
[2, c. 91].
Підтримуючи і захищаючи ідею сильної і неподільної
державної влади та прославляючи імператора Петра I,
Прокопович, фактично, визначав свою політичну
позицію щодо української державності. Проросійською
була позиція Ф. Прокоповича у ставленні до спроб
гетьмана І. Мазепи вести незалежну від імперської Росії
політику. У своїх виступах–проповідях він прославляє
перемогу Петра I в Полтавській битві, а гетьмана
Мазепу називає «проклятым изменником» [2, с. 26], який
незаконно посягав на державний престол.
Прокопович намагається ідеологічно обґрунтувати
наступність царської влади. У зв’язку з цим він досить
детально аналізував російську історію. Про це свідчить
складений ним «Реєстр государей россійских от самого
Рурика до государя императора Петра Великаго, которых
счисляется» [6]. Найбільшу увагу він приділяє діяльності
царів, які зміцнювали єдину централізовану московську
державу (Іван IV). Заявляючи про необмежену владу
монарха, Ф. Прокопович допомагав Анні Іоанівні
вступити на трон.
Особливе значення для розуміння політичної і
філософської позиції Ф. Прокоповича щодо проблем
влади, зокрема, співвідношення світської та духовної
влади, має написаний філософом особливий документ
– «Духовний регламент» (1720), в якому чітко
формулюється ідея підпорядкування духовної влади
світській. У «Духовному регламенті» Ф. Прокопович
пише: «Монархов власть есть Самодержавная, которым
повиноватися Сам Бог за совесть повелевает; паче
советников своих имеют не токмо ради лучшаго истины
взыскания, но дабы и не клеветали непокоривые
человецы, что се, или оно силою паче и по прихотям
своим, нежели судом и истиною заповедует Монарх: то
кольми паче в Церковном правлении, где правительство
не монаршеское есть, и правителем заповедуется, да не
господствуют клиру» [8, с. 3]. При цьому він застерігає від
будь–яких бунтів проти такого стану речей в церкві: «А
когда еще видит народ, что Соборное сие Правительство
Монаршим указом и Сенатским приговором уставлено
есть; то и паче пребудет в кротости своей, и весьма
отложит надежду имети помощь к бунтам своим от чина
духовнаго» [8].
«Духовний регламент» складається з трьох частин:
у першій описуються загальні принципи правління
(«Описание и важные вины таковаго правления»), друга
присвячена проблемам управління («Дела, управлению
сему подлежащая», третя – містить вимоги й норми для
тих, хто управляє («Самых управителей должность,
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действо и сила»). Згідно з «Духовним регламентом»
справами церкви повинен управляти світський орган
– Духовна колегія: «Уставляем Духовную Коллегию,
то есть Духовное Соборное Правительство, которое по
следующем зде Регламенте, имеет всякия Духовныя
дела во Всероссийской Церкви управлять. И повелеваем
всем верным подданным Нашим, всякаго чина,
Духовным и мирским имети сие за важное и сильное
Правительство, и у него крайния дел Духовным управы,
решения и вершения просить, и судом его определенным
довольствоватися, и указов его слушать во всем, под
великим за противление и ослушание наказанием, против
прочих Коллегий» [8]. Підпорядкування духовної влади
світській стало однією з головних ознак формування
абсолютистської держави в Росії, де в особі монарха
концентрувалася вся влада, включаючи й церковну.
Таким чином, Концепція держави у трактуванні
Ф. Прокоповича – це просвітницько–абсолютистський
варіант теорії природного права. Політичним ідеалом
для Прокоповича була монархія, сильна російська
держава, на чолі якої повинен стояти освічений монарх–
самодержець. Монарх володіє всією повнотою влади
в державі, тому йому повинна підпорядковуватися
духовна влада. Закономірним наслідком реалізації такої
позиції стала докорінна реформа церкви за правління
Петра I, яка ліквідувала автономію духовенства і цілком
підкорила його імператорові.
Таким чином, політичні погляди української еліти
кінця XVII–XVIII ст. відображали загальну ситуацію
в українському суспільстві й суттєво впливали на
подальший розвиток України. Асиміляція українців іншою
культурою негативно впливала на процес формування
національної держави і спричиняла втрату національної
ідентичності. Не останнє місце в цих процесах зіграв
фактор відсутності традицій української державності та
державотворчої політики української еліти.
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The article examines the political thought of early modern Ukraine, which plays
an important role in the overall context of the development of Ukrainian spiritual
culture. She concentrates in her special cognitive experience of comprehension
of the specifics of political reality, which was formed in the ethno–cultural and
spiritual space of Ukrainian life of the second half of the XVI–XVIII centuries.
It was clarified that as a result of various events that took place in the social
and political life of Ukraine in the second half of the XVII–XVIII centuries, the
influence of the Orthodox Church on their course and consequences, the national
identity of Ukrainians contributed to the formation of supranational imperial
identity. The theoretical justification for centralizing the Russian state and turning
it into an absolute monarchy, as it is paradoxical, has been made by the leaders of
the Kyiv–Mohyla Academy, and among them – Theophanes Prokopovich. It was they
who were formulated in the XVIII century the foundations of Russian statehood and
Russian absolutism.
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Руйнація і поглинання: плани керівництва
Російської Федерації щодо розколу і зруйнування
держави Україна (2014–2015 рр.)
Висвітлено таємні плани державного керівництва Російської Федерації
щодо дестабілізації політичного становища в Україні з метою розколу її
територіальної цілісності й відторгнення з її складу центрально–східних
областей шляхом поширення колаборантсько–сепаратистських рухів
під проводом кремлівських спецслужб та прямого військового втручання
російських регулярних військ.
Ключові слова: гібридна війна, російсько–українська війна, російська
агресія, колабораціонізм, сепаратизм.

Від самого початку відновлення Україною своєї
державної незалежності 1991 року, керівництво
Російської Федерації не полишало надій та зусиль
з безпосереднього чи прихованого уневажнення
українського суверенітету. Засоби і методи для цього
обиралися і застосовувалися різноманітні й комбіновані
(гібридні): від торговельно–фінансових і енергетичних
війн до культурно–інформаційної експансії; від
дипломатичного тиску до прямого особистого шантажу
української політичної верхівки; від спроб геополітичної
блокади і воєнних погроз до інкорпорації у державно–
політичне керівництво України кремлівських прямих і
непрямих агентів тощо1.
З перемогою Революції Гідності, як свого часу
з острахом гіпотетично й припускали кремлівські
політичні стратеги, усі багаторічні зусилля Росії
до
гібридно–повзучого
опанування
Україною
й перетворення її на свою державу–сателіта із
керованим президентом та маріонетковим урядом
1
Дивіться: Гай–Нижник П. П. Росія проти України
(1990–2016 рр.): від політики шантажу і примусу до війни на
поглинання та спроби знищення. – К.: «МП Леся», 2017. – 332 с.
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зазнали невдачі. Проте доконаний факт того, що
Україна стала на шлях виходу з навколомосковської
цивілізаційної орбіти, президент РФ В. Путін, як і
російський державно–політичний істеблішмент, не
лише відмовлявся визнати, а й не здатен був (через
власний світоглядний ступор) усвідомити як нову
геополітичну дійсність. Він сприйняв її мов особисту
образу і власну поразку та, водночас, як виклик
самій Росії, як перманентну загрозу її майбутньому
існуванню не лише з неоімперської перспективи, а й з
огляду на небезпеку перетворення її мегасуб’єктності
на історичну ретроспективу.
Російська Федерація не могла змиритися не лише із
своєю геополітичною поразкою у боротьбі за «м’яким»
опануванням Україною, але й з самим її існуванням як
держави. Тож Кремль вирішив застосувати у боротьбі з
Україною не лише усі явні та приховані методи ведення
гібридної війни, а й пряме збройне втручання у її
внутрішні справи.
Іще 15 грудня 2013 р. автор цих рядків, з–поміж
іншого, застерігав, що «Росія із своєю п’ятою колоною
вже почала цілеспрямовано й енергійно втілювати
в Україні перевірений на Грузії сценарій розколу
України. Першою мішенню у цій неприхованій війні
з боку РФ є Крим, за ним – Схід України (Донецьк,
Луганськ, Харків). На фоні протистояння у Києві цих
два регіони практично віддано під патронат російських
агентів і проросійських сил, на черзі – втілення плану
розколу і громадянської війни у дію. І тут усі українські
сили мають дійти згоди (як українські сили у владі,
так і в опозиції) і не дати Росії змогу підірвати лавину
сепаратизму, рясно гониму кремлівськими грішми,
зброєю, інструкторами та бойовиками. Відлік часу
пішов вже давно» [5].
У Кремлі були переконані, що так звана революційна
«хунта», яка «захопила владу силовим шляхом» не
протримається у Києві й впаде якщо не за тиждень,
то щонайдовше за два тижні. Адже в державі панував
владний хаос, ресурси вичерпано чи виведено з країни,
систему управління зруйновано, вертикаль влади від
столиці до регіонів перервано, а на місцях панувала
анархія й невизначеність (у деяких районних державних
адміністраціях і в міських органах самоврядування
чиновники працювали, але без загальної координації
увесь цей велетенський владно–адміністративний
механізм не функціонував). Тож у політичної верхівки
Російської Федерації ще із самого початку переломних
подій часів Революції Гідності з’явилося тверде
переконання, що варто лише дмухнути і держава Україна
розсиплеться, мов карткова будівля.
Вже у січні 2014 р., коли у Москві починали
розуміти, що втрачають Україну і що проросійський
режим В. Януковича у Києві приречений на падіння,
путінські геополітичні стратеги замислилися над
новим планом розчленування й знищення української
державності. Відтак у кабінетах Ради національної
безпеки РФ було розроблено документ під назвою «Про
кризу на Україні». То був узагальнений і масштабний
план дій з дестабілізації України і включення дванадцяти
українських областей та міста Києва до складу Російської
Федерації.
У цій аналітичній записці, зокрема, зазначалося,
що ситуація в Україні «прямо і безпосередньо загрожує
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життєво важливим інтересам Російської Федерації»
[11]. З численних причин української дестабілізації було
зауважено на дві:
1) цілеспрямована багатолітня діяльність США та
їх союзників, спрямована на підрив історичної єдності
російського народу.
2) «повне банкрутство так званої української
державності» [11].
За пропагандистською риторикою щодо «українських
фашистів–бандерівців», «екстремістських елементів»,
«захисту співвітчизників» тощо, ставилося питання
про терор і залякування широких мас населення у
Криму, на сході, півдні та у центрі Української держави
(останнє словосполучення, звісно ж, було написано у
лапках).
Тож, зазначалося у документі, позаяк «Росія
не може пасивно спостерігати за стражданнями
мільйонів співвітчизників», пропонувалося здійснення
«комплексу заходів, спрямованих на захист безпеки
громадян РФ і співвітчизників, а також реалізацію
державних інтересів Росії». При цьому зауважувалося
на необхідності виходити з наступних ключових
моментів:
– по–перше: лише повне входження «території
російських областей України», а саме Криму,
Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Київської,
Херсонської, Миколаївської, Одеської областей, до РФ
нібито могло «гарантувати мир, безпеку і процвітання
їх населенню, а також надійний захист інтересів
Росії»;
– по–друге: забезпечити реалізацію цього завдання
«можливо лише встановивши контроль над матір’ю
міст руських, столицею України, містом–героєм
Києвом»;
– по–третє: аналіз подій 1994 р. («зрада Л. Кучми»),
2004 р. («т.зв. Помаранчева революція») і 2013 р.
(«бунт фашиствуючих молодиків у центрі м. Києва»)
переконував авторів записки в тому, що надійні гарантії
такого контролю «можна здобути лише шляхом
використання Збройних сил, правоохоронних органів і
спецслужб РФ»;
– по–четверте: автори документа зазначали, що
проросійські представники т.зв. українських еліт
більше не заслуговували на жодну довіру, позаяк
скомпрометували себе, а особисто В. Янукович виявив
себе як слабкий, нерішучий і вцілому ненадійний
партнер (він «зірвав виконання Харківських угод»,
«продовжив дворушницьку лінію на співробітництво
з антиросійським блоком НАТО», виявив слабість
у Києві під час революційних подій 2013–2014 рр.,
не спромігся виконати «прийняті на себе у перебігу
переговорів у м. Москва 17 грудня 2013 року
зобов’язання») [11].
Таким чином, у другій половині січня–лютому
2014 р. пропонувалося реалізувати наступний задум
російських дій в Україні:
1) запросити В. Януковича на відкриття Зимових
Олімпійських ігор у Сочі, де висунути вимогу
беззаперечного виконання усіх взятих на себе
зобов’язань. У якості гарантій забезпечити підписання
ним «письмового звернення до керівництва РФ з
проханням ввести російські сили для підтримки
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конституційного порядку в столиці та інших містах
України»1;
2) вимагати від В. Януковича негайного наведення
ладу у Києві… «У випадку нездатності В. Януковича
забезпечити бажаний результат своїми силами, слід
передбачити більш широку участь російських сил і
засобів у стабілізаційній операції в м. Києві та інших
регіонах України, в тому числі і в якості безпосередніх
виконавців» [11] (у цьому випадкові на пам’ять приходять
факти привезення спеціальних вантажів з Росії до Києва
та розстріли людей під час Революції Гідності);
3) «Повна дестабілізація ситуації на Україні,
котра стане вірогідним результатом провалу операції
з наведення порядку у Києві силами і засобами
«українських» силових структур, мусить підштовхнути
В. Януковича до розпуску Верховної Ради України й
перетворити його на єдиний законний орган влади на
Україні» [11] (як відомо, В. Янукович виявився боягузом
і просто утік з Києва, а потім і з України, за що на нього
й досі дуже лютують деякі колишні соратники по Партії
регіонів);
4) за подібного розвитку подій (розпуску Верховної
Ради тощо) передбачалося, що буде його (В. Януковича)
звернення до керівництва РФ. Цим мала бути забезпечена
«юридична чистота» російської участі у стабілізації
становища в Україні, що нібито обмежувало б можливу
негативну реакцію США та інших країн Заходу. При
цьому прогнозувалася «досить мляла реакція провідних
європейських країн за таких умов»;
5. можливий період хаосу в Києві (який би протривав
певний час після провалу операції з наведення ладу й
стабілізаційної операції за російської участі) мав би бути
використаний повною мірою для реалізації інтересів
Росії.
А саме:
– слід було забезпечити нейтралізацію найбільш
видних представників «бандерівської» опозиції;
– весь світ (в тому числі населення України та
Києва) мав побачити «справжнє обличчя українського
фашизму». Для цього планувалося забезпечити збір і
документування «фактів звірств і безчинств молодиків,
партії «Свобода», а також екстремістської групи «Правий
сектор»;
– при цьому потрібно було би звернути увагу на
необхідність отримання доступу до приміщень, у тому
числі шифроорганів, закордонних представництв у
Києві країн з відвертою антиросійською позицією.
Наголошувалося, що «при нападі фашиствуючих
молодиків на Представництва Єврокомісії, Посольства
1
У цьому контексті варто нагадати про те, як 4 березня 2014
р. на позачерговому засіданні Ради безпеки ООН постійний
представник РФ в ООН В. Чуркін заявив, що В. Янукович
дійсно направив В. Путіну письмове прохання використовувати
російські збройні сили «для захисту населення України»: «...
звертаюся до президента Росії Володимира Володимировича
Путіна з проханням використовувати збройні сили Російської
Федерації для відновлення законності, миру, правопорядку,
стабільності, захисту населення України. Віктор Янукович, 1
березня 2014 року», – процитував В. Чуркін слова В. Януковича.
Як нині також відомо, у листопаді 2016 р. В. Янукович визнав,
що справді писав подібного листа, але у Криму 2014 р.,
зауважуючи, що то «було емоційне рішення якимось чином
вплинути на наступ незаконних військових формувань, на
насильство в Донбасі» [16].
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Польщі, країн Прибалтики, а також резиденцій послів
окремих країн НАТО, слід бути готовим до використання
можливостей, що випадуть з нагоди» [11].
1) за підсумками такої «стабілізаційної операції»
мали бути створені сприятливі умови для поглиблення
подальшої участі України в інтеграційних процесах на
теренах СНД. Передбачалося, зокрема, що слід було
би «забезпечити адекватну допомогу українському
керівництву у повному очищенні органів державної
влади, в першу чергу силових структур, від прибічників
бандерівщини, інших течій українського фашизму і
нацизму, вступу до НАТО і до Євросоюзу» [11].
Отже, фактично частина плану почала ламатися із
втечею з Києва В. Януковича, що вже із середини лютого
практично не давала можливості його завершити за
вищенаведеним сценарієм. Тож логічним був перехід
до втілення його іншої частини – розчленування й
виведення зі складу України її 12–ти областей та міста
Києва.
Інший план втручання Росії у внутрішні справи
України, розчленування її території та приєднання
південно–східних областей до Російської Федерації було
розроблено в Адміністрації президента РФ В. Путіна
на початку лютого (не раніше 4–го й не пізніше 12–го
лютого) 2014 р. у вигляді Аналітичної записки.
У ній цілком тверезо визначалося, що при оцінці
політичної ситуації в Україні слід виходити з визнання:
– по–перше, банкрутства президента В. Януковича
та його правлячої «сім’ї», яка стрімко втрачала контроль
над політичними процесами;
– по–друге, паралічу центральної влади і відсутністю
в країні виразного політичного суб’єкта, з яким Російська
Федерація могла б вести переговори;
– по–третє, невисокою вірогідністю появи
такого консенсусного суб’єкта після дострокових
парламентських і президентських виборів, анонсованих
В. Януковичем 4 лютого.
«Якщо в Росії олігархія врівноважується потужним
класом чиновництва, то в Україні держапарат завідомо
слабкіший за олігополії; – розмірковували у записці,
– він, як і сфера публічної політики, підконтрольний
олігархам. Саме олігархи (Р. Ахметов, Д. Фірташ,
І. Коломойський та ін.) керують київським політичним
ком’юніті, включаючи Верховну Раду і системну
опозицію. Несистемна ж опозиція (так званий Майдан) –
непідконтрольна лідерам системної опозиції, тут задають
тон «польові командири» (в значній своїй частині –
футбольні фанати та представники криміналітету).
Вони не мають електорального впливу і, вочевидь,
«підконтрольні не так олігархічним угрупованням, але,
значною мірою, польським і британським спецслужбам».
При цьому, багато з олігархічних груп фінансують
Майдан, аби «не класти яйця в один кошик» [2].
Характеризуючи особу президента В. Януковича,
аналітики з оточення В. Путіна дійшли висновку, що
то є «людина невисоких морально–вольових якостей,
він боїться здавати пост президента і, водночас, ладен
«розмінювати» силовиків на гарантії збереження
посади президента і недоторканності після залишення
цієї посади» [2]. Між тим, росіяни знали, що частини
«Беркута», які використовувалися для придушення
Майдану («заворушень») у Києві, були сформовані в
основному з уродженців Криму і східних областей.
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Тож, як повідомляли в Москву місцеві спостерігачі,
будь–які спроби наступника В. Януковича організувати
репресії проти МВС і СБУ як кари за придушення
Майдану неминуче натраплять на жорстку силову
реакцію. Що ж до становища в українській армії, то її
позиція визначалася як «неоднозначна». За словами
співробітника Міноборони України, який, певно, був
російським інформатором, армія «замкнена у казармах,
а офіцери вартують склади зі зброєю, щоб, не дай Бог,
вона не потрапила до рук контрактників, які в цьому
випадку почнуть стріляти один в одного» [2].
Розмірковуючи над питанням перевиборів, росіяни
вважали, що дострокові парламентські і президентські
вибори можуть стати приводом для нового витка
мітингово–штурмової громадянської війни, поглиблення
«східно–західного» електорального розколу і в кінцевому
підсумку прискорять дезінтеграцію України. При цьому
враховувалася й позиція Заходу, зокрема перебіг і
результати конференції з проблем безпеки, яка щойно (з
31 січня по 1 лютого 2014 р.) відбулася у Мюнхені. Її
моніторинг дав підстави дійти висновку, що Євросоюз
і США допускають дезінтеграцію країни і навіть не
вважають такий розвиток подій екстраординарним.
Концепція «поелементного» поглинання великої
східноєвропейської держави Євросоюзом не тільки
публічно артикулювалася низкою офіційних спікерів
ЄС, але й знаходила прихильників у лавах української
еліти.
Відтак у Кремлі (кремлівських головах) мусило б
з’явитися доволі природне питання: чи братиме Росія
участь у цій геополітичній інтризі? Там вирішили, що
російська політика щодо України має, нарешті, стати
прагматичною. Логіка такого підходу зумовлювалася й
визначалася наступними міркуваннями:
1) режим В. Януковича остаточно збанкрутував;
його політична, дипломатична, фінансова, інформаційна
підтримка Російською Федерацією вже не має ніякого
сенсу;
2) в умовах, коли спорадична громадянська війна у
формі міської герильї «прихильників Майдану» проти
керівництва ряду областей сходу країни стала фактом, а
дезінтеграція української держави по лінії географічного
розмежування регіональних альянсів «західні області
плюс Київ» і «східні області плюс Крим» стала
частиною політичного порядку, – Росія в жодному разі
не має обмежувати свою політику в Україні тільки лише
спробами впливати на київський політичний розклад і
на взаємини системної опозиції (А. Яценюк, В. Кличко,
О. Тягнибок, П. Порошенко та ін.) з Єврокомісією.
3) в умовах майже повного паралічу центральної
влади, нездатної навіть під загрозою дефолту і
відсутності в НАК «Нафгогаз» коштів для платежів за
російський газ сформувати відповідальний уряд, «Росія
просто зобов’язана втрутитися у геополітичну інтригу
Європейського співтовариства, спрямовану проти
територіальної цілісності України» [2].
При цьому Москва панічно боялася втратити не
просто український ринок збуту енергоносіїв, але,
що набагато небезпечніше для неї, навіть непрямий
контроль над газотранспортною системою України.
Такий розвиток подій ставив під удар позиції ВАТ
«Газпром» у Центральній та Південній Європі, завдаючи
величезної шкоди економіці РФ.
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З іншого боку, російські аналітики усвідомлювали,
що Конституція України в будь–якому випадку не стане
для Кремля механізмом, за допомогою якого можна було
б легітимним чином запустити інтеграцію українських
східних територій та Криму у державно–правове поле
Російської Федерації1. Проте, як не парадоксально це
звучить, для російсько–українського «інтеграційного»
процесу вже було створено правову основу – систему
російсько–українських єврорегіонів, що входили до
Асоціації європейських прикордонних регіонів (яка,
своєю чергою, була на той час колективним членом
Асамблеї європейських регіонів). Так, до єврорегіону
«Донбас» входили Донецька, Луганська, Ростовська і
Воронезька області, до єврорегіону «Слобожанщина»
– Харківська та Бєлгородська області, до єврорегіону
«Дніпро» – Брянська і Чернігівська області та ін.
І цю правову зачіпку передбачалося розіграти за
належних політичних умов. Росія, використовуючи
легітимні, з точки зору Євросоюзу, правові інструменти
єврорегіонів, планувала домогтися укладання договорів
про прикордонне та транскордонне співробітництво, а
потім перейти до прямих державно–договірних відносин
з тими українськими територіями, де в наявності будуть
стійкі проросійські електоральні симпатії. У першу чергу
– з АР Крим, Харківською, Луганською, Запорізькою,
Миколаївською, Дніпропетровською та меншою мірою
– з Херсонською та Одеською областями. Цікаво й те,
що з цього переліку зумисно, проте доволі умовно, були
виведені Сумська і Донецька області (перша – з огляду
на досить високий у ній на той час електоральний
вплив партії «Батьківщина»; друга – через тісні ділові
та політичні зв’язки місцевої бізнес–еліти, яку очолював
Р. Ахметов, з низкою представників опозиційного
олігархічного альянсу, що мали там свої масштабні
інтереси).
У Кремлі вважали, що місцеві еліти як ніколи
раніше були мотивовані у 2014–2015 рр. на зустрічний
рух новим інтеграційним ініціативам Росії. До кризи
східноукраїнські еліти воліли «слабкий Київ» «сильній
Москві», проте після Революції, під загрозою втрати
«всього», вони, на думку московських аналітиків,
не збиралися покірно чекати масованих зачисток (у
тому числі і з мотивів накопиченого на них в центрі
«економічного» компромату), які неминуче будуть
зроблені центральною владою незалежно від того, які
політичні сили увійдуть до складу «нового київського
консенсусу» після відходу В. Януковича з посади
президента України. За таких умов вони будуть готові
поступитися своєю «незалежністю» [2].
Вже на початку лютого 2014 р. путінські стратеги–
політологи переконалися, відстежуючи й аналізуючи
поточні події у Києві, що час перебування В. Януковича
при владі може закінчитися в будь–яку хвилину. Розуміли
вони й те, що часу на адекватну реакцію у Росії стає все
менше, усвідомлюючи, що у разі, якби В. Янукович
1
Відповідно до ст. 71 Основного закону України, питання
про зміну її території вирішуються виключно всеукраїнським
референдумом. Референдум же, згідно зі ст. 72 Конституції
країни, проголошується за народною ініціативою на вимогу не
менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право
голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму
зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по
сто тисяч підписів у кожній області.
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якимось чином зберіг за собою президентську посаду,
тоді через ріки крові й велику кількість загиблих
у столиці України, ані суспільству, ані політикуму
неможливо буде досягти з ним консенсусу. Отже країна
опиниться перед невідворотністю громадянської війни.
За таких умов Москва збиралася зіграти на
відцентрових прагненнях різних регіонів країни, з
метоюініціювати, в тій чи іншій формі, приєднання
її південно–східних областей до Росії. Домінантними
регіонами для докладання зусиль мали стати Крим і
Харківська область, в яких вже існували досить сильні
групи підтримки ідеї максимальної інтеграції з РФ.
Чи обмірковували у Білокам’яній, за такого сценарію
розвитку подій, про вельми обтяжливі для її фінансово–
економічного стану бюджетні витрати? Судячи з усього
– так, але доволі поверхово і з політичним нахилом.
Керівництво РФ усвідомлювало, що безсумнівно,
це позначиться на макроекономічній стабільності та
перспективі зростання її економіки. Однак вважалося,
що з геополітичної точки зору виграш буде неоціненним:
країна отримає доступ до нових демографічних ресурсів,
в її розпорядженні опиняться висококваліфіковані кадри
промисловості і транспорту. Крім того, Росія однозначно
мала потребу і розраховувала на появу нового
слов’янського міграційного потоку, спрямованого із
заходу на схід (на противагу центральноазіатському
міграційному тренду). Промисловий потенціал Східної
України, в тому числі військово–промисловий сектор,
включений до ВПК Росії, дозволив би успішніше і
швидше здійснити програму переозброєння ЗС РФ.
Усе це мало здійснитися шляхом мінімальних зусиль
і втрат з боку Росії, керівництво якої, напевне, було
переконане у тому, що по завершенню Революції Гідності,
а можливо й під час її останнього етапу, на Україну очікує
невідворотний мимовільний період саморозпаду. Більше
того, російські аналітики вважали, що «конструктивна»,
«згладжуюча» участь Росії в процесі високоймовірної
дезінтеграції української держави зможе не лише надати
нового імпульсу інтеґраціоністським проектам Кремля,
але й дозволить Москві зберегти, як уже йшлося вище,
контроль за газотранспортною системою України.
А заодно й істотно змінити геополітичний розклад в
Центральній і Східній Європі, повернувши Росії одну з
головних ролей у цьому мегарегіоні.
Тож для запуску процесу «проросійського дрейфу»
Криму і східноукраїнських територій було задумано
заздалегідь створити події, здатні надати цьому процесу
політичної легітимності і морального виправдання,
а також вибудувати PR–стратегію, яка акцентувала б
вимушений, реактивний характер відповідних дій Росії
та проросійськи налаштованих політичних еліт півдня і
сходу України.
Прикметно, що таку локальну геополітичну комбінацію (ідеалістичну за сценарієм та очікуваними
результатами) у Москві прагнули «прокрутити» нібито
з огляду на досвід позиціонування західноукраїнських
органів місцевого самоврядування під час Революції
Гідності щодо центральної влади у Києві. Так, путінські
стратеги вважали, що «останні події на Західній Україні
(Львівська, Волинська, Івано–Франківська області),
під час яких опозиція проголосила їхню незалежність
від влади Києва, дають підставу проголосити власний
суверенітет і східним регіонам, з подальшою їх
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переорієнтацією на Російську Федерацію» [2].
Таке обмежене і примітивне бачення й розуміння
кремлівськими політтехнологами і політологами (а ще
більшою мірою – політиками) внутрішньополітичних
та соціальних процесів в Україні вкотре засвідчує
інтелектуальну куцість експертно–аналітичного пулу,
що перебуває на службі у диктаторського режиму
В. Путіна і К0, та загальну кострубату прямолінійність
думки (а відтак і шляхів та засобів її втілення) російської
владної верхівки.
Тож, виходячи з наведених міркувань, в Адміністрації
президента РФ передбачалося організувати відповідні
акції у східноукраїнських регіонах. Ці акції мали бути
двоскладовими за структурою і сценарієм, виглядати
як акції непокори. Їхні учасники мусили б вимагати від
Верховної Ради розширення формату конституційної
реформи, яку саме тоді обговорювали в українському
парламенті та суспільстві. Серед вимог проектувалося й
питання спрощення порядку організації всеукраїнського
референдуму, мовляв: «Ми не можемо бути заручниками
Майдану. Унітарний державний устрій України, що
дозволяє агресивній націоналістичній меншості
населення нав’язувати свій вибір усій країні, має бути
переглянуто. Росія – федеративна держава, і там таке
немислиме. Зміцнюючи державно–правові зв’язки з
Росією, ми зміцнимо цілісність української держави» [2].
Спочатку
демонстранти
мали
артикулювати
своє небажання бути «заручниками Майдану», його
спроб узурпувати право інших регіонів і більшої
частини населення країни на власний цивілізаційний і
політичний вибір, неприйняття «ідеології громадянської
війни і розколу країни», яку нібито сповідують
політичні представники західноукраїнських еліт. При
цьому зауважувалося, щоб демонстранти, виступаючи
під російськими прапорами, не наполягали на зміні
конституційного ладу. Їм треба висловлювати рішучий
осуд дій «західноукраїнських сепаратистів, що
роблять замах з подачі своїх закордонних господарів
на територіальну цілісність країни», а також
вимагати якнайшвидшого розвитку «асоціативних
відносин східних областей України з Російською
Федерацією» («Ми з Росією. Ні громадянській війні»
тощо). Гаслом моменту мало ставати справедливе
небажання «підтримувати податковими відрахуваннями
профашистські сили» Західної України і залежний від
них уряд, що орієнтується на вимоги Європейського
Союзу, а не на потреби своїх громадян тощо.
За доцільне вважалося послідовне висування трьох
гасел, що у міру розвитку випливають одне з іншого:
– вимога «федералізації» (або навіть конфедералізації)
як гарантії для цих регіонів від втручання прозахідних і
націоналістичних сил у їхні внутрішні справи;
– незалежний від Києва вступ східних і південно–
східних областей на регіональному рівні до Митного
союзу, що забезпечить необхідні умови для нормальної
роботи і розвитку промисловості;
– пряма суверенізація з подальшим приєднанням до
Росії, як єдиного гаранта сталого економічного розвитку
та соціальної стабільності.
При цьому в зазначеній аналітичній записці
додавалося, що такий політичний рух за проросійський
вибір і асоціативні відносини східних і південних
українських територій з Російською Федерацією також
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необхідно було б конституювати організаційно й
зареєструвати в законному порядку. Для цього ставилося
завдання про необхідність підготувати умови для
проведення у Криму та Харківській області (на далі й
в інших регіонах) референдумів, що ставили б питання
про самовизначення і подальшу можливість приєднання
до Російської Федерації.
У цьому контексті важливим елементом реалізації
зазначеного сценарію була організація неформального
зібрання керівників або представників східних регіонів
України у Москві, де б їм, особою, що володіє достатніми
повноваженнями, була б висловлена підтримка й було б
надано політичні гарантії (нехай навіть і усні). Такими
представниками східноукраїнської політичної еліти у
Кремлі вважали, наприклад, М. Добкіна (тогочасного
міського голову Харкова), В. Константинова (тогочасного
голову Верховної Ради АР Крим), С. Аксьонова (голову
партії «Русское единство»)...
У документі також наголошувалося, що вкрай
важливо, аби «світова громадськість» мала якомога
менше приводів засумніватися у легітимності й чесності
цих референдумів. Для цього доцільно було забезпечити
процес референдумів сучасними засобами верифікації
(веб–камери і онлайн–трансляції). Попередній план
таких робіт уже було розроблено. Його могли реалізувати
у двотижневий термін. Усі ці події мали аранжуватися
й супроводжуватися PR–кампанією в російській та
українській пресі. У тому числі й через розробку і запуск
до медіаротації концептуальних документів, свого роду
маніфестів західноукраїнського і східноукраїнського
сепаратизму. На підтримку приєднання східних
областей України до Росії мали виступити й широкі кола
громадськості у самій Росії (пропонувалося навіть, як
можливе, гасло: «Путін 2.0 – даєш Переяславську раду
2.0») [2].
Як і задумувалося у кремлівських сценаріях та
технологіях дестабілізації, перші потужні антиукраїнські
виступи після зміни влади у Києві було інспіровано
проросійськими
провокаторами
і
російськими
політтехнологами у Харкові, Донецьку, Луганську,
Миколаєві, Херсоні, Одесі, Дніпропетровську, Запоріжжі
та інших містах півночі, сходу та півдня України. У ці
регіони відразу були спрямовані російські провокатори,
була розморожена кремлівська агентура, асигновано
величезні гроші з Росії, які почали підігрівати
антиукраїнські акції протестів. Людям натякали, що
Росія прийде, усіх захистить і усім допоможе.
Проте досить швидко Москва усвідомила, що немає
ані на Півночі, ані на Сході, ані на Півдні України
достатньої кількості прихильників, які могли б скласти
критичну проросійську масу у суспільному русі. Відтак
Росія вкотре в своїй історії зробила ставку на жорстку
силу, збройне втручання й захоплення чужої території й
і знову, вже у ХХІ ст., виявила власну злочинну сутність,
засвідчила перед усім світом свій неоімперський оскал
агресора!
Єдиним регіоном, який мав досить вагому
проросійську ідентичність і, водночас, був достатньо
насичений кремлівською агентурою та озброєними
підрозділами регулярної російської армії був Крим.
Достеменно відомо, що російському вторгненню
передувала активна пропагандистська кампанія,
диверсійна й агентурна діяльність, насамперед у
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Севастополі, розгорнута задовго до початку лютневих
подій безпосередньо спецслужбами РФ. Головним
завданням агентів Кремля була деморалізація особового
складу підрозділів ЗСУ та спонукання наших військових
до відмови від озброєного спротиву агресору1. Одним з
важливих об’єктів ідеологічного впливу стали частини
та кораблі ВМС України, більшість з яких напередодні
вторгнення базувалися в Севастополі (Північна та
Стрілецька бухти) та в смт. Новоозерне (оз. Донузлав).
Окупацію Кремль почав готувати ще задовго до того,
як у Києві перемогла Революція. Російські аналітики
розуміли, що В. Янукович приречений і реальна
підготовка захоплення Криму почалася ще до грудня
2013 року2. Росіянами у Криму проводився детальний
аналіз ситуації, вивчалися об’єкти стратегічної
інфраструктури, готувалися карти, плани дій,
формувалися спеціальні групи з місцевого населення
(зокрема з офіцерів–відставників), що пройшли воєнний
вишкіл. Уже з початку 2013 р. тривала лавиноподібна
активізація російської розвідки, на порядок збільшилася
1
Від 1995 р. Україна переходила на контрактну службу
в армії. Коли ж у 2003 р. термін служби солдат–строковиків
скоротили до одного року, почалася катастрофа. У 2004 р.
у Севастопольській бригаді тактичної авіації Військово–
повітряних сил України був лише один (!) полагоджений літак
(у лютому 2014 р. справних літаків було вже вісім). На кінець
2011 р. чисельність Збройних сил України була 184 тисячі осіб,
з них 110 тисяч – службовці військкоматів, систем управління
та військової освіти, медичні працівники, оркестри, склади,
арсенали... Тобто з 184 тисяч осіб 110 тисяч, по суті, були
обслуговуючим персоналом, на який і витрачалася більша
частина військового бюджету України. Чисельність реальних
бійців була усього 74 тисячі осіб (авіація, радіотехнічні війська,
сухопутні, ПДВ, ВМС тощо). У підсумкові виявилося, що у
2012 р. 40 тисяч контрактників були не у бойових частинах, а
працювали на складах, у військкоматах, в органах військового
управління тощо.
2
Мушу зауважити про те, що автор цієї праці ще у 2012 р.
виступав за ліквідацію автономного статусу Криму й попереджав, що бездіяльність української правоохоронної системи
може призвести не лише до втрати Україною Криму, а й до
втрати державності загалом. Зокрема під час спільної з О .Березюком прес–конференції в Інформагенстві УНІАН 13 вересня
2012 р. на тему «Автономна Республіка Крим: бути чи не бути»
(Див.: https://www.youtube.com/watch?v=KQm0K7sqqX4). Ось
лише дві цитати з тієї прес–конференції:«Ми зараз бачимо, як
проступають відверто сепаратистські настрої в Криму, – вважає
доктор історичних наук і кандидат в народні депутати від УНА
Павло Гай–Нижник. – Хотілося б поцікавитися, куди дивляться
СБУ і розвідка, які повинні відповідати за цілісність і неподільність нашої країни. Явно, що такі думки виникають не без допомоги спецслужб інших країн. У Криму навіть реєструються
відверто сепаратистські політичні сили, яким ніхто не заважає
сіяти смуту в нашій країні. Зараз влада веде ситуацію до розвалу України – може залишитися лише номінальна назва та межі,
а державу буде розбито на своєрідні князівства. У Криму ще посидять, подумають і знову почнуть висувати свого президента»
[19];«Старший науковий співробітник Інституту політичних
і етнонаціональних досліджень ім. Кураса НАН України, кандидат у народні депутати від УНА Павло Гай–Нижник, у свою
чергу, зазначив, що збереження автономії Криму загрожує політичними, соціальними, економічними і громадянськими заворушеннями. «Продовження існування автономії є загрозою
для розчленування України, що в перспективі цілком загрожує і
занепаду самої української державності. Ми маємо прецеденти
грузинської проблеми, югославської, зокрема, сербської, і, судячи з тенденції, яка розвивається в політикумі і чому сприяє
Партія регіонів та її приспішники, це спонукає до загрози національній безпеці існування Української держави», – заявив
П. Гай–Нижник» [15].
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кількість обльотів літаками–розвідниками українського
кордону, військово–морські навчання–маневри тощо.
Усе це українські спецслужби фіксували, проте київська
влада жодним чином не протидіяла і не готувалася до
протидії подібним операціям і маневрам з боку Росії.
Тоді ж російські військові отримали команду готуватися
до можливого вторгнення.
Не зайвим у цьому контексті буде нагадати, що
згідно із Харківськими угодами, які свого часу підписав
від імені України президент В. Янукович, чисельність
російського угруповання військ у Криму була збільшена
вдвічі, а співробітники ФСБ офіційно отримали дозвіл
на легальну роботу на півострові. За підписаною
В. Януковичем у Харкові угодою, росіяни могли мати
в Криму контингент до 46 тисяч військовослужбовців.
Важливим було й те, що в договорі не обмежувалося
їх переміщення територією Кримського півострова. Як
наслідок,Росія буквально за кілька діб наростила свій
контингент до максимально можливої чисельності.
Вже у січні 2014 р., коли у Києві два табори
готувалися до нової, більш рішучої сутички у боротьбі
за владу, у Криму безпосередньо готувалися до
його відторгнення від України. Саме тоді російські
моряки інтенсивно заміновували бухти, чиновники і
військовики проводили з населенням тематичні бесіди з
приводу «як ви поставитеся до того, що Крим перейде
Росії?» [3], путінські агенти з київського СБУ саме до
Криму (у Сімферополь) переправляли розвідувальну
документацію. І ці факти не були таємницею, якщо,
звісно ж, ними хтось переймався чи мав на увазі з огляду
на турботу про національну безпеку і оборону держави.
Ще 20 січня 2014 р. у Генштаб ЗСУ стали надходити
відомості від розвідки, що в Криму є проблеми, а росіяни
активізувалися. Тобто ще за місяць до втечі В. Януковича
і початку кримських подій у Києві вже знали про те, що
Росія готує військові акції на півострові, проте усі тоді
переймалися боротьбою за владу!
Попри події у столиці у Генеральному штабі ЗСУ на
початку лютого 2014 р. все ж було розроблено план і до
Криму під виглядом навчань відправили розвідувальну
роту 25–ї Дніпропетровської повітряно–десантної
бригади та загони Кіровоградського та Очаківського
полків спеціального призначення. Усього близько
300 осіб. Більше того, було підготовлено навіть план
введення в Крим чотирьох батальйонів повітряно–
десантних військ (тобто ще 1200 вояків). Після втечі
В. Януковича про усі ці приготування до контрзаходів
було прозвітовано новому командуванню Збройних сил
України3.
Окупація Кримського півострова армією Російської
Федерації почалася 20 лютого 2014 року. Вранці
24 лютого 2014 р. Росія почала перекидати «спецназ»
у Севастополь. Цих автоматників без розпізнавальних
знаків, у камуфляжах і масках журналісти влучно
прозвали «зеленими чоловічками» на кшталт
інопланетян, які начебто і є, але офіційно їх немає. Під
явно надуманим приводом захисту російськомовного
населення на півострові Державна Дума дозволила
В. Путіну ввести війська на територію України. У
3
Новим міністром оборони України від 27 лютого 2014 р.
став адмірал І. Тенюх, а керівником Генерального штабу від 28
лютого було призначено генерал–лейтенанта М. Куцина.
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порушення угоди про базування ЧФ РФ у Криму
Кремль розпочав перекидати на півострів додатковий
контингент своїх військ із бронетехнікою. Для цього,
крім кораблів ЧФ, використовувалися великі десантні
кораблі зі складу Балтійського й Північного флотів Росії,
заздалегідь спрямовані з північних морів та Балтики
до Чорного моря. 26 лютого туди прибули перші два
– «Калінінград» і «Мінськ». Починаючи з 26 лютого
представники самопроголошеної кримської влади
розпочали посилену агітацію українських військових за
перехід на свій бік. Одночасно російський «спецназ» під
виглядом представників «самооборони Криму» почав
блокувати українські військові частини й кораблі.
Саме ці дні були визначальними у процесі
захоплення українського Криму. Вочевидь вихід
кораблів ВМС України (а це – не лише кораблі1) у море
під прикриттям авіації міг, якщо не здолати окупанта, то
хоча б затримати повномасштабну операцію, дати час
на передислокацію українських військ, підняти бойовий
дух і психологічний стан воїнів та змінити хід подальших
подій. Зрештою, такий імовірний сценарій, міг надати
час на мобілізацію українських і кримськотатарських
добровольців, на оперативне переміщення частини
українського спецназу і підрозділів ЗСУ, вироблення
нових тактичних схем та прийняття бойових рішень.
Зрештою, оборона Батьківщини – священний обов’язок,
а вірність присязі – не порожні слова. І стосується цей
небезпідставний закид, передусім нового політичного
керівництва держави Україна, Генерального штабу
Збройних сил України та командування ВМС України!
Подальший приклад рішучого опору окупантам на Сході
країни є яскравим і переконливим прикладом, що ворог
не зупиняється, якщо йому не чинити опір!
Близько 4 год. 30 хв. 27 лютого 2014 р. понад
100 озброєних автоматами, снайперськими гвинтівками,
1
У Криму базувалися основні сили, корабельний склад,
авіація, берегова оборона й авіація ВМС України з усіма своїми
складами матеріально–технічного забезпечення, службами та
інфраструктурою. Насамперед, це 17 бойових кораблів і близько
20 суден та катерів забезпечення, до 30 літаків і гвинтокрилів,
близько 40 танків, 90 БМП, 190 БТР і більш як 60 артилерійських
систем і мінометів. Чисельність особового складу – 14 тисяч осіб.
На початок березня основний корабельний склад ВМС України
в Криму базувався у трьох місцях:1. Севастопольська (Північна)
бухта (корвет «Тернопіль», корабель управління «Славутич»,
морський буксир «Корець», буксир «Красноперекопськ»). 2.
Стрілецька бухта Севастополя (підводний човен «Запоріжжя»,
ракетний корвет «Придніпров’я», ракетний катер «Прилуки»,
корвети «Хмельницький», «Луцьк», корабель управління
«Донбас», гідрографічний катер «Сквира», рятувальний
буксир «Кременець», пошуково-рятувальне судно «Iзяслав»,
транспорти «Джанкой», «Судак», танкери «Бахмач», «Фастiв»,
судно розмагнічування «Балта», судно контролю фізполів
«Сєвєродонецьк», кілекторне судно «Шостка», плавсклад
«Золотоноша», буксир «Дубно», судно–сміттєзбирач U954,
катер «Чигирин», навчальні катери «Сміла», «Нова Каховка»,
протипожежний катер «Борщiв», водолазні катери «Ромни»,
«Токмак», санітарний катер «Сокаль», плавкран «Каланчак»
і три малі катери. 3. Південна військово–морська база у с.
Новоозерне на оз. Донузлав (корвет «Вінниця», морські
тральщики «Чернігiв», «Черкаси», рейдовий тральщик
«Генічеськ», великий десантний корабель «Костянтин
Ольшанський», середній десантний корабель «Кіровоград»,
протипожежний катер «Євпаторія», транспорт «Горлівка»,
морський буксир «Ковель», протидиверсійний катер «Феодосія»,
катер–торпедолов «Херсон», буксирний катер «Новоозерне» і
навчально–тренувальне судно «Велика Олександрівка»).
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кулеметами та гранатометами військовослужбовців
45–го окремого полку спецпризначення повітряно–
десантних військ (ПДВ) ЗС РФ, одягнутих у цивільний
одяг та у повному бойовому екіпіруванні, застосовуючи
вибухівку для відкриття вхідних дверей та світлошумові
гранати для подолання опору охоронців приміщень,
незаконно удерлися до будівель Верховної Ради АР Крим
та Ради міністрів АР Крим у Сімферополі й підняли на
будівлях російські прапори. На території Криму були
помічені численні озброєні особи у військовій формі
без знаків розпізнавання. На військовій техніці і формі
російських військових були завчасно замасковані усі
тактично–розпізнавальні знаки. Утім у всієї світової
спільноти не було жодного сумніву щодо приналежності
цих вояків – то були спецпідрозділи Збройних сил
Російської Федерації2.
На жаль, у Києві не відстежували рівень загрози та
намірів ЗС РФ, не зуміли адекватно оцінити військово–
політичну обстановку та ступінь розгортання подій і,
як буде видно зі стенограми Ради національної безпеки
і оборони України, яку чомусь було скликано аж 28
лютого, абсолютно не володіли ані ситуацією, ані
інформацією щодо подій у Криму.
На Печерських пагорбах панувала цілковита
розгубленість, а військово–політичне керівництво
держави було дезорієнтоване й, перебуваючи у
стані психологічного пригнічення та розгубленості,
морально і фізично було неспроможне приймати дієві
рішення. Бездіяльність вищого політичного керівництва
держави, яке (кожен поосібно й усі разом) фактично не
виконало свого конституційного обов’язку, безумовно
дезорієнтувала військових Збройних сил України та
її громадян, катастрофічно вплинула на подальший
розвиток подій у Криму й дозволила агресору у стислий
часовий проміжок, практично без суттєвих зусиль, не
зазнаючи збройного опору, захопити увесь півострів.
Росіянами використано було й колишнього
президента В. Януковича, який, прибувши на території
Російської Федерації у період від 27 лютого по 1 березня
2014 р. вступив у злочинну змову з представниками
влади РФ, які спільно з міністром оборони РФ С. Шойгу
і В. Герасимовим вчиняли злочинні дії з метою зміни
меж території України шляхом агресії та неоголошенної
війни.
1 березня 2014 р. В. Янукович, всупереч постанови
Верховної Ради України від 22 лютого 2014 р. (№757–
VII), написав письмову заяву, адресовану президентові
Росії В. Путіну у якій, зокрема, зазначав: «Як законно
2
Вранці 28 лютого 2014 р. мною було дописано на
своїй сторінці у Facebook наступне: «Путінська Росія, без
оголошення війни, подібно до гітлерівської Німеччини,
порушуючи міжнародні та власні зобов’язання, вдерлася на
територію незалежної держави Україна. Перший удар було
завдано з півдня, другий передбачається з північного сходу,
третій – по Києву. Корумповане і некомпетентне керівництво
України, переважна більшість членів котрого свого часу вже
долучалася до справи розграбунку держави та руйнації армії,
бельмоче про мир і грізно погрожує пальчиком агресору.
Примітка: При цьому кількатижневі і практично неприховані
приготування Росії до вторгнення (в тому числі й евакуацію
посольства, захоплення будівлі ВР Криму десантниками,
прибуття російських депутатів, ескалація істерії на півострові
та в Донбасі тощо) уряд України, який за звичкою не бачить
далі своїх крісел та мислить не глибше за свої кишені, звісно ж,
банально не помітив» [8].
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вибраний президент України заявляю. Події на майдані,
незаконне захоплення влади в Києві, призвели до того, що
Україна опинилась на порозі громадянської війни. В країні
правлять хаос та анархія, життя, безпека і права людей,
особливо на південному сході і в Криму, – під загрозою.
Під впливом західних країн здійснюється відкритий
терор і насилля, люди переслідуються за політичними
і мовними ознаками. У зв’язку з цим звертаюсь до
Президента Росії В. В. Путіна з проханням використати
Збройні сили Російської Федерації для відновлення
законності, миру, правопорядку, стабільності і захисту
населення України. В. Ф. Янукович 1–03–2014 р.».
Спостерігаючи бездіяльність української влади,
Москва почала діяти ще зухваліше й відкрито. 17 березня
2014 р. Верховна Рада АР Крим під дулами російських
автоматів проголосила незалежність Криму, а вже
наступного дня у Москві було підписано т.зв. Договір
про прийняття Криму до складу Російської Федерації.
1 квітня Росія денонсувала усі договори та угоди з
Україною щодо Чорноморського флоту [12].
Наголошу також і на іншому ганебному факті вже
з новітньої (зовсім недавньої) української історії, коли
Верховній Раді України довелося дочекатися російської
військової атаки на Донбасі та ще й знадобилося майже
два місяці з часу російського вторгнення у Крим і майже
місяць від акту його анексії, аби лише 15 квітня 2014 р.
ухвалити закон, яким Крим визнавався «територією,
тимчасово окупованою Російською Федерацією».
При цьому керівництво Кремля, поставивши світ
і Київ перед фактом практично вільного опанування
півостровом, здобуло бонусно й оперативно–політичні
важелі шантажу як нової влади України, так і Заходу.
По–перше, взявши півострів у заручники, як цілком
слушно зауважував західний аналітик I. Маннтойфель,
В. Путін убезпечив базування Чорноморського флоту ще
до того, як нова влада в Україні подумає про розірвання
угоди щодо нього. По–друге, за допомогою Криму він
може тиснути на Київ. «Перші заяви США та Євросоюзу
сповнені обурення у зв’язку з ситуацією у Криму. Однак
слів, навіть гострих, недостатньо. Путіна уже давно
не цікавить те, що про нього говорять та думають на
Заході», – зазначав оглядач «Deutsche Welle» 1 березня
2014 р. [9]. В результаті у Заходу було лише два напрямки
реакції на таку позицію Кремля: реальні санкції проти
Росії, або мовчки визнати нову роль Москви у Криму і
при цьому змусити Київ до переговорів з Росією. Західні
союзники, власне, обрали мікс із цих двох шляхів.
У Кремлі ж були переконані, що в умовах повного
розвалу економіки, за відсутності готової до війни армії,
повної деморалізації силових структур, при самосудах і
масових заворушеннях, влада у Києві не протримається
і двох тижнів.
Тим часом, невдовзі, 24 березня 2014 р.
в.о. президента України О. Турчинов підписав указ про
виведення українських військ з Криму й Севастополя. Це,
власне, й усе на що у нього вистачило хисту і мужності…
Чи не запізно? До 26 березня окупанти захопили усі
193 дислоковані на території АР Крим військові частини
ЗС України, включаючи кораблі й об’єкти ВМС України.
Вартість військового майна, залишеного у Криму,
оцінюється в 11,439 млрд. доларів США. Фактично
ж такий указ означав капітуляцію України й відмову
збройним шляхом боронити територіальну цілісність і
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суверенітет держави. Кримський півострів було здано
ворогові без бою саме зі злочинної бездіяльності усього
без винятку тогочасного політичного керівництва
України [6; 7].
З того часу театр тривання Російсько–української
війни перемістився на материкову частину держави з
формуванням у подальшому Східного фронту боротьби
за український Донбас. Проте перша її фаза (ІІ період
війни) на той час мала свою специфіку: це був свого
роду внутрішній фронт, що виразками розсіявся по усій
Лівобережній Україні й набув гібридно–сепаратистсько–
терористичного характеру. Згодом його офіційно буде
названо Антитерористичною операцією (АТО), проте
розгорівся він ще під час кримських подій й за півтора
місяці до оголошення українською владою АТО – з
самого початку березня 2014 р. й фактично завершився
24 серпня того ж року відкритим вдертям регулярних
військ РФ на Схід України.
З самого початку окупації Криму півострів розглядався
росіянами як можливий плацдарм для наступу на
південно–східні терени України. Проте географічно й
логістично–тактично більш привабливим було визначено
наступ з північно–східного напрямку в комплексі з
підривом внутрішньо–політичного становища на усій
території Лівобережної України. Зрештою південний
напрямок залишився запасним плацдармом для
повноцінного вторгнення задля захоплення Донецької,
Луганської, Харківської, Одеської, Дніпропетровської,
Херсонської та Миколаївської, Запорізької областей.
Коли ж намір прямого вторгнення з півдня було
відкладено на перспективу, росіяни запустили план
масштабної дестабілізації у цих регіонах.
Процес підриву України з середини, згідно з
вищевказаними розробками) розпочався 1 березня
2014 р. з масштабних проросійських виступів одночасно
у Харкові (перше захоплення ОДА), Дніпрі (тоді –
Дніпропетровську), Донецьку (3 березня вперше
захоплено ОДА), Мелітополі, Луганську (9 березня
вперше захоплено ОДА), Миколаєві, Одесі (3 березня –
штурм облради) та Херсоні, 5 березня – у Запоріжжі та
інших містах сходу України.
У Харкові проросійські колаборанти–бойовики
й спецслужби РФ кілька разів захоплювали обласну
державну адміністрацію (ОДА). Тоді до міста було
відряджено міністра внутрішніх справ А. Авакова й
тільки завдяки спецпідрозділу Нацгвардії «Ягуар» та
першим міні загонам добровольців–патріотів вдалося
відстояти місто (74 проросійських заколотника
було вибило з Харківської обласної адміністрації та
заарештовано). Позитивним фактором стало призначення
у Дніпропетровськ (нині – Дніпро) головою ОДА
І. Коломойського, який також швидко навів порядок на
ввіреній йому території (Дніпропетровщина, неофіційно
– Запоріжжя). Кривавою ціною вдалося залишити
українською Одесу, хоча там це було втілено, швидше,
всупереч органам місцевої влади і правопорядку.
Вважаю, що події у Харкові, Дніпропетровську, Одесі
та інших великих містах Півночі, Центру і Півдня все
ще очікують свого розслідування і не лише історико–
політологічного спрямування, а й кримінального…
При цьому вже у березні 2014 р., після перших
кадрових оновлень в СБУ, за словами тогочасного
голови спецслужби В. Наливайченка, оголилися збройні

365

Випуск 134

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

агентурні мережі, в першу чергу, Луганська. «Тоді нас це
ще дивувало. Проросійська сепаратистська організація
начебто на поверхні. Є у них і ідеологи, і технічне
забезпечення, але за ними – склади зі зброєю, за ними
– криміналітет. Перша велика операція із затримання
– ще в березні, до всіх подій. Вилучено сотні одиниць
зброї. Ми затримуємо і не можемо до кінця оцінити, що
це означає. Але тоді вже з’явилися на поверхні офіцери
ГРУ, ФСБ, які за ними стояли, пішли вже не вуличні
демонстрації, а реальні силові акції із захоплення,
відразу почалися бойові дії на знищення спецгрупами
диверсантів, в тому числі і заступників голови СБУ.
Тоді стала зрозуміла вся картина», – згадував він [10].
16 березня секретар РНБО А. Парубій заявив про зрив
широкомасштабної операції російських сепаратистів
по вторгненню в Україну під назвою «Російська весна»,
що мала за мету захоплення влади на південному сході
країни за кримським сценарієм.
Тим часом на початку квітня 2014 р. озброєні
проросійські
підрозділи
почали
захоплювати
адміністративні будівлі на сході України (12 квітня
були захоплені райвідділки міліції у Слов’янську
та Краматорську, міська рада в Артемівську, також
відбулися подібні спроби у Горлівці та Красному Лимані,
7 квітня російські терористи захопили зброю у будівлі
СБУ Луганська, а 29 квітня було повторно захоплено
будівлю Луганської ОДА (вперше – 9 березня); 28
квітня заколотники оволоділи будівлею РДА у Станиці
Луганській, 29 квітня було захоплено міські ради
у Красному Лучі та Первомайську. 30 квітня над
райвідділком міліції у Антрациті підійнято російський
прапор, проросійські колаборанти також захопили
міську раду у Свердловську та Алчевську, а увечері
1 травня – міську раду у Стаханові тощо. У підсумку
російські терористи і місцеві колаборанти оголосили про
створення так званих Донецької й Луганської Народних
Республік (до цього таку спробу було зроблено в інших
обласних центрах Лівобережжя). У відповідь українська
влада оголосила антитерористичну операцію (АТО).
Екстремістські акції у південно–східних регіонах
України ініціювалися та управлялися мережею
координаторів Головного розвідувального управління
Генерального штабу Збройних сил РФ. Колишній
перший заступник начальника Генштабу ЗСУ, адмірал
І. Кабаненко, на відміну від владних структур та
Міністерства оборони України, вже 12 квітня 2014 р.
впевнено заявив: «Вторгнення військ РФ на Сході
відбулося. У Слов’янську та Червоному Лимані діють
не сепаратисти, а військові розвідувально–диверсійні
підрозділи. Почерк чіткий. Вони «допомагають»
сепаратистам в розхитуванні ситуації. Чи потрібно
задавати риторичне запитання – а чи буде це
продовжуватися та поширюватися?» [18].
Того ж дня військовий аналітик, співорганізатор
спільноти «Інформаційний спротив» Д. Тимчук повідомив, що «ідентифіковано співробітників російського
ГРУ, які здійснювали сценарій захоплення органів влади
та блокування українських військових частин у Криму у
березні 2014 року. Раніше групи цих співробітників ГРУ
були вивезені з Криму у Ростов–на–Дону» [17]. При
цьому він цілком слушно додавав, що їхньою метою
було захоплення якомога більшої кількості будівель
місцевих органів влади і силових структур до 17 квітня,
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тобто до зустрічі у Женеві представників України,
ЄС, США та Росії з врегулювання «кризи» в Україні.
«За планом російської сторони, – наголошував він, –
це дасть можливість Росії заявляти про відсутність
контролю за ситуацією в Україні з боку української
влади, а також про її нелегітимність в очах значної
частини населення» [17].
13 квітня 2014 р. РНБО України, очолювана на той
час в.о. президента України О.Турчиновим, ухвалила
рішення про початок антитерористичної операції (АТО).
Ситуація на Сході швидко переросла в насильницький
конфлікт. 15 квітня 2014 р. уряд України оголосив старт
«Антитерористичної операції» й перекинув збройні сили
під Донецьк і Луганськ. Того ж дня перший віце–прем’єр
України В. Ярема заявив, що у містах Слов’янськ
та Краматорськ Донецької області перебувають
представники 45–го полку повітряно–десантних військ
РФ [14]. 16 квітня один з керівників контррозвідки СБУ
В. Найда розповів на брифінгу, що головною метою дій
диверсантів та спецпідрозділів РФ на території України є
максимальна дестабілізація ситуації і що в перехоплених
переговорах російські військові обговорюють завдання
вбити кілька сотень осіб, щоб після цього на протязі 1,5
години ввести війська на територію України [14].
До кінця квітня в.о. президента України оголосив, що
уряд України більше не контролює Донецьк і Луганськ
повною мірою. О. Турчинов, зокрема, заявив, що країна
знаходиться «в режимі повної бойової готовності»
і видав указ про відновлення військової служби за
призовом. Тим часом 2 травня над містом Слов’янськ
на сході країни антиурядові озброєні угруповання збили
два українських військових гвинтокрила.
Справжня картина, причини і спонсорство антиукраїнського терористичного путчу й прихованого
іноземного (російського) вторгнення яскраво виявилися
після проведених 11 травня 2014 р. т.зв. «референдумів»
під дулами автоматів, які були визнані недійсними
урядом України. Тоді представники фейкових «Донецької
і Луганської народних республік» зробили заяви, що
проголошують «незалежність» від України. Крім цього
«ДНР» і «ЛНР» опублікували звернення з проханням
бути прийнятими до складу Російської Федерації.
Відтоді проросійські колабораціоністсько–терористичні
анклави «ДНР» і «ЛНР» залишаються невизнаними усіма
державами світу, включно з Російською Федерацію.
25 травня 2014 р. відбулися президентські вибори,
в результаті яких президентом України було обрано
П. Порошенка. Серед його обіцянок, зокрема, були й такі:
АТО триватиме не місяці, а години (заява на бріфінгу 28
травня); солдати української армії, які беруть участь у
бойових діях, мали б отримувати 1 тис. грн. на день вже
з 26 травня тощо.
Тим часом російські бойовики і спецпідрозділи
активізували свою діяльність проти Збройних Сил
України, які зазнавали не лише втрат у живій силі, але
й значних втрат у техніці. На початку серпня 2014 р.
Україна вже близько двох місяців проводила активну
фазу антитерористичної операції з силового звільнення
територій Донецької та Луганської областей, що
контролювалися підтриманими Росією незаконними
збройними формуваннями та загонами колаборантів. За
цей період під контролем сил АТО опинилося близько
60% територій двох областей. Донецьк і Луганськ
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були блоковані з півночі, заходу та півдня. На той час
українським військам вдалося звільнити західний
Донбас, південь і північ Донецької, а також північну
частину Луганської областей. Блокпости ЗСУ впритул
наблизилися до Донецька і Луганська. Стояло завдання –
повністю замкнути коло по східному кордонові України,
оточивши колаборантів–сепаратистів і відрізати їх від
допомоги з Росії. Лише зі східного напрямку, перш
за все, – з території РФ, бойовики могли отримувати
озброєння та підкріплення.
Протягом всього періоду проведення АТО Російська
Федерація постійно підтримувала дії бойовиків.
Спочатку – через постачання озброєння, живої сили
(навчених, екіпірованих та тренованих найманців)
та засилання розвідувально–диверсійних груп ГРУ,
згодом – шляхом проведення артилерійських обстрілів
підрозділів ЗСУ зі своєї території.
Проте саме у серпні 2014 р. відбулося відкрите
вдертя регулярних підрозділів Збройних сил РФ на
територію Східної України. Їхнє приховане вторгнення
розпочалося 24 серпня 2014 р. Практично не зустрічаючи
опору, російські військові підрозділи через Амросіївку
та Кутейникове просунулися в напрямку Іловайська.
З цього моменту співвідношення сил і засобів сторін
змінилося на користь супротивника. При цьому,
російські військовослужбовці не мали документів та
розпізнавальних знаків на обмундируванні і військовій
техніці. Розвідувальна інформація про перетин
державного кордону України колонами військової
техніки Збройних сил РФ почала надходити до штабу
АТО та Генштабу 25 серпня 2014 р. У ніч на 25 серпня
2014 р. Росія ввела на територію України 8 батальйонних
тактичних груп Збройних сил РФ загальною чисельністю
понад 4 тис. осіб. Остаточно факт вторгнення регулярних
підрозділів РФ було підтверджено 26 серпня після
захоплення у полон військовослужбовців повітряно–
десантних військ ЗС РФ.
Тож, на той час на територію України було введено до
8 батальйонних тактичних груп збройних сил Російської
Федерації, а саме:
– на Луганському напрямку – чотири (змішана БТГр
від 61–го окремого полку морської піхоти та 200–ї
окремої мотострілецької бригади Північного флоту
Західного ВО, дві БТГр від 104–го десантно–штурмового
полку 76–ї десантно–штурмової дивізії та 20–ї окремої
мотострілецької бригади Південного ВО, БТГр від
247–го десантно–штурмового полку 7–ої десантно–
штурмової дивізії повітрянодесантних військ);
– на Донецькому – чотири (БТГр від 247–го десантно–
штурмового полку 7–ї десантно–штурмової дивізії
повітрянодесантних військ, дві БТГр зі складу 331–го
повітрянодесантного полку 98–ї повітрянодесантної
дивізії та 19–ї окремої мотострілецької бригади
Південного ВО, БТГр 56–ї окремої десантно–штурмової
бригади повітрянодесантних військ) [4].
Зазначені батальйонні тактичні групи були посилені
підрозділами спеціального призначення зі складу: 10–ї
та 22–ї окремих бригад спеціального призначення
Південного ВО; 346–ї окремої бригади спеціального
призначення та 25–го окремого полку спеціального
призначення 49 А Південного ВО; 24–ї окремої
бригади спеціального призначення Центрального ВО
та 45–го окремого полку спеціального призначення
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повітрянодесантних військ, а також 8–ї окремої
мотострілецької бригади 58 А Південного ВО. Загалом
угруповання збройних сил РФ нараховувало: особового
складу – понад 6 тис. осіб; танків – до 70 од.; бойових
броньованих машин – до 270 од.; артилерійських систем
– до 90 од.; РСЗВ – до 85 одиниць [1, c. 15–16].
Активна фаза бойових дій між українськими
військами та підрозділами Збройних сил РФ і
підтримуваних ними бойовиками відбулася 25–26
серпня 2014 р., після чого розпочалися запеклі бої,
зокрема за Іловайськ, Дебальцеве та інші українські
населені пункти. З цього часу розпочався новий період
Російсько–української війни, що відзначний запеклими
і жорстокими боями з об’єднаними підрозділами
російських військ і загонами колаборантів.
Тоді ж розпочався й так званий «мінський процес» та
почалася епопея з так званими «мирними інціціативами»
П. Порошенка, що стали пасткою для України, її
збройних сил та дипломатії тощо.
Утім президент Російської Федерації, звісно ж, ані
словом з вуст ніколи не обмовлявся про те, що так і не
полишав своїх намірів та прагнень знищити Україну як
державу. Інакше як пояснити наявність розробленого у
штабі Західного військового округу Збройних сил РФ
(м. Санкт–Петербург) цілком таємного плану захоплення
Росією Лівобережної України від 8–9 квітня 2015 р. під
назвою «Доповідь рішення на застосування угруповання
військ «Північ» у спеціальній операції». Так, зокрема,
у згаданому документі у якості супротивника були
зазначені саме Збройні сили України, а зона проведення
АТО вказана як така, що перебуває «у смузі дії
угруповання військ «Північ» [13].
Відтак йдеться про новий розроблений росіянами
план тепер вже відкритого (неприхованого) збройного
наступу й окупації теренів Центральної та Лівобережної
України. Тож, оцінюючи супротивника, росіяни дійшли
висновку, що в зоні проведення АТО українське
військове угруповання мало би нараховувати на той час:
батальйонів – до 46, в тому числі: БТГр – 29, окремих
батальйонів – 17, особовий склад ЗСУ – до 36 тисяч (в
тому числі 28 тис. осіб у бойових підрозділах). З них:
– Сектор «А» – 15 батальйонів: БТГр – 10: ОМпБ – 4:
БСпП – 11;
– Сектор «С» – 13 батальйонів: БТГр – 7: ОМпБ – 6;
– Сектор «Б» – 18 батальйонів: БТГр – 12: ОМпБ – 6.
З них: на передньому краї – батальйонів – до 42,
в тому числі БТГр – 25, окремих батальйонів – 17,
особового складу – до 22 тисяч. В угруповання було в
наявності: танків – до 340, ББМ – 1420, Ор ПА і М – до
600, РСЗО – бл. 130, бойових літаків – 36 (на летовищах:
Миргород – 10 Міг–29, Чугуєв – 10 МіГ–29, Васильків
– 16 МіГ–29), транспортних літаків – 12, гвинтокрилів
АА – 36 (по п’ять гвинтокрилів в районі штабу АТО і
штабів секторів, крім того гвинтокрили базувалися в
районів місць дислокації аеромобільних і десантних
підрозділів 25 овпбр (Гвардійське), 79 оаембр (Камиш–
Зоря), 95 оаембр (Слов’янськ), 80 оаембр (Старобільськ).
Тактичний резерв угруповання нараховував – ЗС 5900,
батальйонів – до семи (80, 81, 95 оаербр, 25, 79 опдбр, до
1
БТГр – батальйонна тактична група; ОМпБ – окремий
мотопіхотний батальйон; БСпП – батальйон спеціального
призначення.
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двох БТГр 93 омбр), танків – 15, ББМ – 50, ор.ПА і М –
90, РСЗО – 25, МВС – 60 осіб, СБУ – 130 осіб.
Також зауважувалося, що у зоні відповідальності
угруповання «Північ» до виконання найближчого
завдання супротивник може задіяти до семи батальйонів
і танкову роту, а до рубежа виконання подальшої задачі
– до чотирьох батальйонів ЗСУ і двох батальйонів
Нацгвардії. З метою ж зниження темпів наступу
російських військ ними передбачалося, що українці
можуть активно задіяти на маршрутах їх просування
ДРГ зі складу підрозділів спеціального призначення
і національної гвардії з засад і рейдовими діями. Для
цього здатні були до задіяння до 40 ДРГ (загін у складі
3 оп СпП – до 200 осіб і Нацгвардії – до 300 осіб) в
районах Чапаєво, Котельва, Першотравенськ, Караван,
Лозова, Орелька, Василівка, Перещепино, Зачепилівка,
Первомайський, Карлівка. Далі ж моделювалися сценарії
наступу російських військ і оборонні дії українських із
детальним описом місцевості та переліком задіяння
конкретних бойових підрозділів ЗСУ.
Серед сильних сторін українських військ росіяни
відмічали: ефективну розвідку, що дозволятиме
оперативно відстежувати висування їхніх військ; знання
місцевості на театрі бойових дій; досвід ведення бойових
дій; підготовлені позиції для розгортання бронетехніки,
артилерії та реактивних систем залпового вогню
(ЗСЗВ). Серед слабких: наявність в районах бойових
дій значної чисельності населення, що підтримують дії
ЗС РФ і підрозділів народного ополчення; різнорідність
українського угруповання і відповідно різний рівень
підготовки при сумісних діях; низькі можливості з
організації ешелонізованої системи ППО, недостатні
практичні навички більшості підрозділів ППО у
бойовому застосуванні; відсутність можливості надання
у повному об’ємі авіаційної підтримки підрозділам
суходільних військ (недостатня кількість штурмової
авіації).
Критично важливими об’єктами, захоплення
(знищення) яких значною мірою могло завадити
(зірвати) плани супротивника і сприяти виконанню
задач угруповання «Північ» мали би бути: пускові
установки (ПУ) в районах Краматорськ, Артемівськ,
Зелений Гай, Дубівка, Миколаївка, Краснопавлівка (на
бар’єрному рубежі Дніпро–Донбас); опорний пункт
в зоні дії: Великі Новосілки; мости на бар’єрних
рубежах; ракетні підрозділи на стартових позиціях
в районі Краматорська; зосередження техніки, ор.
ПА, РСЗВ в районах: Гвардійське, Черкаське; бойові
літаки на летовищах Чугуїв, Миргород; підрозділи
ППО на стартових позиція в районі Дніпропетровськ
(Гвардійське), Харків (м. Рогань, Руська Лозова), Київ
(Біла Церква, Золотоноша).
Виходячи з аналізу військово–політичного становища, складу і стану військ (сил) угруповання і
поставлених задач, передбачалося основні зусилля
російського наступального удару зосередити на
напрямку Донське, Богодухов, Київ, шляхи головних
ударів: Донське, Богодухов, інший в напрямку Донське,
Дніпропетровськ (Дніпро). Операція мала б (має) бути
здійснена із залученням усіх видів і родів військ РФ й
проведена протягом 14 діб.
Утриманням важливіших районів і пунктів
опору передбачалося створити зони безпеки з метою
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недопущення висування українських військ з західних
областей країни і забезпечення матеріально–технічного
забезпечення підрозділів угруповання:
– зону №1: Золочев, Половка, Охтирка, Котельва,
Полтава, Кобеляки, Світлогорське, Новомосковськ,
Красноград, Коломак, Богодухів;
– зону №2: Калита, Лебедівка, Бортничі, Лепляво,
Чапаївка, Липове, Власівка, Оржиця, Гребінка, Згурівка.
В інформаційному протиборстві ставилися цілі:
– переконати супротивника у тому, що бойові дії
ведуть підрозділи ополчення ДНР і ЛНР;
– деморалізація підрозділів ЗСУ для дезертирства,
здачі в полон чи залишення позицій;
– показ звірств і жорстокості українських ЗС щодо
мирного населення;
– внесення розколу в європейсько–американські та
українсько–американські взаємини;
– визначеними групами суходольного призначення,
переодягненими у форму з шевронами Національної
гвардії України, імітувати здійснення диверсій на
території ДНР і ЛНР із широким висвітленням в ЗМІ та
в мережі Інтернет.
З метою обману і прихованості росіяни намагатимуться:
– демонстративними діями в районах південніше
Брянська та Клинців відволікти частину сил
супротивника і розпорошити його увагу;
– при виконанні найближчої задачі переконати
супротивника в обмеженості мети наступу захопленням
Луганської області;
– при перевезеннях і здійсненні маршів змінити
конфігурацію ПУ ОТР (ТР) і РСЗВ;
– марші, завантаження і розвантаження ешелонів
здійснювати у нічний час;
– вантаження БТГр Балтійського флоту здійснювати
під легендою участі у навчаннях Північного флоту.
Об’єднане угруповання військ «Північ», що
захоплювало б Лівобережну Україну мусило мати у
своєму складі:
– Угрупування військ «Полтава» (до закінчення
сьомого дня операції завершити ізоляцію району
бойових дій, взяти під контроль територію Харківської
та Дніпропетровської областей, забезпечити зайняття
висхідних районів для наступу підрозділами другого
ешелону і виконати подальшу задачу угрупування).
У складі: Перший ешелон – три бригади (БТГр–7):
1 бригада (15 омсбр (2 БТГр) ЦВО); 2 бригада (зведена,
БТГр 138 омсбр 6А; БТГр 32 омсбр ЦВО); 3 бригада
(зведена, БТГр 200 омсбр СФ; БТГр 79 омсбр БФ);
Угрупування з’єднань і частин розвідки – два загони
СпН; Угруповання РВіА – реадн. (без 2–х батр) 79 реабр;
адн (без батр), адн 288 абр; Угруповання інженерних
військ у складі понр, ір 45 оібр; Резерв – 6 отбр.;
– Угрупування військ «Київ» (до кінця п’ятнадцятого
дня завершити блокування супротивника на території
Лівобережної України і взяти під контроль Сумську,
Полтавську, Чернігівську і частину Київської областей).
У складі: Перший ешелон – одна бригада і дві полкові
групи (БТГр–8); 1 бригада (31 одшбр (БЕГр–2); 2 полкова
група 106 вдд (БТГр 137 пдп, 51 пдп 106 вдд); 3 полкова
група 76 дшд (БЕГр 104, 234 дшп 76 дшд); Угрупування
з’єднань і частин розвідки – три загони СпН; Угрупування
РВіА – реадн (без 2–х батр) 79 реабр; адн (без батр) 9
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абр; адн 244 абр БФ; Угрупування інженерних військ
у складі понр, ір 45 оібр (після виконання найближчої
задачі); Резерв – БТГр від 11 одшбр, 56 одшбр.;
– Угрупування ракетних військ (у складі: 1,2 рдн
448 рбр.);
– Угрупування військ ПВО (у складі: 1018 КП
ПВОіА, зрдн 49 зрбр, 53 зрбр (КП, зрдн–2), зрбатр 1117
зрп 2 мед 1 ТА);
– Угрупування авіації:
– винищувальна авіація (у складі: 6 СУ–27 159 іап
аер. Курськ, 4 МіГ–31 790 іап аер. Бутурліновка);
– оперативно–тактична авіація (У складі: 6 СУ–34 47
сап аер. Курськ, 6 СУ–34 47 сап аер. Бутурліновка);
– розвідувальна авіація (у складі: 2 СУ–24 мр 4 оер
аер. Бутурліновка);
– армійська авіація (у складі: 12 Мі–8, 5 Мі–24, Мі–8
сів 549 АвБ аер. Валуйки; 7 Мі–24, 12 Мі–8, Мі–8 ппа
378 АвБ аер. Курськ; 2 Мі–28, 2 Ка–52, 4 Мі–8, Мі–26 15
бр АА аер. Міллєрово);
– Угрупування РЕБ (радіоелектронної боротьби; у
складі: зведена група РЕБ з ППД 16 обр РЕБ, МГ РЕБ
від 16 обр РЕБ, МГ РЕБ 328 об РЕБ 1 К ВПС і ППО, МГ
РЕБ у кожній БТГр.);
– Угрупування сил і засобів матеріально–технічного
забезпечення (тактична група від 51, 69 брМТЗ);
– Угрупування для визначення оманливих районів
зосередження військ (у складі: дві БТГр від 1 ТА).
Цей план повномасштабного нападу на материкову
територію України й окупації її лівобережної частини
було розроблено підлеглими командуючого військами
Західного військового округу генерал–полковника
А. Сідорова та начальника штабу Західного військового
округу генерал–лейтенанта В. Астапова [13]. Цілком
вірогідно, що великі військові навчання, які здійснювали
Збройні сили РФ вздовж північного кордону України з
Росією були нічим іншим як відпрацюванням за умов,
максимально наближених до бойових, вищевказаної
спецоперації з вторгнення.
Вочевидь, що подібні (як і іншого роду) наміри й досі
не відкинуто Кремлем, а тимчасово відтерміновані до
поки російська дипломатія досягає своїх поточних цілей,
а Росія (зі згоди Заходу) зберігає за собою анексований
Крим й успішно перетворює окуповані нею частини
Донбасу на «сіру зону», що завдяки т.зв. Мінським
домовленностям має стати тягарем і зашморгом на
шиї економіки України та перетворитися на хронічну
злоякісну виразку її адміністративно–політичної
системи й своїми метостазами руйнувати український
державний організм.
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Партійна та виборча політика
як чинник еволюції зовнішньополітичної стратегії
адміністрації Барака Обами
Метою дослідження є виявлення ролі партійної та виборчої політики
на зміни у зовнішньополітичній стратегії американських адміністрацій на
прикладі президентства Барака Обами. У дослідженні були застосовані
наступні методи: кейс–стаді, історичний, контент–аналіз.
Американці можуть підтримувати використання як воєнних, так
й невоєнних інструментів «Великої стратегії» США. Демократи при
Обамі були розділені по центральних питаннях зовнішньої політики США.
Республіканці відійшли від чітко неоконсервативних засад й анти–терористи
підсилили свої позиції. Завдяки цьому протягом свого першого терміну Обама
домігся значного внутрішнього успіху в зменшенні військової присутності й
недопущенні нового залучення збройних сил за кордоном. Але другий термін
був провалений з точки зору «Великої стратегії», принесеної президентом у
жертву його амбітним внутрішнім реформам.
Ключові слова: партійна політика, виборча політика, «Велика
стратегія», Барак Обама.

Відповідно до доктрини Обами, США багато
в чому мали пристосовуватися й заощаджувати на
міжнародному рівні, аби президент міг сфокусуватися
на тому, щоб залишити якнайбільшу ліберальну
внутрішню спадщину. Це спричинило цілеспрямовані
коректування зовнішньої політики, коли президент
вважав за необхідне, які в основному являли собою
перехід від зброї до лестощів, зменшення військового
значення й присутності та недопущення будь–якого
серйозного залучення за кордоном. Президент Обама
тримав прийняття остаточних стратегічних рішень у своїх
руках, консультуючись із дуже вузьким внутрішнім колом
радників Білого дому, сприйнятливих до його пріоритетів.
У результаті парадоксом був високо–централізований
процес прийняття рішень, у якому чіткі й внутрішньо
погоджені зовнішньополітичні рішення в конкретних
регіональних випадках часто свідомо затримувалися, щоб
звести до мінімуму внутрішній політичний ризик.
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Дослідження побудовано на оригінальних джерелах.
Особливо треба відмітити фундаментальну працю
відомого регіоналіста Оле Холсті, присвячену проблемі
впливу суспільної думки на зовнішню політику США,
а також матеріали дослідницьких центрів П’ю (Pew
Research Center) та Геллап (Gallap). Разом з тим, у
попередніх дослідженнях не приділено достатньо уваги
аналізу внутрішніх чинників на зовнішню політику
США у 2008–2016 рр. Отже, метою дослідження
є виявлення ролі партійної та виборчої політики у
зміні зовнішньополітичної стратегії американських
адміністрацій на прикладі президентства Барака Обами.
У дослідженні були застосовані наступні методи: кейс–
стаді у якості основного, історичний, а також контент–
аналіз як додаткові.
Хоча американська двопартійна система зосереджена головним чином навколо внутрішніх питань,
вона впливає на «велику стратегію», й цей вплив діє
декількома способами. По–перше, оскільки демократи
й республіканці конкурують за виборну посаду, вони
намагаються звернутися до виборців, щоб розділити
опозицію й знайти виграшні питання, одночасно
створюючи широкі власні коаліції. Це не менш вірно
й для президентів та їхніх опонентів: дискусії по
зовнішній політиці часто виявляються залученими
в процес партійної конкуренції. По–друге, члени
кожної політичної партії в цілому – серед широкої
громадськості, Конгресу, груп інтересів та еліти – мають
різні погляди щодо зовнішньої політики. Ми визначаємо
еліти як невеликий відсоток з обох сторін, що приділяє
пильну увагу міжнародним справам, виражає свої
погляди публічно й має вплив на іншу, не–елітарну
частину суспільства.
Ці переваги можуть формуватися конкретними
матеріальними інтересами, ідеологічними переконаннями або їхньою комбінацією. Більше того, у кожної
зі сторін існує розмаїтість між різними фракціями або
тенденціями, коли справа стосується міжнародних
відносин, й сила цих численних тенденцій змінюється.
Суспільна думка з питань зовнішньої політики
відрізняється залежно від партії; вона також
відрізняється залежно від рівня уваги до даних питань.
Великі дослідження, проведені політологами, зокрема,
Оле Холсті, показують, що як суспільна думка, так
й думка еліти в Сполучених Штатах можуть бути
розділені. Перша частина підтримує «кооперативний»
або «голубиний інтернаціоналізм», що відповідає таким
цінностям як підтримка ООН, транснаціонального
керування, мирної дипломатії, договорів про контроль
над озброєннями, іноземній допомозі, гуманітарним
цілям та ненасильницькому розв’язанню міжнародних
конфліктів. Друга частина – «бойовий» або яструбиний
інтернаціоналізм, підтримує витрати на оборону,
приховані дії та використання сили за кордоном,
включаючи удари, на випередження. Заповзятливі
інтернаціоналісти підкреслюють можливості глобального миру й співробітництва за допомогою багатобічної
координації; люті інтернаціоналісти бачать у світі
небезпечне місце й уважають військову міць США
центральною для запобігання погроз національній
безпеці [1, с. 151–54, 130–161].
Американці можуть підтримувати використання
як воєнних, так й невоєнних інструментів великої
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стратегії США; деякі підтримують той або інший; деякі
не підтримують ні того, ні іншого. Тих, хто підтримує
всі інструменти, можна назвати інтернаціоналістами.
Тих, хто не підтримує ніякі з них, можна назвати
ізоляціоністами. Тих, хто підтримує тільки військові
інструменти, яструбами. А тих, хто підтримує тільки
невоєнні інструменти, голубами. Один зі способів
задуматися про взаємини між партійною політикою й
американською «Великою стратегією» протягом багатьох
років – це враховувати сильні сторони й приналежність
цих чотирьох основних течій у кожній партії.
Протягом останніх сорока років консерватори мали
тенденцію бути яструбами, у той же час ліберали, як
правило, були голубами. Ці тенденції, очевидно, є
пов’язаними з внутрішніми політичними й глибоко
вкоріненими філософськими переконаннями, які
навряд чи зникнуть. У той же час, на думку Томаса
Едсола, еліта обох партій має тенденцію до різних форм
інтернаціоналізму, будь то яструбиний або голубиний, а
громадськість є більш амбівалентною [2].
Республіканці традиційно є менш розділеними, аніж
демократи з питань зовнішньої політики й військових
питань. Яструби домінували в Республіканській партії,
якось справляючись з її ізоляціоністським крилом; партія,
як правило, була об’єднана на базі інтернаціоналізму
при кожному республіканському президенті після
Дуайта Ейзенхауера. В 2003 р. вторгнення в Ірак й
наступні розчарування порушили питання про те, як
повинна виглядати консервативна зовнішня політика.
Але республіканці в епоху Обами як і раніше були
значно більше агресивні, ніж середньо статистичний
американський виборець [3, с. 79]. Це одна із причин
того, що такі кандидати, як Рон Пол й Пет Бьюкенен,
не змогли наблизитися до забезпечення кандидатури в
президії Республіканської партії. Але ще один тривалий
період у вигнанні з Білого дому змусив республіканців
серйозно обговорювати питання зовнішньої політики, й
консервативні ізоляціоністи повернулися.
Демократи при Обамі по всій країні внутрішньо
були розділені щодо центральних питаннях зовнішньої
політики США, насамперед, відносно застосування сили.
У травневому опитуванні дослідницького центру Pew
(П’ю) 2011 р., наприклад, більшість демократів хотіли
«якомога швидше вивести війська» з Афганістану; менше
половини воліли тримати там війська, поки ситуація не
стабілізувалася. Що стосується військових витрат, 51%
демократів уважали, що Сполучені Штати як й раніше
занадто багато витрачають на національну оборону; тільки
12% вважали, що це занадто мало, при цьому що останні
35% вважали існуючий рівень правильним. Стосовно
питання, чи є «найкращим спосіб забезпечити мир через
військову силу», Pew виявив, що демократи розділені
приблизно порівну, причому 44% заявили, що згодні із
цим твердженням. Такий же поділ пов’язаний з питанням
про те, чи варто Сполученим Штатам завдати удару по
Ірану, щоб запобігти отриманню ним ядерної зброї: 46%
демократів заявили, що вони схвалять таку атаку. Щодо
питання про удари дронів, то близько 64% демократів
підтримували їхнє використання проти підозрюваних
терористів. Явна більшість демократів виступала проти
перспективи втручання США в Лівію й Сирію [4]. Отже,
не можна сказати, що Демократична партія об’єднана,
коли мова йде про різні міжнародні й військові проблеми.
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Існувала значна опозиція з боку більш ліберального
крила партії по цілому ряду зовнішньополітичних питань
та питань безпеки в еру Обами.
Багато демократів воліли б у принципі ухилитися від
ударів дронів, триматися подалі від Лівії й Сирії, вивести
всі війська з Афганістану, закрити Гуантанамо, уникнути
збройного конфлікту з Іраном, скоротити витрати США
на оборону, уникнути подальших торговельних угод та
зосередити увагу й ресурси на просуванні прогресивної
внутрішньої політики. Проте переважна більшість
демократів також заявляли, що вони схвалюють
зовнішню політику США при Обамі. Почасти це
пояснюється тим, що демократи добре сприймали
обережність Обами при прийнятті конкретних рішень
відносно зовнішньої політики й національної безпеки.
Більше того, по широких питаннях, дійсно важливих для
двох партій США, таких як правильна роль федерального
уряду в економіці країни, ліберальні демократи були
об’єднані в опозиції до консервативних республіканців.
Що стосується поглядів республіканців в епоху
Обами, той настрій у складі партії й серед її представників
у конгресі відійшов від чітко неоконсервативних засад.
Анти–терористи явно підсилили позиції. Разом з тим,
у цілому, строгі ізоляціоністи усе ще були меншиною
республіканської партії. Консервативні республіканці,
у тому числі республіканці Чайної партії, як і раніше
були досить твердими відносно широкого кола питань
національної безпеки в порівнянні з демократами й
незалежними.
Безсумнівно зросла фракція ізоляціоністів. Антиросійська традиція Республіканської партії виникла
після розпаду Радянського Союзу й очолювалася такими
політиками, як Бьюкенен та Рон Пол. При президентстві
Обами до 2014 р. спостерігався поступовий ріст
республіканського анти–інтервенціонізму. Син Рона
Пола, сенатор Ренд Пол, був особливо ефективний
у формулюванні й популяризації анти–інтервенціоністських проблем у рамках Республіканської партії
й за її межами. Республіканці дійсно перейшли від
міжнародної активності до внутрішніх фінансових та
конституційних проблем, а консервативна база партії, як і
широка громадськість, не була настроєна на гуманітарну
інтервенцію. Проте, принципові анти–терористи Республіканської партії рекомендували набагато більше,
ніж тактичне зрушення: вони закликали Сполучені
Штати різко скоротити масштаби військових витрат,
баз і міжнародних альянсів, успадкованих з минулого
століття. Незалежно від того, чи обговорювалась
американська політика щодо Китаю, Росії, витрати на
оборону, терористів–джихадистів, безпілотні удари
або іранську ядерну програму, основною причиною
викликів безпеки США, на їх думку, був провокаційний
і агресивний характер самої зовнішньої політики
США. Проте, строгі анти–інтервенціоністи залишалися
фракцією меншості навіть усередині Чайної партії.
По широкому колу питань республіканці як і
раніше більше яструби, ніж середній американець.
Республіканці набагато частіше, ніж демократи або
незалежні, заявляли, що «кращий спосіб забезпечити
мир – це військова сила». Тільки 17% республіканців
вважали, що Сполучені Штати занадто багато
витрачають на національну оборону; 45% вважали,
що це занадто мало. 70–80% республіканців говорили,
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що вони підтримають повітряні атаки США, але не
дозволять Ірану створювати ядерну зброю. Аналогічний
відсоток виборців з Республіканської партії підтримує
безпілотні удари по підозрюваних терористах. Коли
президент Обама прийняв рішення про збільшення
військового потенціалу США в Афганістані в 2009 р.,
він одержав найдужчу підтримку з боку республіканців.
Також переважна більшість республіканців підтримала
авіаудари проти Ісламської Держави Ірак і Сирії у
вересні 2014 р. [5].
Республіканські погляди Чайної партії на американську зовнішню політику особливо часто неправильно
розуміють зовнішні спостерігачі. Рух «Чаювання»
виник у 2009 р., насамперед в опозиції до внутрішнього
порядку денного президента, з таких питань, як
дефіцит витрат. Зовнішня політика ніколи не була
головним завданням руху. Вважається, що прихильники
«Чаювання» повинні бути ізоляціоністами; проте
численні результати опитувань за ці роки демонструють,
що члени Чайної партії насправді були більше схильні,
аніж інші американці, підтримувати американські
військові зобов’язання за кордоном. Наприклад, в
2011 р. центр Pew виявив, що з наступних трьох
політичних угруповань (демократів, республіканців
партії Чаю та інших республіканців), прихильники
«Чаювання» найбільше протистояли скороченню
витрат США на оборону, найбільше були схильні
стверджувати, що кращий спосіб забезпечити мир – це
військова сила [6]. Більшість республіканців Партії Чаю
не була ізоляціоністами. Проте, вони запекло захищали
національний суверенітет США та, як правило, неохоче
ставилися до іноземної допомоги, ООН та гуманітарного
втручання за рубежем. Ми знаходимо те ж сполучення
зовнішньополітичних поглядів, розглядаючи заяви
й голоси численних відомих на національному рівні
лідерів «Чаювання», таких як сенатор Тед Круз. Інакше
кажучи, більшість прихильників «Чаювання» не
належала до «кооперативного» інтернаціоналізму. Це
були просто тверді американські яструби.
Безумовно, специфічний настрій серед республіканців з питань зовнішньої політики змінився за
останнє десятиліття. При Обамі Республіканська партія
підтримувала війну з терором, але підтримка деяких
видів військової інтервенції США на Близькому Сході
значно вщухла. Багато американських консерваторів,
як на елітарному, так і на загальному рівні, були
стурбовані тим, що просування демократії й масштабні
наземні втручання в арабському світі тільки сприяли
радикальному ісламу. Події «Арабської весни» нічого
не дали. Після досвіду минулого десятиліття в Іраку
й Афганістані відчуття утоми навіть серед багатьох
яструбів, привело до скепсису щодо можливостей США
допомогти успішно змінити мусульманські суспільства
в демократичному напрямку. Більше того, це почуття
скептицизму превалювало з фокусом на внутрішні
проблеми, включаючи фіскальні й конституційні
проблеми. «Чаювання» стало прикладом цього фокусу.
Консерватори Республіканської партії були єдині й
енергійні в опозиції до внутрішнього порядку денного
Обами. Переконання в тому, що федеральний уряд
витрачає занадто багато грошей, позначилося на
підтримці Республіканської партії щодо численних
міжнародних витрат.
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У випадку із президентом Обамою, багато
переконаних консерваторів уважали його загрозливим
для традиційних американських форм обмеження
уряду. Навіть якщо вони схвалювали якесь конкретне
зовнішньополітичне рішення, прийняте Обамою,
вони не довіряли йому. Ця відсутність довіри частково
випливала з попередньої незгоди з ним по широкому
колу інших питань й через сам стиль його керівництва як
головнокомандуючого протягом перебування в Білому
домі.
Отже, консерватори, у тому числі консерватори
«Чаювання», як і раніше були більше схильні до
ліберальних форм інтернаціоналізму, включаючи
більш високі рівні витрат на оборону, надійний
контр–тероризм і військову підтримку союзників
США за рубежем. Ліберали частіше, ніж
консерватори, віддавали перевагу кооперативній
формі інтернаціоналізму, включаючи підтримку
ООН, проектів в області гуманітарної політики й
забезпечення багатосторонньої угоди з таких питань,
як зміна клімату й контроль над озброєннями.
Республіканці залишалися більш яструбиними, ніж
демократи.
Іншим важливим чинником, що впливав на
американську «Велику стратегію», була виборча політика.
Вибори впливають на стратегію в тому розумінні, що
нова адміністрація може вирішити додержуватися
пріоритетів, що відрізняються від пріоритетів
попередника. Навіть проміжні вибори в Конгресі можуть
вплинути на американські зовнішньополітичні справи.
Міжнародна політика не завжди є важливим питанням
на президентських виборах у США. Проте, навіть якщо
це не так, громадськість очікує, що президент, а також
будь–який серйозний кандидат у президенти, будуть
здатні продемонструвати компетенції й знання відносно
таких питань. Крім того, часто трапляється, що зовнішня
політика й проблеми національної безпеки дійсно
відіграють роль у попередніх результатах виборів.
Залежно від настрою виборців, мінливі виборці можуть
винагороджувати за прояв сильного міжнародного
лідерства або за те, що країна не вступила у війну.
Загальний міф, що стосується виборчої політики
США, полягає в тому, що президенти вдають до війни за
рубежем, щоб відволікти увагу від внутрішніх проблем
й допомогти виграти переобрання. Існує дуже мало
історичних або емпіричних даних, що підтверджують
такі теорії. Президенти, як правило, ухиляються від
застосування сили на міжнародному рівні, коли вони
виходять на переобрання. Участь США в тривалому
військовому тупику за кордоном, як правило, приводить
до того, що будь–яка партія й діючий президент йдуть у
відставку. За минуле століття не було ні одного випадку,
коли кандидат у президенти США використовував у
мирний час платформу, що закликала до війни, й переміг
би при цьому.
У 2008 р. невдоволення президентом Бушем й війною
в Іраку відкрило двері для широкої публіки, щоб почути
аргументи на користь зовнішньої політики й національної
безпеки від юного сенатора з Іллінойсу Барака Обами.
У демократичних президентських праймеріз в 2008 р.
Обама домігся підтримки більшої частини делегатів
через його чітку давню позицію проти війни в Іраку.
Проте, не було ніякої гарантії, що всеосяжна антивоєнна
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позиція обов’язково буде мати таку ж привабливість
для голосування виборців. Кампанія Обами розуміла
цю дилему, створюючи зовнішньополітичну платформу,
що містила в собі обіцянку більш агресивно боротися з
«Аль–Каїдою» та «Талібаном» в Афганістані й «виходу
з Іраку».
Зрештою, ті виборці, які були найбільше стурбовані Іраком, проголосували за Обаму. Однак
опитування також показали, що виборцям легше було
представити Маккейна головнокомандувачем, ніж
Обаму. Таким чином, у цілому міжнародні питання
не дали вирішальної переваги жодному з кандидатів.
Найбільшим фактором, що спрацював на користь Обами,
була просто непопулярність президента Буша у 2008 р.
Більшість виборців не схвалювала діючого президента й
була готова перегорнути сторінку. Остаточний результат
виборів являв собою шанс для Обами й демократів
управляти як усередині, так і в зовнішній політиці,
контролюючи і Білий дім, і Конгрес [7].
Питання контр–тероризму виявилося зненацька
тернистим для нового президента. По широкому
колу складних політичних завдань, пов’язаних з
наглядом, прицілюванням, затримкою й допитом
підозрюваних терористів, Білий дім Обами часто був у
обороні, критикував республіканців, але відступав від
попередніх зобов’язань і розчаровував ліберальних,
антивоєнних прихильників Обами. Ряд спроб
терористичних атак у США, у тому числі успішний у
Форт–Худі, штат Техас, лише підкреслював значимість
проблеми поряд з потенційною слабістю Обами.
Коли адміністрація спробувала закрити Гуантанамо
і провести цивільний процес у Нью–Йорку для
натхненника терактів 9/11 Халіда Шейха Мохаммеда,
навіть багато демократів збунтувалися. Отже,
новий президент залишався уразливим для критики
республіканців і всіх незгодних з демократами у
питаннях боротьби з тероризмом.
Обама представив свою осінню стратегію 2009 р.
в Афганістані під потужним перехресним тиском. З
одного боку, йому потрібно було продемонструвати
міцність, подолати критику Республіканської партії
й зберегти свою кампанію, щоб зосередитися на
Афганістані. З іншого боку, президентові необхідно
було заспокоїти антивоєнних демократів, захистити
внутрішні пріоритети, такі як реформа охорони
здоров’я, й не дати афганському конфлікту стати його
власною версією В’єтнаму. У грудні приблизно 33 000
додаткових американських військ були відправлені
в Афганістан. У той же час Обама оголосив, що
зазначені війська почнуть виходити з конфлікту в
липні 2011 р. Стратегічно це було помилкою: якщо
таліби знали, коли американські війська підуть, вони
могли просто дочекатися їхнього виходу. Однак у
внутрішньополітичному плані Обама вважав, що це
корисним. Оголошення про введення військ допомогло
запобігти критиці з боку республіканців в 2009–
2010 рр., у той час як заява про терміни виходу Америки
допомогло переконати антивоєнних демократів у тім,
що військова участь в Афганістані не буде тривати
нескінченно. Як сказав президент сенатору Ліндсі
Грему: «Я не можу втратити всю Демократичну партію.
І люди не хочуть чути, що ми будемо там десять
років» [2].
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Успішний американський наліт на секретну базу
Усами бен Ладена в Абботтабаді, Пакистан, 2 травня
2011 р., надзвичайно вплинув на зовнішню політику
США. Президент Обама заслужив визнання за те, що
він підписав цю сміливу, продуману акцію. Вплив
цього на вибори був дійсно значним. Рейс в Абботтабад
не тільки став центральним елементом переобрання
президента; подія також дозволила йому стверджувати,
що з остаточним зникненням бен Ладена прийшов час
покласти кінець війнам Америки й повернутися додому.
22 червня 2011 р. Обама оголосив про початок виводу
американських військ з Афганістану. Заявляючи, що
«хвиля війни відходить», він уточнив, що під кінець року
Сполучені Штати виведуть 10 000 військовослужбовців,
а ще 23 000 до вересня 2012 р. [8].
Швидкість і масштаби запланованого виводу
військ важко виправдати у військовому відношенні.
Якщо американські сили в Афганістані мали життєво
важливе значення для зусиль США по боротьбі з
тероризмом, як неодноразово говорив президент, то
був вагомий аргумент проти виводу цих сил у такій
великій кількості в середині бойового сезону 2012 р.
Але внутрішньополітичні міркування суперечили
військовим. Білий дім був настроєний на те, щоб війська
США були на шляху додому задовго до переобрання
президента. Більше того, до 2011 р. американська
суспільна думка зміщається проти афганської війни.
Переважна більшість демократів і незалежних
погодилися з тим, що запланований вивід військ з
Афганістану відбувається або в правильному темпі,
або недостатньо швидко. Навіть традиційно яструбині
республіканці усе більше й більше зіштовхувалися
із цим питанням. Білий дім більше не почував себе
уразливим для критики Республіканської партії як
по контр–тероризму, так і по Афганістану; якщо
республіканці хотіли сперечатися про більш розширену
бойову присутність США в цій країні, це принесло б
користь президентові.
Оскільки Обама готувався до інтенсивної виборчої
кампанії, йому було важливо, що президентські праймеріз
Республіканської партії виявили як масштаби, так і межі
програми зовнішньої політики цієї партії. Кандидати, що
користувалися популярністю в Партії Чаю, включаючи
Мішель Бахманн і Ріка Перрі, були повні глибокого
скептицизму відносно державного будівництва США
в Лівії й Афганістані. Лібертаріанський представник
Рон Пол говорив про велику стратегію строгого
невтручання [9].
Але майже 90% первинних виборців з Республіканської партії подали свої бюлетені за трьох кандидатів
– колишнього держсекретаря штату Массачусетс
Мітта Ромні, спікера верхньої палати Ньюта Гінгріча
й колишнього сенатора з Пенсільванії Ріка Санторума,
що критикував Обаму по іранській ядерній програмі,
контртероризму, китайсько–американським відносинах,
керуванню альянсами, військовим витратам і
міжнародному лідерству США.
Міжнародні відносини не були головною турботою
більшості виборців на президентських виборах
2012 р., але, оскільки такі питання мали значення, вони
працювали на користь Обами. Більшість опитувань
протягом осінньої кампанії продемонструвала перевагу
президента перед Ромні з питань зовнішньої політики.
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Це відбулося не через слабість Ромні; він запропонував
виборцям
основну
версію
республіканського
інтернаціоналізму, критично настроєну й більше
агресивну, чим в Обами, але навряд чи екстремальну.
Основні умови 2012 р. просто не грали на користь
кандидатури від Республіканської партії. Діючий
президент, що полював за Усамою бен Ладеном і був
у гармонії з настроями публіки відносно військових
втручань США за рубежем, був непереможний, й це
знали республіканські стратеги.
Єдиною
драматичною
зовнішньополітичною
подією, що повинна була відбутися під час кампанії
2012 р., був терористичний напад 11 вересня на
дипломатичну місію США в Бенгазі, Лівія, у результаті
якої загинуло кілька американців, включаючи посла
США в цій країні. Ця атака й інші подібні їй, схоже,
виступали проти переобрання Обами, стверджуючи,
що «Аль–Каїда перемагає». Але з якоїсь причини ця
проблема не вплинула на незалежних. Ті, хто вагається,
як правило, віддають діючим президентам перевагу,
якщо тільки вони не переконані, що це катастрофічно.
Убивство бен Ладена дало президентові Обамі винятково
переконливий захист від обвинувачень у слабості.
У той же час для тих виборців, які були найбільше
стурбовані
зовнішньою
політикою,
прагнення
уникнути іншої війни здавалося першорядним.
Команда Ромні зрозуміла цю електоральну динаміку, і
в такі ключові моменти, як третя телевізійна дискусія
з Обамою, вирішила підкреслити обережність Ромні.
Консерватори були засмучені цим рішенням, як і
явним небажанням багатьох елітних засобів масової
інформації серйозно ставитися до проблеми Бенгазі.
Проте, навіть якщо Ромні якимось чином завдав удару
по президенту з приводу Бенгазі, є дуже мало доказів
того, що це змінило остаточний результат виборів.
Незалежні виборці дали Обамі кредит довіри за те,
що Сполучені Штати вийшли з ескалації військових
місій і завершили полювання на бен Ладена. Широка
громадськість не була налаштована почути критичні
аргументи по зовнішній політиці в 2012 р. Її увага була
зосереджена на проблемах внутрішньої економіки.
Республіканці сподівалися, що народне несхвалення
рішення президента по економічних питаннях
переможе, але в підсумку Обама виграв.
Друга інавгураційна промова Обами визначила
основні пріоритети. Представляючи радикальний
аргумент на користь ліберального тлумачення
американського віровчення, президент закликав до
«колективних дій», «турботи про уразливих» і «правил
забезпечення чесної гри» в «сучасній економіці»,
наполягаючи на тому, що «коли часи міняються, повинні
мінятися й ми» [10]. Міжнародним відносинам було
приділено мало уваги. Водночас Обама реорганізував
свою команду по зовнішній політиці й призначив
лоялістів, на найважливіші посади: сенатора Джона
Керрі держсекретарем, сенатора–республіканець Чака
Хейгела міністром оборони й колишню пані посла в ООН
Сьюзан Райс радницею з національної безпеки. Експерти
відзначають, що призначення Хейгела, республіканця
із зовнішньополітичними поглядами, дуже схожими на
Обаму, було особливо важливим, оскільки його роль
полягала у спостереженні за військовими витратами,
що скорочувалися. Це був перший випадок, коли
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президент–демократ призначив республіканця, який
допоміг забезпечити двопартійну підтримку зменшення
американської військової присутності за рубежем.
Висновки. Таким чином, протягом свого першого
терміну перебування на посаді Барак Обама домігся
значного внутрішнього успіху в переході від зброї
до лестощів, зменшення військового значення й
присутності та недопущення будь–якого серйозного
залучення збройних сил за кордоном. Демократи в
значній мірі підтримували його, навіть коли в них
були сумніви щодо деяких його рішеннях стосовно
використання сили за рубежем. Республіканці
критикували його, але все ж погоджувалися. Обама
перетворив зовнішню політику на гасло задля
виборчих переваг для власної партії. У другий термін
президентства він використовував національну безпеку
для подальшого здійснення всеосяжної грандіозної
стратегії міжнародного скорочення з метою збереження
й розширення внутрішньої спадщини. Але саме тут,
попри наявність низки сприятливих чинників, від
зазнав поразки. Особливо це стало ясно після перемоги
Дональда Трампа, який поставив за мету якнайшвидше
скасувати всі реформи, проведені його попередником.
Виявлення причин цього феномену має послугувати
темою подальших наукових розвідок.
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Party and electoral policy as a factor of foreign policy strategy
evolution of Barak Obama’s administration
The aim of the research is to identify the role of party and electoral policy to
the changes in the foreign policy strategy of the American administrations on the
example of Barack Obama’s presidency. The following methods were used in the
research: case study, historical, content analysis.
Americans can support the use of both the military and non–military tools
of the «big strategy» of the United States. Democrats under Obama were divided
on the central issues of the foreign policy of the USA. Republicans have shifted
from clearly neoconservative principles and anti–terrorists have strengthened their
positions. Due to this during his first term, Obama has achieved significant domestic
success in reducing the military presence and preventing a new engagement abroad.
But the second term was defeated in terms of the «big strategy» presented by the
president as a victim of his ambitious domestic reforms.
Keywords: party policy, electoral policy, «big strategy», Barack Obama.
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Трендовість1 державних перетворень у Польщі
у постсоціалістичний період
кінця ХХ – початку ХХІ ст.:
політичний ракурс проблеми

Автором у статті, на підставі аналізу вітчизняної та зарубіжної
літератури, розглянуто суспільно–політичні трансформації в Республіці
Польща у постсоціалістичний період кінця ХХ – початку ХХІ ст. Виокремлено
головні тренди як фактори структурних перетворень Польщі та побудови
її європейського типу. Науковцем, на підставі отриманих результатів,
зроблено висновок про те, що головним й рушійним трендом трансформацій
республіки, означеного періоду, стала політична зрілість польських лідерів–
реформаторів та їх готовність до структурних оновлень країни. А також,
людиноцентриськість урядових програм, відображених у ліберально–
демократичних реформах, серед яких чільне місце відведено адміністративно–
територіальній (самоврядній), медичній, пенсійній та освітній.
Ключові слова: трансформація, тренд, тенденція, реформа, перетворення, «політичний феномен», «шокова терапія», макроекономічна стабілізація, мікроекономічна лібералізація.

Вже чверть століття Україна є незалежною, однак
і до сьогодні вона не має успішної концепції свого
розвитку. Відхід від радянської моделі державотворення
залишив в умовах молодої країни свої найнегативніші
елементи – бюрократизацію державної структури із
властивими їй надбудовами та всеохоплюючу корупцію,
а також прірву між командною та ліберальною
економіками. Усі ці фактори проявилися економічним
відставанням країни від провідного світу та анексією
Криму й окупацією Донбасу північно–східним сусідом
Російською Федерацією. Через те, досвід успішних країн
у проведенні державних перетворень є надзвичайно
важливим, а тому трансформація Республіки Польща у
постсоціалістичний період кінця ХХ – на початку ХХІ ст.,
у розрізі означеної проблеми, є досить актуальною.
Аналіз останніх публікацій з обраної теми свідчить
про її актуальність в умовах сьогодення. Так, до питання
реформ у Польщі у постсоціалістичний період ХХ –
початку ХХІ ст. звертались такі вітчизняні науковці:
А. Василюк, Л. Гриневич, Б. Зайчук, E. Лібанова,
Е. Лодзинська, О. Ляшенко, Б. Надточій, Т. Новікова,
В. Пасічник, К. Савина, В.Скуратівський, Ф. Шльосек та
ін. Серед зарубіжних дослідників слід виділити Н. Барру,
Ж. Дюрозеля, М. Мареско, В. Мосейка, А. Новікову,
Д. Нормана, Ф. Тоді.та ін.
Мета статті – у політичному ракурсі дослідити
трендовість реформ у Польщі у постсоціалістичний
період кінця ХХ – початку ХХІ ст.
Республіка Польща була однією з перших країн
в Центрально–Східній Європі, де були впроваджені
радикальні реформита першою, де відбулися позитивні
результати застосування «шокової терапії» [1].
Наприкінці 1980–х рр. ситуація в Польщі була досить
складною і загрожувала загальним економічним
колапсом. Проте уміле застосування структурних,
1
Тренд (статистика) — загальна тенденція при різнонаправленому русі, визначена загальною спрямованістю змін
показників у часовому просторі.
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глибинних реформ в економіці сприяло стабільному
розвитку країни та її швидкому входженню до
Європейського Співтовариства.
Програма радикальних економічних змін впроваджувалася першим некомуністичним урядом, який очолив
Т. Мазовецький. Проте у більшості інформаційних
джерел вона відома під назвою «планом Бальцеровича»,
оскільки саме останній – віце–прем’єр та міністр фінансів
– був ключовою постаттю у її розробці [2, с. 107].
На думку Л. Бальцеровича, вміла економічна політика
та розв’язання поставлених цілей залежить, передусім,
від загальнополітичних факторівчерез те, що політична
нестабільність не дає можливості контролювати хід
виконання програм. Успіхом економічних перетворень
був проміжок часу між політичним проривом та початком
реалізації реформи. Слід також відмітити згоду громадян
Польщі на урізання їхніх доходів та заощаджень, адже
це виглядало безпрецедентно як свого роду «політичний
феномен» [9, с. 234].
Досвід країн Центральної та Східної Європи, а також
Балтії підтвердив твердження, що саме цьому періоду
притаманний особливий стан політичної системи та
психології мас. Це створює необхідні сприятливі умови
для втілення непопулярних заходів, котрі б в інший час
ставали предметом тривалих дискусій. Л. Бальцерович
визначив цей політичний період одним–двома роками,
по закінченню якого приходить час «нормальної
політики». З цього моменту різні політичні кола не так
легко наважуються на проведення вкрай непопулярних
економічних реформ, з огляду на їхні соціальні наслідки.
Особливо якщо в ході перетворень більшість населення
вкрай невдоволена їхніми результатами. Це призводить
до політичної та соціальної нестабільності в суспільстві,
що в кінцевому результаті веде до падіння кредиту
довіри реформаторам.
Справді, радикальність реформ в Польщі викликала
шок в суспільстві. За свідченням колишнього міністра
праці Я. Куроня, «усе стале, надійне, багаторазово
перевірене щезло просто миттєво… Ні в чому не можна
було бути впевненим. Нічого не залишалося стабільним.
У січні 1990 р. ніхто не міг сказати, чи вистачить йому до
кінця місяця грошей, оскільки ніхто не знав, які будуть
через тиждень ціни. І, тим більше, не знав, що його чекає
через два, три, чотири місяці, через півроку, рік, через
два роки» [10, с. 199–224].
Змінивши
законодавство
країни,
провівши
непопулярні ліберальні кроки, уряд вдався до скорочення та оновлення державного апарату. Історія
постсоціалістичнихкраїн свідчить, що влада чиновників
та політиків значно посилює корупцію. Безумовно,
неефективність соціалістичної держави є прямим
наслідком безпосереднього втручання її в ділову
активність бізнесу і навіть громадян,а такожтотального
одержавлення народного господарства, непрозорості
державних органів. Ліквідація усіх цих недоліків
потребує рішучих дій та витримки в часі.
У першій фазі перетворень Польща мала намір
найперше стабілізувати ситуацію в країні (1990–
1992 рр.). Спад промислової продукції, зростаюча
інфляція, дефіцит товарів, банкрутства підприємств,
незадовільний стан галузей промисловості та безробіття
стали справжнім викликом перед урядом. З–поміж
головних стратегій, які виділив уряд були:
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1. Макроекономічна стабілізація за рахунок скорочення дефіциту державного бюджету [3, с. 100–117].
2. Мікроекономічна лібералізація – всеохоплююче
сприяння
розвитку
підприємництва;
створення
конкурентного середовища за рахунок скасування пільг,
скорочення субсидій, лібералізація цін; доступ в країну
іноземних інвестицій й отримання ноу–хау, створення
конкурентних ринків.
3. Інституційна структурна перебудова, яка передбачала проведення розукрупнення та приватизації основної
частини державних підприємств, а також ліквідації
вітчизняних монополій [8, с. 317–325].
Для досягнення стабілізації було застосовано
інструмент «шокової терапії»1, результатом якої стало
зниження інфляції та врівноваження внутрішнього ринку.
За рахунок успішного проведення реформ та
всеохоплюючої трансформації країни Європейське
Співтовариство закликало Польщу до якнайшвидшого
укладення торговельної угоди з Європейським Союзом.
Під час діалогу щодо членства Польщі була розроблена
спеціальна програма (Phare)2, дії якої головним чином
мали скеровуватися на стабілізації внутрішніх ринків.
16 грудня 1991 року в Брюсселі Польща підписала угоду
про асоціацію, що наблизило її до членства в ЄС [9, c.
123]. Ця подія стала одним із ключових факторів, що
сприяли виходу Польщі з кризи.
Важливим питанням для польської влади у 1990–х рр.
була підготовка нової Конституції. Під час розробки якої
у 1992 році було ухвалено Малу Конституцію, яка стала
основою побудови ефективної законодавчої бази надалі.
Нова Конституція Республіки Польща була ухвалена
парламентом 2 квітня 1997 року. Вона містила положення
про устрій держави, структуру та повноваження гілок
влади, особисті, політичні, економічні, соціальні та
культурні права громадян.
Після відносної стабілізації економіки Польща
розпочала структурні перетворення, які відобразилися в
адміністративно–територіальній, медичній, пенсійній та
освітній реформах.
У 1998–99 рр. уряд розпочав втілювати адміністративно–територіальну реформу, метою якої було
пристосування територіальної структури Польщі до
загальноєвропейських стандартів напередодні вступу до
ЄС. Протягом 90–х рр. було здійснено децентралізацію
функцій й повноважень у системі державного
управління. Найвищої точки цей процес досягнув у
1999 р., коли було впроваджено нову трирівневу систему
державного управління – воєводство, повіт, гміна,
керівним органом яких стала рада. Вона обирається
1
Системні та інституційні реформи в межах «Плану
Бальцеровича» містили наступні елементи: ліквідацію залишків
центрально–командної система управління економікою,
реактивацію місцевого самоврядування та муніципальної
власності, приватизацію, відмову від принципу автоматичного
фінансування комерційних підприємств, зміну податкової
системи та ін.
2
«ФАРЕ» програма (англ. Poland and Hungary: Aid for
Restructuring of the Economies, Phare) – один з трьох фінансових
інструментів Європейського Союзу (разом з «САПАРД» та
«ІСПА») на допомогу країнам–кандидатам з Центральної та
Східної Європи у підготовці до вступу в ЄС. Започаткована 1989
року; спочатку стосувалася лише Польщі й Угорщини (звідки й
назва – абревіатура з початкових букв «Poland Hungary: Action
for Restructuring of Economies...
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відкритим голосуванням, після чого призначає виконавчу
колегію на кожному із зазначених рівнів. Центральний
уряд здійснює свою діяльність у регіонах через своїх
представників воєвод та їх офіси. Воєвода контролює
дотримання законодавства й здійснює співпрацю з
органами місцевого самоврядування з метою досягнення
виконання цілей програми уряду в регіонах [7].
За підсумками адміністративно–територіальної
реформи країна була поділена на 16 воєводств та
373 райони, сформувалась триступенева структура
територіального поділу: самоврядні гміни, райони та
воєводства [15].
Іншим завданням уряду була децентралізація влади,
а також передача органам місцевого самоврядування
значної частини повноважень [5, с. 199–205]. Система
державної служби Польщі (з 1999 р.) була інтегрованою
до стандартів Європейського Союзу. Через те, її головним
критерієм стали відкритість і конкурентоспроможність
при прийомі на роботу, заохочення й контроль, а також
навчання і професійний розвиток. Щоб уникнути
політизації процесу підбору персоналу в Польщі
ретельно сформульовані жорсткі вимоги до кандидатів
на посаду держслужбовця. Головними критеріями
відбору на державну службу стали принципи
професіоналізму,
надійності,
позапартійності
й
політичної нейтральності. До прикладу кандидати, перш
ніж отримати статус державного службовця, зобов’язані
пройти кваліфікаційні процедури протягом кількох
років. Спочатку кандидата призначають на тимчасовій
контрактній основі (до 3 років). Протягом цього часу
службовець проходить шестимісячне стажування та
отримує базову професійну підготовку. Якщо кандидатом
підсумкові іспити складено успішно, він має диплом про
вищу освіту та дворічний стаж роботи на державній
службі, а також володіє щонайменше однією іноземною
мовою, службовець отримує контракт на роботу у
державному секторі на невизначений термін [13].
У 1998 році уряд країни розпочав реальні
перетворення у системі охорони здоров’я. До
пріоритетних напрямків у цій галузі було віднесено
такі: створення недержавних та негромадських установ,
приватизація закладів, впровадження контрактної
системи медичного обслуговування, створення Реєстру
хворих та розробка тарифів на медичні послуги,
запровадження інституту сімейних лікарів тощо.
З 1 січня 1999 року були запроваджені внески
соціального страхування, які стали основним
механізмом фінансування системи охорони здоров’я.
Такий підхід чітко демонструє орієнтацію країни
на використання ринково орієнтованої моделі
змін в медичній галузі. Це сприяло раціональному
використанню фінансів, зорієнтованих на медичні
потреби громадян. Під час реформи система охорони
здоров’я зазнала значних структурних й функціональних
змін. Передусім, медицину Польщі децентралізували – в
країні були створені 16 регіональних фондів медичного
страхування. Лише через чотири роки їх діяльності
фонди були замінені єдиним Національним фондом
охорони здоров’я (NFZ) з центральним офісом та 16
регіональними філіями у воєводствах.
У 2003 році в Польщі було прийнято Закон про
загальне страхування та Національний фонд охорони
здоров’я, яким і відрегульовано принципи загального
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медичного страхування, права й обов’язки застрахованої
особи, організацію та принципи діяльності Фонду,
порядок нагляду за виконанням завдань в галузі медичного страхування.
Головними й пріоритетними принципами функціонування медичної системи в Польщі стали вільний доступ
застрахованої особи до медичної допомоги, а також її
право вибирати лікаря та медичний заклад.
Із 1 січня 2013 року у Польщі впроваджено систему
eWUŚ1, яка забезпечує доступ медичних закладів до баз
даних Фонду, через те під час візиту до лікаря пацієнту
достатньо пред’явити документ, який засвідчує його
особу та назвати свій код PESEL2.
Національний Фонд Республіки Польща визначає
обсяги фінансування системи охорони здоров’я та ліміти
для медичних установ, а також керує внесками громадян,
планує та укладає договори з постачальниками послуг
охорони здоров’я. Медичні установи та лікарі загальної
практики можуть укладати договори з Фондом, що дає
їм змогу надавати широкий спектр послуг населенню.
Важливим кроком у системі медичної реформи
стало впровадження лікаря сімейної медицини. Кожен
пацієнт має право вибрати лікаря первинної ланки. Для
цього необхідно подати медичну декларацію в місцеве
відділення Фонду. Також, окрім лікаря, можна вибрати
медсестру й акушерку (не обов’язково, щоб усі ці фахівці
працювали в одній установі).
Паралельно із медичною була впроваджена пенсійна
реформа, актуальність якої на сучасному етапі постає
навіть у найрозвиненіших країнах світу. У даному
контексті доцільно відмітити, щопершою повноцінною
пенсійною системою стала впроваджена Отто Бісмарком
в Німеччині система обов’язкового пенсійного
забезпечення, яка спиралась на принцип солідарності
поколінь (1889) [11].
У Польщі в умовах глобальних перетворень
постсоціалістичного
періоду
пенсійна
реформа
розпочалася з 1 січня1999 р. З перших етапів її втілення
уряд країни зіткнулася із складною демографічною
ситуацією, яка значно ускладнювала заплановані
перетворення. Найперше проблема проявилася в
дефіциті Фонду Соціального страхування (ZUS),
оскільки фінансування за солідарним принципом не
забезпечувало покриття усіх його видатків. Через те,
було здійснено реструктуризацію як пенсійної системи,
так і системи соціального страхування загалом. З огляду
на це було прийнято рішення диференціювати систему
пенсійного фонду за зразком розвинених країн. Вона
передбачала поділ фонду на три рівні: державний або
як його ще називають «солідарний», корпоративний та
приватний [16].
Щодо першого рівня – солідарний – слід відмітити,
що тут вкладники накопичують так званий «віртуальний
капітал», що корелюється у відповідності до зростання
заробітної плати. Кошти, отримані від платників
податків першого рівня, спрямовані на виплату пенсій
теперішньому поколінню.
1
eWUŚ –так звана електронна медична книга пацієнта,
запроваджена в Польщі з 1 січня 2013 р. Дана система (eWUŚ)
надає доступ медичним закладам до баз даних NFZ.
2
PESEL – державний ідентифікаційний номер особи, яка
легально перебуває на території країни понад 3 місяці, в їх числі
і громадяни країни, і резиденти, й іноземці.
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Другий рівень представлений накопичувальною
системою. Кошти у даному рівні спрямовані до
ліцензованих й регульованих державою капіталізованих
приватних пенсійних фондів. Громадяни другого рівня
на власний розсуд обирають фонд для накопичення
приватних заощаджень. До прикладу, протягом 1999 р.
усі поляки самостійно обради приватний фонд та
повідомили про це Державний пенсійний Фонд. Який,
отримавши кошти від платників податків, частину
перерахував на особисті рахунки громадяндо приватних
фондів під накопичення [14].
Останній (третій) рівень представлений приватними
недержавними фондами під добровільне накопичення
коштів. Ці фонди були утворені потужними компаніями
фінансового сектора, здебільшого іноземними [12].
Наступним етапом трансформацій в Польщі стала
освітня реформа, розпочата у вересні 1999 р. Вона
отримала назву нової шкільної системи, так як головний
її орієнтир був спрямований на зміни в шкільництві.
Однією з причин провадження реформи стало
приєднання Польщі до Болонського процесу (1999 р.), а
також перспективою інтеграції в Євросоюз [6].
Проведення освітньої реформи було розраховано
на кілька років. Перетворення відбулися як у структурі
закладів, програмі навчання, так і в уніфікації польської
та європейської освітніх систем.
З 1 вересня 1999 року у Польщі запроваджена
триступенева модель освіти «6+3+3». З цього часу польська
шкільна система складається з шестирічної основної
(початкової) школи, трирічної гімназії та трирічного
профільного ліцею. Завдяки певної оптимізації роботи
навчальних закладів вдалося збільшити кількість молодих
людей із середньою і вищою освітою. Випускники шкіл
отримали широкопрофільну підготовку, у якій особлива
увага звернена на інформатику, іноземні мови, підготовку
до самоосвіти, самостійне влаштування. Пріоритетним
для польської освіти стали виховання людини, що легко
використовує сучасні досягнення, розуміє світ та добре
орієнтується в життєвих труднощах, а також розділяє
погляди інших. Це особистість, яка засвоїла знання, що
допомагають їй співіснувати з іншими людьми, культурна,
високогуманна, яка є частиною світу і займає в ньому
своє місце, а також розвиває власні здібності й інтереси,
удосконалюється фізично та духовно [4].
Особливий вплив на систему освіти в Польщі
здійснила адміністративна реформа 90–х років ХХ ст.,
завдяки якій була впроваджена певна децентралізація.
Відцентрові тенденції, в умовах реформи, зумовили
передачу освітніх установ у підпорядкування місцевим
органам, що значно полегшило їх функціонування як з
точки зору адміністрування так і фінансово. Директори
шкіл та педагоги отримали більше автономії, передусім у
виборі змісту навчання, а також у створенні та реалізації
власних напрацювань.
До позитивних сторін освітньої реформи експертами
було віднесено передачу шкіл до відома органів
місцевого самоврядування й відновлення інституції
гімназії у системі освіти, а також уведення критеріїв
щодо зовнішніх іспитів.
Отже, під час розробки проблеми вдалося дослідити
трендовість реформ у Польщі у постсоціалістичний
період кінця ХХ – початку ХХІ ст. та дійти висновку, що
головним й рушійним трендом трансформацій республіки,
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означеного періоду, стала політична зрілість польських
лідерів–реформаторів та їх готовність до структурних
перетворень країни. А також, людиноцентриськість
урядових програм, відображених у ліберально–
демократичних реформах, серед яких чільне місце
відведено адміністративно–територіальній (реформа
самоврядування), медичній, пенсійній та освітній.
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Trends of political government transformations in the post socialist
period of the late xx – early xxi century:
political racurs of problems
Author of the article, on the basis of the analysis of domestic and foreign
literature, considered socio–political transformations in the Republic of Poland in the
post–socialist period of the late XX – early XXI century. The main trends as factors
of structural transformations of Poland and construction of its European type are
singled out. The scientist, on the basis of the obtained results, concluded that the main
and driving trend of the transformation of the republic, the designated period, was
the political maturity of the Polish reformer leaders and their readiness for structural
modernization of the country. Also, the human–centeredness of government programs
reflected in liberal–democratic reforms, among which the main place is allocated to
the administrative–territorial (self–governing), medical, pension and educational.
Keywords: transformation, trend, tendence, reform, metamorphosis, «political
phenomenon», «shock therapy», macroeconomic stabilization, microeconomic
liberalization.
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«Маніфест Тайка» як пам’ятка
японської політико–правової думки VII ст.
Проаналізовано суспільно–політичні підстави виникнення програмного
документу, що заклав основу для фундаментальних зрушень у розвитку
японського суспільства та державності у VII ст.
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Виокремлено функції «Маніфесту Тайка» як політичного тексту в
процесах інституційних перетворень в Японії у другій половині VII ст.
З’ясовано механізми ефективної трансформації відцентрових
феодальних процесів у національний державотворчий процес.
Досліджено технології створення національних політичних символів в
аспекті сакралізації влади імператора.
Ключові слова: Японія, «Маніфест Тайка», імператорська влада,
феодальні клани, державне управління.

Важливе місце в історії суспільно–політичної думки
Японії VII ст. займає «Маніфест Тайка» (Тайка кайсін
но мікотонорі), що був прийнятий у 646 р. Автором
документу вважають імператора Котоку (645–654),
водночас реальну роботу над текстом приписують
вельможам Накатомі (Фудзівара) Каматорі (614–669),
Такамуко Куромаро (? – 654), Мінабуті Сеан. У цей час
відбувався перехід до системи кодифікованого писемного
права на противагу усній традиції. «Маніфест Тайка» є
органічною складовою комплексу взаємопов’язаних
реформ, що були наслідком трансформаційних процесів
у японському суспільстві. Ці зміни відбувались у
зв’язку з розвитком внутрішніх суспільно–політичних
факторів, а також внаслідок культурних контактів з
Китаєм. Японія прагнула приймати активну участь у
міжнародних відносинах, а саме впливати на процеси
на Корейському півострові, а тому проведення реформ
тлумачилось як необхідність підвищення внутрішньої
конкурентоспроможності для адекватної відповіді на
зовнішні виклики.
Існує дві протилежні точки зору, перша з яких
полягає у тому, що ідеї реформ Тайка були точною
копією запозичених танських законів, а згідно з другої
– вони лише мали схожу форму, а за змістом були суто
японськими [1, с. 15]. Тому, у науковому дискурсі
вживається поняття «реформи Тайка», яке включає
не лише позиції, що викладені в самому «Маніфесті
Тайка», а і також реформи, що відбулись в наступні 50
років до кінця VII ст., хоча з огляду на історичну наука
сам період Тайка завершився у 650 р. [1, с. 20]. Головна
мета реформ полягала в укріпленні влади імператора
шляхом централізації держави.Не зважаючи на струнку
ідеологічну основу реальна практика була далека від
досконалості, оскільки місцеві феодали, особливо у
віддалених провінціях, ніяк не бажали беззастережного
сприймати волю імператора. Свідченням цього є
заколоти, непокора та боротьба за центральну владу,
що зафіксовано принаймні чотири рази впродовж
півстоліття: у 645, 649, 658 та 686 р. [2, с. 199].
Відзначимо, що у науковій літературі має місце
дискусія щодо автентичності самого «Маніфесту
Тайка» та існування його взагалі у 645 р. Допускають,
що маніфест був скомпонований у більш пізні часи з
залученням інформації з кодексів «Кійоміхараре» и
«Тайхорьо» [2, с. 187]. Як би там не було, «Маніфест
Тайка» є важливим політичним текстом, що відобразив
ключові трансформаційні процеси в Японії, продовжив
дискурс розвитку національної політичної думки
та створив інституційні засади розвитку японської
державності. «Маніфест Тайка» зафіксував одночасно
ситуативні інтереси групи переможців та об’єктивний
дух розвитку японської політичної системи. Аналіз
цього документу ускладнений тим, що потрібно
допускати імовірність існування принаймні декількох
варіантів тексту, які могли з’явитись внаслідок внесення
численних правок з огляду на поточну політичну
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кон’юнктуру. Крім того, оскільки будь–який правовий
акт, що спрямований на реформування та модифікацію
сучасних процесів, об’єктивно має випереджальний та
прогнозний характер – це означає, що до нього природним
чином доведеться вносити зміни, щоб існувало
співвіднесення між виписаними нормами та реальним
станом справ. «Маніфест Тайка» увійшов в історію
японської та світової політичної думки як документ про
створення національної японської держави. Саме у той
час набула усталеного вжитку самоназва Японія (Ніхон),
якою почали дедалі частіше послуговуватись в середині
країни та за її межами.
Клан Сьога підтримував князя Шьотоку у його
прагненнях завоювання влади та посилення впливу
на політичні процеси всередині держави. Після
смерті князя Шьотоку у 622 р. клан Сьога продовжив
реалізацію власних амбіцій руками Сьога Еміші та Сьога
Ірука. У той час впливовість групи Сьога конкурувала
з впливовістю імператорської влади.Така ситуація
не влаштовувала інші групи впливу, інтереси яких
об’єднались навколо Нака–но–Оє, який в майбутньому
став імператором Тенчі (661–671), та Каматорі – голови
клану Накатомі. Вони організували замах на керівників
клану Сьога та успішно його реалізували, підступно
вбивши їх на прийомі в імператорському палаці куди
згідно з правилами було заборонено брати з собою
зброю.У такий спосіб принц Нака–но–Оє здобув владу.
Ця ситуація закріпила політичний союз Нака–но–Оє та
Каматорі, який фактично став правою рукою першого.
Каматорі почали називати Куромаку або «Чорна завіса»,
словосполучення що позначало «суфлерана сцені», і
вказувало на володіння реальною владою та виконання
функції головного ляльковода в державі [4, c. 23]. З
часом Каматорі прийняв прізвище Фудзівара (на згадку
про сад гліциній, де був запланований заколот), що стало
початком нової епохи в історії японської державності. Рід
Фудзівара мав неабиякий вплив на перебіг політичних
процесів аж до XIX ст., а до другої половини XII ст.
можна вести мову про повну монополію його впливу на
імператорський дім.
Реформа Тайка була зумовлена об’єктивним перебігом історичного процесу та контактами Японії із
зовнішнім світом. Ініціатором реформ був принц Нака–
но–Ое, який особисто відмовився від власних володінь
(міяке) на користь держави, створивши своїм прикладом
створив взірець для наслідування іншим феодалам.
Цей символічний крок Нака–но–Ое відмови від 524
залежних людей та 181 земельного володіння на користь
центральної влади суттєво закріпив вже існуючий в
японській політичній традиції дискурс спрямований
на визнання імператора єдиним легітимним найвищим
інститутом влади в державі, навколо якого має
відбуватись об’єднання всіх інших. Користуючись
значною підтримкою впливових родин, Нака–но–Ое
(майбутній імператор Тендзі 661–672) переніс столицю
в м. Асука, не зважаючи на опір правлячого імператора
Котоку. Під час проведення реформ головним союзником
Нака–но–Ое був Каматорі, який обійняв посаду міністра
двору (найдайдзін). Інтелектуальний ресурс для реформ
був наданий китайським священиком Міном та його
учнем Такамуко–но Куромаро, які згодом отримали
почесне звання «національних вчених» у 645 р. після
сходження на престол імператора Котоку [2, с. 186].
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Загалом, реформування державного бюрократичного
аппарату проводилось за китайським зразком, що
відобразилось в запровадженні девізів правління
імператорів (перший був «Тайка» – «Великі реформи»),
присяги на вірність йому та посад ключових міністрів
двору. Процес реформування об’єктивно викликав
спротив невдоволених, заколоти та саботаж, проте в
кінцевому підсумку перемогу отримала група Нака–
но–Ое, що супроводжувалось економічним підпорядкуванням конкуруючих кланів шляхом заборони розширювати вже існуючі землеволодіння. Основна мета
проголошених реформ полягала у створенні надійних
засад для користування та передачі у спадок здобутої
через заколот влади шляхом скасування приватного
феодального землеволодіння, запровадження статусу
підданих імператора, створенні нової адміністративно–
територіальної структури та модифікації податкової
системи.
Стаття 1 проголошує: «Скасувати встановлений
в давнину статус людей Косіро; скасувати повсюдно
володіння Міяке, статус людей какібе, якими володіють
знатні люди – ваке, омі, мурадзі, томономіяцуко,
куніноміяцуко, муранообіто, і повсюдно скасувати
володіння Токоро» [1, с. 52]. Правителі держави Ямато
доклали зусиль, щоб сконцентрувати владу у своїх руках
шляхом зміни позицій впливових груп у соціальній
структурі феодальної держави та встановлення
контролю над інститутом власності землі. Де–факто,
скасовувалось право на спадкові володінняна маєтки
та відповідно на залежне населення, що проживало
на цих землях. Система відробітків підневільного
населення у VII ст. є предметом іншого дослідження,
проте відзначимо, що формально проголошувалось
звільнення залежних та напівзалежних селян і
ремісників. Хоча питання про існування рабства як
такого в Японії залишається відкритим, відзначимо, що
різноманітні форми експлуатації населення мали місце
у формі виконання різних робіт та повинностей. Хоча у
науковій літературі існує дискусія з приводу перекладу
терміну «тадокоро», що позначав прилеглі рисові поля,
або маєтки з підневільними чи садиби з рабами, це не
нівелює сам факт проголошення більших свобод для
людей та трансформацію в системі власності на землю
[1, с. 57]. Це підривало засади традиційної системи
землеволодіння та позбавляло місцевих феодалів
гарантованої робочої сили, що, на думку реформаторів,
працювало на централізацію влади.
Фактично відбулася націоналізація земельного фонду
найбільш впливовою групою від імені імператора, яка
позиціонувала себе як представники державної влади.
Цей процес одержавлення торкнувся також і земель
буддистських монастирів, що свідчило про реальний
контроль держави у релігійній сфері. Водночас,
потрібно було підтримати існування управлінських
структур та реформувати існуючий бюрократичний
апарат. З цією метою було проголошено, що відтепер
чиновники будуть фактично отримувати оплату за свою
роботу. Свідченням створення управлінської вертикалі є
згадування, що ця оплата буде відбуватись згідно рангу,
який має посадова особа. У цій статті також згадується
про конфуціанські принципи в соціально–політичному
управлінні, коли йде мова, що чиновники мають
завоювати довіру населення та прикладати усі зусилля
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для якнайкращого урядування. Таким чином, мова йде
про формування професійного бюрократичного апарату,
який є основою інституційного будівництва в державі, а
також діє в інтересах народу та в гармонії з ним. З огляду
на історичну перспективу важливим було проголошення
людей підданими імператора, а не окремого місцевого
феодала, хоча в реальному повсякденному стані справ
навряд чи щось кардинально змінилось відразу.
Стаття 2 проголошує: «Потрібно перш за все
налагодити управління в столиці. Призначити в
області державних контролерів провінцій, повітових
начальників, начальників сторожових застав, дозорних
постів, прикордонної варти, поштових станцій з
кур’єрськими і перекладними кіньми, заготувати поштові
дзвіночки і поштові бірки, визначити місцезнаходження
гір і річок… Призначити в кожен квартал столиці одного
старосту, а в кожні чотири квартали одного районного
старосту. Районним старостою призначати людину
з цих кварталів – бездоганну, справедливу, яка може
справлятися з поточними справами [1, с. 52]. …Що
стосується повітів, то з 40 сіл створити великий повіт.
Повітовим начальником призначити людину з колишніх
куніноміяцуко, бездоганну характером, досвідчену,
яка може справлятися з поточними справами. Йому
надати звання тайрьо / сьорьо, старшими інспекторами
і старшими переписувачами призначати впливових,
розумних людей, які добре вміють писати і рахувати [1,
с. 53]. Політика централізації держави була спрямована
на
трансформацію
існуючої
адміністративно–
територіальної системи, що ліквідувала основи
спадкового феодального землеволодіння. Водночас,
усвідомлюючи реальну владу на місцях саме за
місцевими феодалами, двір Ямато пішов на певний
компроміс в питанні призначення на управлінські
посади цих тутешніх вельмож, хоча й закріпив поряд з
ними своїх контролерів (кокусі). Останні мали збирати
податки, які відтепер сплачувались напряму державі,
а не місцевому феодалу. Водночас реальна влада цих
феодалів була значно обмежена і де–юре створена
управлінська вертикаль, що вписувала місцевих вельмож
в орбіту впливу двору Ямато. Відзначимо, що колишні
землевласники не залишились обділеними, адже почали
отримувати компенсацію рисом від держави. І лише
через деякий час знову було виділено землюаристократії
на підставі критеріїв рангу та нагороди за службу.
Зміни в адміністративній системі призводили до
змін в соціальних зв’язках на рівні громад: традиційні
відносини засновані на кровній спорідненості почали
витіснятись зв’язками, що витікали з територіальної
приналежності жителів новостворених об’єднань. В
основі звичної адміністративної структури феодальної
Японії були кровні зв’язки населення, і тепер ці
зв’язки почали об’єктивно конфліктувати з новою
адміністративно–територіальною будовою. Процеси
укрупнення поселень та створення великих повітів
мали на меті підвищити управлінську ефективність,
водночас було визначено три види повітів: великі (40
сіл і більше), середні (30–40 сіл) та малі (менше 30 сіл).
Щоб контролювати певну територію її спочатку треба
добре вивчити, нанести на карти та прокласти дороги,
а тому було задекларовано необхідність налагодження
сполучення між землями шляхом створення державної
системи поштового зв’язку з повітовими очільники,
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кіньми, дзвіночками як перепустками як свідченням
відповідного рангу. Крім того, було визначено межі
області Кінай, яка була політичним центром і вотчиною
Ямато, та з якої по–суті розпочалося об’єднання
Японії. Визначено функцію старост, які повинні були
контролювати населення та управляти ним, але водночас
мати авторитет, бути компетентними, впливовими та
справедливими.
Стаття 3: «Перш за все скласти подвірні списки
населення, податкові списки і закон про виділення
і отримання земельних наділів. Кожні 50 дворів
вважати за одне село. В кожне село призначити одного
старосту. Староста зобов’язаний: вести спостереження
за населенням, сприяти розвитку землеробства
і саджанню шовковиці, припиняти беззаконня і
спонукати до виконання повинностей і податей…
У вузьких гірських долинах і віддалених районах з
невеликим населенням встановити розміри податків
відповідно до місцевих умов» [1, с. 53]. Ця стаття була
спрямована на регламентацію збору податків та по–
суті створювала засади нової податкової системи, яка
мала на меті централізацію влади. Мова йшла про те,
що все населення має відтепер підпорядковуватись
безпосередньо імператору і від нього отримувати захист.
Було закладено фундамент чіткої адміністративно–
територіальної системи, що включала такі складові:
село–повіт–провінція. Звичайно, цей процес не був
одномоментним, торкав впливові групи інтересів,
проте створив засади виникнення сучасних підвалин
японської державності. Чітка регламентація у зборі
податків дала відчуття соціальної прогнозованості
та певний дух стабільності в суспільстві. Державні
чиновники були зобов’язані докладати зусиль, щоб
розвивати місцеві громади, економічну активність
населення та примножувати соціальний капітал. Саме
ці місцеві урядовці були відповідальні за створення
позитивного образу центральної влади, яка нещодавно
змінилась та вкрай потребувала надійних підстав
для власної легітимності. Відзначимо, що вони мали
досить великі повноваження, оскільки могли по–суті
здійснювати судову функцію, а саме карати злочинців,
та на власний розсуд встановлювати розміри податків з
врахуванням прийнятих критеріїв. Оскільки саме зібрані
податки закладали фундамент міцної центральної влади
– від локальних чиновників залежали історичні процеси
об’єднання японських земель.
Стаття 4: «Скасувати колишні податки і повинності;
встановити податки з рисових полів. Податки вносити
тонким шовковим полотном, щільним шовковим
полотном, шовковою пряжею, шовковою ватою і тим, що
виробляється в даній місцевості. … тепер виділяти одного
тяглового і одного на кухню від 50 дворів і направляти
їх в розпорядження влади. Що стосується придворних
служниць (унеме), то поставляти двору витончених дівчат
з сестер або дочок повітових чинів звання сьорьо і вище.
Замість служниць поставляти відробіткові – полотно і рис
завжди в тому ж розмірі, як і замість тяглового» [1, с. 54].
Нова влада традиційно розпочинає свою діяльність зі змін
в регламентації основ економічного життя країни. Зі статті
випливає, що податки переважно вносились натуральною
продукцією, що в майбутньому могло бути засадами для
розвитку грошової системи. Ефективна податкова система
виступає основою економічного зростання країни,
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посилення її впливу у міжнародних відносинах, сприяє
розвитку добробуту населення та створення зручного
соціального простору, де розвивається національна
культура. Досить складно порівнювати реальне податкове
навантаження на населення за минулої та нової влади,
хоча про нові податки, окрім солі та певних місцевих
продуктів, очевидно, говорити не доводиться, а скоріше
мова йде про більш чітку та прогнозовану регламентацію
збору вже існуючих. З метою формування державної
армії, на противагу озброєним загонам місцевих феодалів,
стаття передбачала також і військовий податок, що
сплачувався спорядженням.
«Маніфест Тайка» сприяв централізації держави,
встановлення управлінської структури та закладав
фундамент для подальшого інституційного будівництва
в Японії. Впливові групи інтересів місцевих феодалів
зберегли свої лідируючі позиції в японському суспільстві,
хоча й почалибільше орієнтуватись на центральну владу
імператора та підтримувати її. Традиційна патріархальна
структура японського суспільства залишилась практично
незмінною, не зважаючи на зміни в адміністративно–
територіальній будові держави. Політична система була
зорієнтована у векторі посилення влади імператора,
який, з одного боку, потребував підтримки місцевих
феодальних родин, а з іншого – надавав основи для
легітимації їх влади та почав вважатись головним
джерелом авторитету. Був застосований ефективний
інструмент, щоб зменшити амбіції місцевих феодалів
на владу шляхом позбавлення їх права мати в своїх
прізвищах імена богів, які одночасно виступають
головним джерелом легітимності влади імператорської
родини. Таким чином, була вибудована концепція чіткої
ієрархічної системи влади з використанням релігійної
складової на вершині якої знаходився імператор, а
місцеві феодали не мали права претендувати на цюроль.
Теорія обґрунтування влади імператора передбачала
сакральність її походження. Це визначало за ним
виняткові функції в суспільстві пов’язані з трансляцією
волі богівта покладало відповідальність за існування
гармонії в державі та природі. Загалом, «Маніфест Тайка»
як політичний текст сприяв оформленню концепції
імператорської влади та її реалізації у практичній
площині завдяки майстерному поєднанню японськими
вченими синтоїстських, буддистських та конфуціанських
ідей з їх проекцією на місцеву культурну традицію.
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The sociopolitical grounds of the emergence of a program document, which
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The functions of the «Taika Edict» as a political text in the process of
institutional reforms in Japan in the second half of the VII century are singled out.
The mechanisms of effective transformation of centrifugal feudal processes
into the national state–building process are revealed.
The technologies of creation of national political symbols in the aspect of
sacralization of the power of the emperor are investigated.
Keywords: Japan, «Taika Edict», imperial power, feudal clans, state
administration.

***
УДК 323.21(327):342.5«1919/1930»

Хорішко Л. С.,
кандидат політичних наук, доцент кафедри
політології, Запорізький національний університет
(Україна, Запоріжжя), liliia_khorishko@ukr.net

Досвід інституціоналізації еліти в процесах
модернізації політичної системи Туреччини
(1919–1930 рр.)
Проаналізовано досвід інституціоналізації еліти в процесах модернізації
політичної системи Туреччини (1919–1930 рр.). Результати дослідження
вказують на достатньо високий рівень інституціоналізації еліти. Це
проявлялося у: 1) здатності реагувати на виклики внутрішнього та
зовнішнього середовища, пропонуючи нові цінності та стандарти діяльності;
2) використанні лідерського потенціалу владної ієрархії для мобілізації
широких мас на виконання цілей та завдань модернізації, прогнозуванні
наслідків і внесенні необхідних коректив; 3) консолідації зусиль гілок влади,
узгодженні діяльності з внутрішніми та зовнішніми групами інтересів;
4) поетапному формуванні світської законодавчої бази та прийнятті
Конституції, що закріпила незмінність курсу на модернізацію та правила
політичної поведінки; 5) ініціюванні модернізаційного проекту, направленого
на поєднання здобутків європейської цивілізації та національно–культурних
традицій розвитку, що передбачав поступовість дій та використання
відповідних технологій політичної діяльності.
Ключові слова: політична еліта, політична система, політична
модернізація, політичний інститут, інституціоналізація.

Досягнення відповідного рівня модернізованості
політичної системи обумовлюється здійсненням
структурно–змістовних перетворень, що розширюють
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

можливості розвиткудержави та громадянського суспільства. Успішність модернізаційних процесів значною
мірою залежить від рівня інституціоналізованості
політичної еліти. У ході інституціоналізації відбувається
закріплення статусно–рольової сітки, визначення форм
внутрішньоелітної взаємодії, процедури та технологій
політико–модернізаційної діяльності еліти. Все це
активізує її діяльність щодо ініціювання змін, оптимізує
розподіл ресурсів івикористання технологічного
інструментарію. Відтак, перманентне підвищення рівня
інституціоналізації еліти є нагальною потребою держав,
що перебувають у процесі політичної модернізації.
Дослідження особливостей та суб’єктів модернізації
світових політичних систем можна знайти у працях
Р. Даля, Л. Пайя, Х. Лінца, А. Пшеворського та інших.
Проблематика інституціоналізації політичних суб’єктів
і можливих критеріїв її оцінювання представлена в
роботах А. Колодій, Б. Пітерса, С. Хантінгтона. Потреба
вивчення зарубіжного досвіду інституціоналізації еліти
на різних етапах функціонування політичної системи
досить актуальна в умовах української політичної
дійсності. Метою наукової розвідки є вивчення досвіду
інституціоналізації еліти в процесах модернізації
політичної системи Туреччини (1919–1930 рр.).
До особливостей тогочасної політичної ситуації
можна віднести: 1) поразку тоді ще Османської імперії
у Першій світовій війні; 2) підписання Мудроського
перемир’я, що передбачало поділ території імперії
між державами Антанти; 3) фактичну підтримку
окупаційного режиму діючим султаном і тріумвіратом
младотурків; 4) висадку грецьких військ за підтримки
держав Антанти в Ізмірі. Ці події активізували
національно–визвольний рух. Його потенціал був
високо оцінений військовим інспектором М. Ататюрком,
делегованим султаном до Анатолії для наведення
порядку. Він виступив із зверненням до султана, в
якому радив йому стати на чолі національно–визвольної
боротьби,але отримавши відмову, очолив його
одноосібно. Він консолідував навколо себе залишки
керівного складу розпущеної партії «Єдність і прогрес»
(іттихадистів), особливо розраховуючи на військових,
які усвідомлювали доцільність національно–визвольної
боротьби та мали досвід військової діяльності.
За ініціативи Ататюрка був скликаний Сіваський
конгрес, на якому вдалося прийняти ряд важливих
рішень: 1) створити Представницький комітет як
спільний для всіх представників національно–
визвольного руху виконавчий орган; 2) висловити
недовіру султану; 3) відмовитися від визнання підсумків
Мудроського перемир’я; 4) ініціювати створення фракції
у парламенті, затвердивши її програму «Національна
обітниця», як основу боротьби за незалежність. Активна
діяльність Ататюрка викликала незадоволення султана
та його прихильників, які розпустили парламент для
зниження активності національно–визвольної боротьби.
Прийняті рішення, спонукали лідера національно–
визвольного руху до поступової інституціоналізації нової
політичної еліти та легітимації її статусу в політичній
системі. В Анкарі було створено штаб–квартиру
національного спротиву та проголошено вибори до
Великих національних зборів Туреччини (ВНЗТ). Це
сприяло активізації діяльності патріотично налаштованої
інтелігенції, підприємців, духівництва та військових,
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 134

які сформували кістяк нової політичної еліти, склавши
більшість у новоствореному Меджлісі, головою якого
було обрано Ататюрка. ВНЗТ і тимчасовим урядом було
прийнято ряд рішень щодо легітимації власних позицій,
серед основних: відміна розпоряджень султанського
уряду; боротьба з контрреволюційними повстанцями;
встановлення дипломатичних відносин з Росією з метою
отримання фінансової та військової допомоги.
Держави Антанти, прагнучи ліквідувати осередок
національно–визвольного руху, підтримали наступ
грецької армії на Анатолію. Успіх проведеної військової
операції дозволив нав’язати султану Севрський мирний
договір, що передбачав значні територіальні втрати,
роззброєння, встановлення фінансового контролю
тощо. Рішенням ВНТЗ цей договір було анульовано.
Основні сили Ататюрк спрямував на формування
боєздатної армії, консолідувавши зусилля з деякими
партизанськими рухами. Водночас, урядом було
докладено значних зусиль для їх реорганізації у регулярні
військові частини. Мобілізація людських ресурсів,
укріплення позицій армії, отримання зовнішньої
фінансової допомоги – все це дозволило туркам здобути
перемогу над грецькими військами під Анкарою, що
сприяло поступовому закріпленню подальших успіхів у
ліквідації окупаційного режиму. Муданійське перемир’я
дало початок переговорному процесу в Лозанні щодо
врегулювання відносин між конфліктуючими сторонами.
Фактично існуюче двовладдя та закінчення активних
військових дій змушували Ататюрка до рішучих кроків
у визначенні основних засад формування державності.
У цьому контексті він ініціював прийняття закону
«Про основні організації», що отримав статус нової
Конституції, закріпивши розподіл влади на три гілки,
визначивши функції кожної з них. У законі також
наголошувалося, що верховна влада належить нації.
Відповідно, було закладено фундамент подальших
процесів державотворення на засадах республіканізму.
Прийняття цього закону активізувало дискусії між
кемалістами й опозицією відносно майбутньої форми
правління. Представники так званої правої опозиції,
більшість з яких становили іттихадисти, виступали за
збереження халіфату, розпуск ВНЗТ і передачу влади
Стамбулу, де знаходилася резиденція султана.
Авторитет і рішучість Ататюрка сприяли
прийняттю на засіданні ВНЗТ рішення щодо ліквідації
султанату та відповідальності його представників
за антиконституційну діяльність. Тимчасово була
збережена посада халіфа, як певна поступка духовенству
та традиційній політичній еліті з метою недопущення
наростання антикемалістських настроїв. За таких умов
було проголошено нові вибори до ВНТЗ. Посиленню
позицій Ататюрка сприяло створення Народної партії.
Програмну платформу партії склали дев’ять принципів
щодо зміцнення державності, набуття економічної
самостійності та протидії реставрації султанату. Їх
зміст полягав у наступному: 1) зосередженні влади в
руках нації; 2) наділенні ВНТЗ правом верховенства
у здійснені влади; 3) організації системи безпеки
держави; 4) проведенні судової реформи; 5) сприянні
розвитку національної економіки; 6) скороченні
терміну проходження військової служби; 7) наданні
матеріального забезпечення інвалідам війни та їх
сім’ям; 8) оптимізації діяльності урядових структур;
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9) заохоченні інвестування національної економіки за
рахунок коштів громадських організацій та приватних
осіб [3].
Підписання Лозаннського мирного договору (відміняв
фінансовий контроль іноземних держав, капітуляційний
режим і привілеї для іноземців, але передбачав ряд
поступок стосовно статусу проток Босфор і Дарданелли,
а також міста Мосул) сприяло перемозі Народної партії
на перевиборах до ВНТЗ. На засіданні новообраного
Меджлісу було внесено поправки до Конституції,
згідно яких проголошено Турецьку республіку, вся
влада в якій належить нації. Першим Президентом було
обрано М. Ататюрка, який у контексті національно–
визвольної боротьби за незалежність доклав чималих
зусиль для інституціоналізації реформаторської еліти,
представленої у переважній більшості військовими та
інтелігенцією, набувши при цьому статусу національного
лідера, що був легітимізований на внутрішньому та
зовнішньому рівнях.
Відповідно, Ататюрк володів значним авторитетом
і кредитом довіри більшості суспільства, що дозволило
йому ініціювати національний проект модернізації.
Його основою стала ідея оновлення та поступу держави
у контексті наближення до здобутків європейської
цивілізації, враховуючи особливості національного
розвитку. Модернізація політичної системи мала
відбуватися на принципах республіканізму (його
непорушність закріплена статтею 4 Конституції),
народності (всебічному захисті прав та інтересів
громадян), націоналізму (відстоюванні національних
інтересів), етатизму (визнанні провідної ролі держави
у забезпеченні високих стандартів життя), світськості
(відокремленні церкви від держави) [2].
Вибір саме цих принципів пояснювався Ататюрком
і його прихильниками наступним чином. По–перше,
республіканізм розглядався як своєрідна ідейна складова
здійснення політичної модернізації у відповідності з
європейською традицією державотворення, що характеризувалася широкими можливостями забезпечення
та захисту прав і свобод громадян. Закріплення в
Конституції незмінності цього принципу створювало
підґрунтя наближення до демократичних традицій
європейської цивілізації. Європейські держави стали
прикладом поступального розвитку, обумовленого
модернізаційними перетвореннями. Це легітимізувало
доволі радикальні рішення правлячої політичної еліти в
очах більшості суспільства.
По–друге, принцип народності також розглядався як
певна данина європейській традиції парламентаризму
як дієвого механізму забезпечення представництва
інтересів громадян. Ініціюючи створення ВНТЗ,
Ататюрк не тільки сформував структуру для подальшої
інституціоналізації
реформаторської
еліти
та
формального закріплення власного лідерського статусу,
але й передумови розвитку парламентської демократії.
Вона стала механізмом забезпечення представництва
інтересів суспільних і політичних груп, виходячи з
особливостей турецької політичної дійсності.
По–третє, націоналізм розумівся як спосіб
об’єднання турків для досягнення загальнонаціональної
мети, що акцентувала увагу на єдності, неподільності
нації та держави. Відповідно, турецький націоналізм
характеризувався, передусім, об’єднавчими, а не
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іредентистськими рисами, оскільки акцент зміщувався
на формування єдиного культурного простору та
підвищення рівня національної свідомості турків.
Основними інструментами формування єдності було
обрано турецьку мову та національну державу. На думку
кемалістів, саме неподільність понять «нація–держава»
дозволяла мобілізувати всі прошарки суспільства на
здійснення модернізаційних перетворень. Сутність
національної держави розкривалася у забезпеченні
можливостей формування спільних для всіх принципів
виховання та національних ідеалів, обумовлених
історичними та культурними традиціями суспільно–
політичного розвитку. Успіх модернізації залежав від
вдалого поєднання існуючого досвіду інших держав і
власних національно–культурних особливостей.
У цьому контексті правляча еліта зосередила увагу на
процесах вироблення сучасної турецької мови на основі
латинської графіки. За ініціативи Ататюрка було створено
Турецьке лінгвістичне товариство, що займалося
науковими дослідженнями та вдосконаленням турецької
мови. У цей період за підтримки держави було здійснено
ряд наступних кроків: 1) переклади Корану та інших текстів
на нову турецьку мову; 2) запровадження нової мови у
шкільних і вищих навчальних закладах, забезпечення їх
необхідними підручниками; 3) законодавче закріплення
поступового переходу державних установ і преси на нові
стандарти усної та письмової комунікації; 4) формування,
поряд із іноземними, турецьких шкіл і реалізація за їх
посередництвом системи національного виховання [1; 2].
По–четверте,
принцип
етатизму
передбачав
надання всебічної державної підтримки національному
економічному
розвитку,
що
розглядався
як
основа підтримки незалежності та забезпечення
конкурентоспроможності
держави
у
світовому
політичному просторі. У цьому контексті було докладено
значних зусиль для відновлення національної економіки:
1) надання державної підтримки та пільг різним сферам
виробництва, що здійснювалося на основі прийнятого
Закону про заохочення розвитку промисловості;
2) гарантування пільгових умов власникам приватного
національного капіталу, що інвестували розвиток
торгівлі,
банківської
діяльності,
будівництво
залізниць тощо; 3) створення національного банку та
проведення ним політики кредитування приватного
сектору; 4) заохочення підприємницької ініціативи
у сферах промислового та сільськогосподарського
виробництва; 5) розвиток системи зв’язку та
транспортної інфраструктури; 6) здійснення контролю
за рухом іноземного капіталу та створення передумов
його підпорядкування національному законодавству.
Проведення економічних реформ сприяло поступовій
стабілізації економічного розвитку та формуванню
прошарку власників національного капіталу, які нарівні
з військовими й інтелігенцією стали опорою правлячого
режиму [3].
По–п’яте, здійсненню реформування політичної
системи мало сприяти відокремлення церкви та держави.
Ататюрк і представники нової політичної еліти вважали,
що іслам, зважаючи на його традиційність і догматизм,
може виступати фактором стримування модернізаційних
перетворень, оскільки їх здійснення відбувається
у контексті європейської традиції, що протирічило
існуючому релігійному світогляду більшості громадян.
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Водночас, іслам також асоціювався з попереднім
султанським режимом і всіма негативними наслідками
його існування, що привели державу до поразки у
війні та стану розпаду. Виходячи з цього, перед новою
елітою поставало завдання реформування релігійної
сфери та відокремлення її від політичної. Світський
характер держави відкривав більш широкі можливості
для поширення у маси ідей націоналізму як фундаменту
нової державності та модернізаційних перетворень.
Взявши курс на секуляризацію, правляча еліта перестала
вважати іслам опорою політичного режиму, але повністю
не заперечувала його цінності у збереженні культурної
спадщини турецького народу.
У ході секуляризації правлячою елітою були
здійснені наступні заходи: 1) формування світської
системи освіти, функція реалізації якої переходила до
Міністерства Просвіти; 2) запровадження загальнообов’язкової для жінок і чоловіків початкової освіти;
3) створення Управління справами релігії, яке отримало
право від імені держави організовувати релігійну
діяльність, здійснювати контроль за діяльністю мечетей
та інших релігійних організацій і груп; 4) прийняття
Громадянського (містив статті про визнання фізичних
та юридичних осіб, шлюб, приватну власність, а
також можливості її розподілу, спадкування тощо)
та Кримінального (забороняв використання релігії
у політичних і особистих цілях) кодексів, що
встановлювали та захищали світські принципи держави;
5) відміна шаріатського судочинства та перехід на
світське; 6) забезпечення рівноправності жінок і
чоловіків [2].
Важливим аспектом реалізації модернізаційного
проекту, на думку Ататюрка, було проведення ефективної
зовнішньої політики. Її основою стала ідея «Туреччина
як міст між Західною та Східною цивілізаціями».
Практичній реалізації цієї ідеї сприяли наступні кроки:
1) підписання договорів про визнання суверенітету
та співробітництво з Німеччиною, США, Польщею,
Угорщиною, СРСР тощо; 2) поступова нормалізація
відносин з Іраном; 3) перманентні спроби урегулювання
відносин з Великобританією, Францією у контексті
підписаного Лозаннського договору; 4) підписання
Договору про дружбу з Грецією, чому передували
складні процеси обміну населенням у прикордонних
землях, узгодження сум компенсаційних виплат тощо
[3]. Рішучі кроки у внутрішній та зовнішній політиці
дозволили Ататюрку та його правлячій Народній партії
розпочати модернізацію політичної системи. Вона
характеризувалася процесами державотворення на
засадах республіканізму та здійсненням реформування
політичної, економічної, культурної сфер. Особливості
культурно–історичного розвитку сприяли домінуванню
авторитарного стилю політичного лідерства, але саме
цей етап модернізації заклав фундамент подальших
трансформацій
політичної
системи
Туреччини,
сприяючи набуттю статусу провідного суб’єкта
сучасного міжнародного простору.
Вище зазначене, дозволяє зробити наступні
висновки відносно особливостей інституціоналізації
еліти в процесах модернізації політичної системи
Туреччини. По–перше, процеси інституціоналізації
політичної еліти окресленого періоду, відбувалися
за ініціативи офіцерського корпусу, представники
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якого усвідомлювали необхідність змін у системі
державного управління та подолання відсталості
суспільно–політичного розвитку. Поразка у І Світовій
війні та її наслідки мали катастрофічне значення для
турецької державності як такої. За таких обставин
відбулася активізація національно–визвольної боротьби
турецького народу, яку очолив військовий генерал
Ататюрк. Він спромігся об’єднати навколо себе
представників військової та громадської інтелігенції,
спрямувавши їх потенціал на організацію й успішне
проведення національно–визвольної боротьби.
Наявність протидії з боку існуючого султанського
режиму та іттихадистів (підтримували боротьбу, але
були проти ліквідації султанату) змусило Ататюрка
активізувати процеси політичної інституціоналізації
за допомогою створення організаційних структур
здійснення владних повноважень (ВНЗТ, тимчасовий
уряд, Народна партія). Це сприяло певному кадровому
оновленню елітного середовища та формуванню
реформаторського ядра (так званих кемалістів), які
підтримували та реалізовували на практиці ініціативи
свого лідера. Не зважаючи на протидію опозиції
в особі іттихадистів, достатньо високий рівень
внутрішньоелітної консолідації щодо здійснення
реформування забезпечувався авторитетом Ататюрка та
авторитарним стилем політичного лідерства.
По–друге, ініційований проект модернізації політичної системи базувався на ідеї оновлення держави у
контексті врахування здобутків динамічного розвитку
європейської цивілізації, при збереженні національно–
культурних особливостей. Акцент було зроблено на
формуванні національної держави, що здатна здійснити
широкомасштабні реформи для забезпечення власного
поступу та досягнення відповідного рівня суспільного
блага. Одним з основних механізмів модернізації було
визнано націоналізм, тобто усвідомлення власної
приналежності в силу історичних, політичних, культурних
обставин до єдиної турецької нації, що наділена владою
на відповідній території та здатна до мобілізації наявного
потенціалу заради кращого майбутнього. Виходячи
з цього, правлячою елітою було докладено значних
зусиль у контексті формування національної єдності
та патріотизму (реформи сфери освіти, діяльність
Просвітницьких товариств тощо), що стало однією з
рушійних сил здійснення модернізаційних перетворень.
По–третє, прийняття закону «Про основні організації»
та його трансформація у Конституцію закріпила
формування державності на засадах республіканізму,
ставши фундаментом подальших процесів інституціоналізації еліти, легітимації ініційованих нею
модернізаційних перетворень і формування світської
нормативно–правової бази регулювання відносин у
всіх сферах життєдіяльності. Це дозволило ефективно
здійснити процес секуляризації, створивши передумови
для формування відповідних «правил гри» у політичному
просторі, основою яких стало визнання пріоритетності
принципів республіканізму, народності, націоналізму,
етатизму, світськості. Водночас, закріплення незмінності
певних статей Конституції (наприклад, форма правління,
світський характер держави) свідчило про усвідомлення
політичною
елітою
безповоротності
обраної
альтернативи розвитку, що відкривала можливості для
поступу держави.
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По–четверте, реалізація модернізаційного проекту
передбачала наступну процедуру діяльності: усвідомлення доцільності модернізації, конкретизацію
цілей та завдань; розробку сценарію модернізаційної
діяльності; практичну реалізація рішень. У ході діяльності
були використані наступні політичні технології:
1) політичного проектування, спрямованої на
формування образу «розвиненої Турецької республіки»,
реалізація якого передбачала поєднання стратегій
європеїзації та побудову національної держави, що
здатна забезпечити високий рівень добробуту громадян;
2) формування порядку денного, що відбулося за
ініціативи Ататюрка, який визначив основні принципи
модернізації політичної системи та в силу свого
авторитету став гарантом їх практичної реалізації;
3) фреймінгу, направленої на розстановку та
пояснення суспільству доцільності впроваджуваних
реформ (підвищення стандартів життя та рівня культурно–
освітнього розвитку, політична стабільність, законодавча
закріпленість прав і свобод, подолання відсталості
Туреччини від провідних світових держав тощо), що
дало змогу консолідувати громадськість навколо нових
ідеалів, пов’язаних з новоствореною республікою, а не з
дискредитованим султанським режимом;
4) політичного сценарування, що дозволяла правлячій
еліти на чолі з Ататюрком швидко реагувати на виклики
внутрішнього (опозиція, представлена іттихадистами)
та зовнішнього (наслідки поразки у війні) середовища,
приймаючи часом доволі жорсткі рішення;
5) прийняття державно–політичних рішень, що
сприяли оптимізації владної ієрархії та практичній
реалізації комплексу модернізаційних перетворень.
Отже, можна говорити про достатньо високий рівень
інституціоналізації еліти Туреччини на визначеному
етапі модернізації політичної системи. Це проявлялося
у: 1) здатності реагувати на виклики внутрішнього та
зовнішнього середовища, в умовах тогочасної політичної
дійсності, пропонуючи нові цінності та стандарти
діяльності; 2) використанні лідерського потенціалу
владної ієрархії для мобілізації широких мас на виконання
цілей та завдань модернізації, прогнозування наслідків
і внесення необхідних коректив; 3) консолідації зусиль
гілок влади, обумовленої авторитетом Ататюрка, щодо
реалізації модернізаційних стратегій та їх узгодження
з внутрішніми (опозицією, групами інтересів) та
зовнішніми (міжнародне співтовариство) суб’єктами
політичної діяльності; 4) поетапному формуванні
світської законодавчої бази та прийнятті Конституції,
що закріпила незмінність курсу на модернізацію, а
також пропоновані нею цінності й алгоритми поведінки;
5) ініціюванні модернізаційного проекту, направленого
на поєднання здобутків європейської цивілізації
та
національно–культурних
традицій
розвитку,
що передбачав поступовість дій та використання
відповідних технологій політичної діяльності.
Хоча, слід констатувати наявність значного впливу
груп інтересів на процеси прийняття політико–державних
рішень (передусім, військової еліти), що обумовлювалося
складністю тогочасної політичної ситуації. Водночас,
саме авторитарний стиль лідерства забезпечував дієвість
системи струмувань і противаг у владній ієрархії, не
допускаючи значного домінування групових інтересів
над державними. Все це сприяло формуванню світської
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держави на засадах республіканізму, здійсненню
кардинальних реформ, створивши передумови подальшого поступу держави. Деякі аспекти досвіду
інституціоналізації еліти в політичній системі Туреччини
є досить актуальними в умовах української політичної
дійсності, а тому їх конкретизація може бути основою
подальших наукових розвідок.
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Experience of institutionalization of the elite in the processes
of modernization of the political system of Turkey (1919–1930)
The experience of institutionalization of the elite in the processes of
modernization of the political system of Turkey (1919–1930) was analyzed. The
results of the study indicate a rather high level of institutionalization of the elite.
This was manifested in: 1) the ability to respond to the challenges of the internal
and external environment, offering new values and standards of the activity; 2) the
use of the leadership potential of the power hierarchy for mobilization of the
common people to meet the goals and objectives of modernization, forecasting the
consequences and making the necessary amendments; 3) consolidation of efforts
of branches of power, coordination of activities with internal and external interest
groups; 4) the gradual formation of a secular legislative framework and the adoption
of the Constitution, which established the stability of the course for modernization
and the rules of political behavior; 5) the initiation of a modernization project aimed
at combining the achievements of European civilization and national and cultural
traditions of development, which provided for the gradual actions and the use of
appropriate technologies of political activity.
Keywords: political elite, political system, political modernization, political
institute, institutionalization.
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Національні та міжнародно–політичні механізми
протидії сепаратизму в Іспанії
(на прикладі Каталонії)
Вперше визначено та розкрито суть національних і міжнародно–
політичних механізмів протидії сепаратизму, що були застосовані в Каталонії
після проведення референдуму про незалежність автономії від Іспанії
1 жовтня 2017 р. До національних механізмів протидії належать правові,
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фінансові, адміністративні, інформаційні механізми, а до міжнародно–
політичних – міжнародно–правовий механізм, механізм визнання або
невизнання незалежності Каталонії, міжнародні фінансово–економічні
інструменти. Проаналізовано динаміку найважливіших подій, які відбувалися
в регіоні впродовж осені 2017 р. – весни 2018 р. Осмислено наслідки, які
матиме де–юре здобуття незалежності Каталонією для Іспанії, ЄС та
інших держав світу. Розглянуто досвід протидії сепаратизму Королівства
Іспанія, можливості його використання в Україні та країнах, де панують
сепаратистські настрої, для уникнення людських жертв, збереження
територіальної цілісності та непорушності кордонів.
Ключові слова: сепаратизм, механізми протидії сепаратизму,
Каталонія, Карлес Пучдемон, Європейський Союз.

У сучасному світі зростає активність сепаратистських
рухів у багатьох країнах світу, зокрема і в державах–членах
ЄС. Зазначимо, що вони по–різному реагують на загрози
і прояви сепаратизму та застосовують власні підходи і
національні політико–правові механізми запобігання та
протидії цьому небезпечному явищу. Його розгортання
може призвести до дестабілізації внутрішньополітичної
ситуації в державі, зміни державних кордонів, втрати
територіальної цілісності, виникнення нових державно–
політичних утворень, а також загрожує міжнародній
безпеці. Тому події в Каталонії та способи реагування
на них в Іспанії і світі значною мірою впливають на
суспільно–політичні процеси в Європі та світі загалом.
Визнання незалежності Каталонії окремими суб’єктами
міжнародних відносин посилило б активність
сепаратистських рухів та розгортання дезінтеграційних
процесів у інших, насамперед європейських, державах.
Аналізуючи еволюцію та прояви сепаратизму в
Каталонії та Україні, зазначимо, що їхніми спільними
рисами є те, що референдуми в Криму і Донбасі
(2014 р.) та в Каталонії (2017 р.) невизнані, адже
відбувалися усупереч національному законодавству
та позиції центральної влади, без участі міжнародних
спостерігачів. У цих так званих «волевиявленнях»
брали участь переважно прихильники відокремлення,
а противники бойкотували, тому в обох випадках
ініціатори отримали високий відсоток підтримки. Щодо
принципових відмінностей, то перша з них полягає в
джерелах сепаратистських настроїв, зокрема внутрішніх
у Каталонії та зовнішніх в Криму та Донбасі, а друга
– у суб’єктах сепаратизму: в Каталонії це етнічна
спільнота, яка згідно з Конституцією Іспанії має статус
нації, яка ставила за мету повну незалежність, у випадку
українських референдумів суб’єкта фактично не було, за
мету ініціатори ставили відокремлення з перспективою
приєднання до Росії. Отже, в Україні, на відміну
від Іспанії, сепаратизм має гібридний характер, він
інспірований і підтримуваний ззовні.
Розкриття суті національних та міжнародно–
політичних механізмів протидії сепаратизму в Іспанії
дасть нам змогу спрогнозувати подальший розвиток
подій в регіоні. Також можливим стане дослідження
таких механізмів у різних державах Європи, пошук
схожих та відмінних рис.
Загалом проблематиці сепаратизму присвячено
чимало праць сучасних вітчизняних дослідників,
зокрема М. Басараба, М. Дем’яненко, В. Дівак,
О. Кучика, В. Наконечного, С. Римаренко, С. Савойської, І. Соболєвої, О. Теленко, О. Шамари та ін.
Міжнародний досвід боротьби із сепаратизмом вивчали К. Войтовський, С. Дрьомов, А. Місюра та
О. Резнікова. Вони проаналізували ефективність
застосування окремих способів протидії сепаратизму
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в різних державах. У статті «Міжнародно–політичні
механізми протидії сепаратизму на пострадянському
просторі» О. Цебенко та М. Здоровега розкривають суть
міжнародно–політичних механізмів, які застосовували
у Молдові, Україні, Грузії та Азербайджані з метою
протидії сепаратизму за посередництва ООН, ОБСЄ, ЄС
та НАТО.
Варто зазначити ряд зарубіжних науковців, які у своїх
дослідженнях зверталися до різноманітних аспектів
сепаратизму, а саме: Д. Горовіц, Дж. Лібл, Дж. Соренс,
М. Коен, Дж. Кроуфорд, Р. Гангул, Дж. Макдафф,
Дж.–П. Кабестан, А. Павкович. Серед вищезазначених
іноземних дослідників власне американський політолог
Д. Горовіц присвятив найбільше часу вивченню такого
багатогранного явища як сепаратизм, під яким він
розуміє вихід групи та її території з–під юрисдикції
держави, частиною якої вона є. Незважаючи на значну
кількість праць, в яких висвітлено проблематику
сепаратизму у політологічному дискурсі в Україні та за її
межами, досі не було чітко визначено та проаналізовано
національні й міжнародно–політичні механізми протидії
сепаратизму в Іспанії. Тому дослідження цієї теми
потребують глибшого аналізу.
У контексті вивчення вищезгаданої проблеми
ми ставимо за мету розкрити суть національних
та
міжнародно–політичних
механізмів
протидії
сепаратизму в Іспанії. Для виконання цієї мети
необхідно виконати наступні завдання: розглянути
еволюцію та чинники сепаратизму в Каталонії та
проаналізувати зростання активності та інструменти,
використані політичними лідерами автономії після
2010 р.; визначити й охарактеризувати національні та
міжнародно–політичні механізми протидії сепаратизму
в Іспанії; осмислити та спрогнозувати наслідки кризової
ситуації у відносинах центру–автономії; вказати на
ключові моменти, які можна використати як досвід для
України.
Виникнення реальних загроз існування суверенної та
неподільної Іспанії у 2017 р. спричинило застосування
низки національних та міжнародно–політичних
механізмів протидії сепаратизму. Поняття «механізм»
можна трактувати як систему функціонування будь–чого;
сукупність проміжних станів або процесів будь–яких
явищ; сукупність форм, методів та інструментів; систему
засобів і форм; систему засобів та чинників тощо. Ми
розуміємо міжнародно–політичні механізми протидії
сепаратизму як систему послідовних дій і запобіжних
заходів суб’єктів міжнародної політики, спрямованих
на попередження розгортання сепаратистських рухів та
боротьбу із сепаратизмом у різних формах і проявах. Під
національними механізмами протидії сепаратизму слід
розуміти комплекс цілеспрямованих заходів держави
з метою запобігання поширенню сепаратистських
настроїв, боротьби із проявами сепаратизму в окремих
регіонах країни.
Ми переконані, що класифікувати національні
механізми протидії сепаратизму, які були застосовані
Іспанією в Каталонії у 2017–2018 рр., можна наступним
чином: правові, фінансові, адміністративно–управлінські, інформаційні механізми.
До міжнародно–політичних механізмів протидії
сепаратизму в Іспанії належить міжнародно–правовий механізм, механізм визнання або невизнання
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незалежності Каталонії, міжнародні фінансово–економічні інструменти.
Розглянемо еволюцію та головні чинники сепаратизму в Каталонії, позицію та послідовну національну
політику Іспанії, дії каталонських лідерів, а також
відсутність міжнародної підтримки у прибічників
сепаратизму.
Наприкінці XIX ст., на хвилі загального піднесення
націоналізму на півдні Європи виникли потужні
сепаратистські рухи, які досі залишаються активними.
Насамперед, мова йде про Каталонію та Країну Басків.
Недостатня централізація Іспанії та її слабкість на
зовнішньополітичній арені сприяли розгортанню
сепаратистських рухів.
Еволюція каталонського сепаратизму триває від
початку ХХ ст. Уперше парламент Каталонії, яка мала
статус політичної автономії, проголосував за незалежність
6 жовтня 1934 р. У відповідь на це республіканський
уряд скасував автономію, яка була відновлена лише після
приходу до влади демократів 1979 р. Тоді каталонська
мова отримала офіційний статус на території регіону і
на Балеарських островах. У 2006 р. Каталонія отримала
право самостійно розпоряджатися місцевими податками.
Загостренню каталонської кризи передувала низка
важливих подій, які відбулися у Каталонії впродовж
останнього десятиліття. 11 вересня 2012 р. понад 1 млн.
прихильників незалежності взяли участь у демонстрації.
Ця дата була обрана не випадково. 11 вересня 1714 р.,
наприкінці війни за іспанське правонаступництво,
війська монархії Бурбонів після 11–місячної облоги
захопили Барселону, і Каталонію було позбавлено
всіх середньовічних інституцій самоврядування. Коли
автономію провінції було поновлено згідно з іспанською
конституцією 1978 р., каталонський уряд оголосив цю
дату Національним днем.
На сучасному етапі Каталонія має статус автономної
спільноти. Упродовж останніх років через етнічний,
політичний, соціально–економічний чинники місцеве
населення неодноразово висловлювало бажання
відокремитись від Іспанії. Число прихильників незалежності регіону поступово зростало. Під час опитування
9 листопада 2014 р. 80% його учасників висловились за
відокремлення від Іспанії. 1 жовтня 2017 р. каталонцям
вдалося провести референдум про незалежність усупереч
рішення Конституційного суду Іспанії. 90% виборців
проголосували «за», у той час, як явка становила близько
40%. Після проведення референдуму прихильників
незалежності регіону поменшало. Так, 24% опитаних
досі підтримують подальше відокремлення Каталонії
від Іспанії, а 71% місцевих жителів висловились за
збереження автономії [1].
Парадокс каталонської ситуації полягає в тому,
що попри прагнення потужних політичних сил
здобути власну державність, регіональний уряд має
величезні бюджетні борги і тому лідери каталонського
сепаратистського руху вимагали від Мадриду значної
фінансової підтримки, оскільки столиця забирає у
провінції значно більше грошей, ніж повертає. Але ці
вимоги не були задоволені.
Серед причин, що додали напруження між
центральним і провінційним урядами, називають також
події 2009–2010 рр., коли розроблений і ухвалений
парламентом Каталонії новий статут здобув широку
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підтримку народного референдуму, але його положення
(зокрема, вимогу офіційно визнати каталонців окремою
нацією) були зведені нанівець рішенням Конституційного
суду Іспанії. Розбіжності між іспанською законодавчою
системою і легітимними прагненнями каталонців
призвели до зростаючого відчуття того, що для
збереження їхньої культурної ідентичності, єдина
можливість полягає у демократичному та мирному
переході до незалежності [3].
Невід’ємною ознакою каталонського сепаратистського руху є віковий чинник. Старше покоління,
серед яких чимало іммігрантів з інших регіонів Іспанії,
відчуває тісніший зв’язок з державою, ніж їхні нащадки.
А молоді жителі провінції, навпаки, значно прихильніше
ставляться до перспективи відокремлення від Іспанії.
Таким чином, спалах сепаратистських настроїв
у Каталонії вмотивований не тільки соціально–
економічними чинниками. Він є наслідком збігу
обставин, серед яких найважливішим є усвідомлення
власної культурної ідентичності й необхідності її
збереження та захисту.
Президент Каталонії, лідер альянсу «Конвергенція
і союз» Артур Мас пообіцяв, що у разі перемоги на
дострокових виборах, призначених ним на 25 листопада
2012 р., він проведе референдум за незалежність.
Мадрид одразу ж відреагував на це заявою, що подібний
референдум буде незаконним. Іспанський прем’єр–
міністр, консерватор Маріано Рахой попередив Маса,
що будь–який регіон Іспанії у разі вибору на користь
незалежності вийде зі складу ЄС, оскільки вступ нових
членів потребує одностайної згоди урядів усіх країн–
членів.
Але Мас таки не відступив від свого наміру і
повідомив, що референдум про відокремлення Каталонії
від Іспанії відбудеться восени 2014 р. Віце–президент
іспанського уряду у відповідь заявила, що Мадрид може
притягнути Маса до кримінальної відповідальності
за сепаратизм і розпустити регіональний уряд, а у разі
реальної підготовки до проведення референдуму, задіяти
конституційні повноваження центральної влади для
захисту загальнодержавних інтересів.
У грудні 2012 р. міністр освіти Іспанії розпочав
посилення позицій іспанської мови у всіх провінціях
включно з Каталонією, де усі основні предмети
викладають каталонською мовою. Такі наміри викликали
бурхливу реакцію населення і сприяли консолідації
парламентської більшості навколо рішення щодо
референдуму про незалежність.
Референдум про незалежність планували провести
9 листопада 2014 р., але 27 вересня 2014 р. Конституційний суд Іспанії зупинив підготовку до референдуму
з причини його невідповідності конституції країни.
14 жовтня 2014 р. уряд Каталонії пішов на компроміс,
вирішивши скасувати референдум про незалежність від
Іспанії, бо голосування не може бути проведено через
відсутність правових гарантій з боку центральної влади.
9 листопада 2014 р. замість повноцінного референдуму
в Каталонії було проведено опитування, яке не має
юридичної сили.
За його результатами понад 80% респондентів, які
взяли участь в неформальному опитуванні в Каталонії,
проголосували за незалежність провінції від Іспанії.
У голосуванні 9 листопада 2014 р. взяло участь понад
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2,25 млн. каталонців з 5,4 млн., які мають право голосу.
На думку Президента Женералітету Каталонії, це
опитування було дуже успішним.
16 жовтня 2015 р. міністр юстиції Іспанії Рафаель
Катала заявив, що автономний статус Каталонії буде
призупинено, якщо влада цього регіону продовжуватиме
домагатися незалежності від Іспанії. Катала також
зазначив, що Артура Маса можуть позбавити посади
Президента Женералітету за вчинення протиправної дії,
під якою мають на увазі проведення опитування щодо
незалежності 9 листопада 2014 р.
Попри погрози центральної влади, 9 листопада
2015 р. парламент Каталонії ухвалив резолюцію на
підтримку незалежності. Члени альянсу «Конвергенція і
союз» були переконані, що декларація про сецесію буде
початком процесу становлення незалежної Каталонії.
Каталонці планували отримати незалежність впродовж
18 місяців, тобто навесні 2017 р. Проте, 11 листопада
2015 р. Конституційний суд Іспанії прийняв до розгляду
позов уряду країни про незаконність резолюції про
незалежність Каталонії та призупинив дію резолюції
каталонського парламенту про початок процесу виходу
зі складу Іспанії.
2017–й рік став знаковим для прихильників
незалежності Каталонії. Незважаючи на заборону
центральної влади, 1 жовтня 2017 р. проведений
референдум про незалежність Каталонії з ініціативи
глави місцевого уряду Карлеса Пучдемона. У
відповідь Мадрид застосував поліцейські загони
з метою унеможливити проведення референдуму.
Іспанці та міжнародна спільнота засудили жорстокість
правоохоронних органів. Відповідно до оприлюднених
результатів народного волевиявлення, 90% його
учасників (близько 2 млн. осіб) сказали «так»
незалежності Каталонії, а 7,87% (приблизно 176 тис.
осіб) висловились «проти». Десятки тисяч каталонців,
що не брали участь у референдумі, вийшли на вулиці
Барселони з протестами проти відокремлення провінції
від Іспанії. Всупереч погрозам прем’єр–міністра Маріано
Рахоя 11 жовтня Пучдемон підписав декларацію про
незалежність Каталонії, і 27 жовтня місцевий парламент
оголосив про незалежність від Іспанії. У відповідь на
нелегітимні дії керівництва Женералітету іспанські
сенатори ввели в дію ст. 155 Конституції, що передбачає
позбавлення регіону статусу політичної автономії та
запровадження прямого правління з центру у випадку,
якщо він загрожує збереженню порядку в державі.
На нашу думку, призупинення автономії Каталонії
та запровадження прямого правління з Мадриду
є правовими механізмами протидії сепаратизму
в Каталонії, застосування яких мало би покласти
край незаконній діяльності місцевих посадових осіб,
спрямованій на відокремлення провінції від держави–
суверена та подальше проголошення її незалежності.
27 жовтня Мадрид також розпустив каталонський
уряд та призначив дострокові місцеві парламентські
вибори на 21 грудня. Сорайя Саенс де Сантамарія стала
тимчасовим очільником Каталонії, а Карлес Пучдемон
виїхав до Бельгії у пошуках політичного притулку.
Саме розпуск регіонального парламенту та уряду,
відсторонення від влади Пучдемона і призначення нової
глави Каталонії варто розглядати як адміністративні
механізми протидії сепаратизму.
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Результати виборів до регіонального парламенту
21 грудня 2017 р. (явка 81,94% виборців, рекордна
для цього регіону) довели, що політичні сили, які
прагнуть відокремлення від Іспанії, знову здобули
перемогу. Так, партія «Разом за Каталонію», яку раніше
очолював Карлес Пучдемон, отримала 34 місця зі 135,
«Республіканська лівиця Каталонії» –32 та «Кандидати
народної єдності» – 4. Таким чином, було сформовано
абсолютну більшість, для існування якої необхідно мати
68 місць. Опозиційні сили, зокрема Центристська партія
«Громадяни» та каталонські соціалісти отримали 37 та
17 місць відповідно.
17 січня 2018 р., через три місяці після розпуску
Женералітету, відбулася перша сесія нового каталонського парламенту. Спікером було обрано Роджера
Торрента, члена партії «Республіканська лівиця
Каталонії». Наступним кроком до відновлення політичної
стабільності в автономії мало стати обрання голови
уряду Каталонії. За словами прем’єр–міністра Іспанії
Маріано Рахоя, Карлес Пучдемон не може претендувати
на цю посаду, адже з часу видачі ордеру на його арешт
політик перебуває у вигнанні в Брюсселі. На початку
лютого 2018 р. стало відомо, що на рівні політичних
партій автономії обговорюють можливість формування
«законного та символічного» уряду в Брюсселі.
Вибори глави місцевого уряду вирішили відкласти на
невизначений термін, оскільки Жорді Санчес, головний
претендент на цю посаду, знаходиться під арештом
за участь в організації референдуму у жовтні 2017 р.
Каталонці, які не втрачають надії на те, що їм вдасться
вийти зі складу Іспанії та проголосити суверенітет,
11 березня організували марш за незалежність Каталонії.
Громадяни вимагали, щоб політичні партії домовилися
про формування майбутнього уряду.
Розвинена економіка та добробут громадян свідчать
про правильність та виваженість економічної політики
будь–якої держави. У сучасному світі перспективи
поповнення державного бюджету завжди беруть до
уваги перед прийняттям важливих внутрішньо– та
зовнішньополітичних рішень. У випадку з Каталонією
фінансові механізми протидії сепаратизму мали чи не
найбільше значення.
Згідно з даними іспанського уряду, щороку автономія
недоотримує з державного бюджету приблизно 16 млрд.
євро, незважаючи на те, що саме Каталонія створює
близько 19% ВВП Іспанії, а її частку в експорті оцінюють
у 25,6%. Також очевидною є різниця між ВВП на душу
населення в середньому по країні та по Каталонії. Так,
пересічні іспанці за рік заробляють 19 тис. євро, а
каталонці – 28 тис. євро. Нерівномірність у розподілі
державного бюджету між регіонами була найбільш
помітною впродовж глобальної фінансово–економічної
кризи 2007–2008 рр., коли відбулося падіння ринкової
економіки, що, зокрема, спричинило встановлення
високих цін на нафту та продукти харчування,
збільшення рівня безробіття й банкрутство великих
інвестиційних та комерційних банків [2].
Іншою проблемою, яка турбує каталонців, є
національний борг. Протягом 2009–2016 рр. через
непослідовну політику центральної влади державний
борг збільшився з 39% до 100% ВВП Іспанії та
складав приблизно 1,1 трлн. євро. Частка Каталонії у
державному борзі становила 35% її ВВП, і щороку вона
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зростала. Каталонці не бажають затьмарювати майбутнє
своїх нащадків виплатою державного боргу. Вони
переконані, що незалежність Каталонії звільнить їх від
відповідальності за ліквідацію боргів.
На відміну від каталонців, які вірять в успішне
майбутнє незалежної Каталонії, більшість експертів
прогнозують занепад її економіки та зубожіння громадян.
Такої ж думки дотримується міністр економіки Іспанії
Луїс де Гіндос. І це не дивно, адже офіційний Мадрид
не бажає втрачати заможний регіон. Посадовець
переконаний, що після здобуття незалежності Каталонія
може втратити третину ВВП, а рівень безробіття
серед місцевого населення збільшиться вдвічі. Цілком
очевидним є і той факт, що Каталонія більше не матиме
доступу до європейського ринку, оскільки відсутні
реальні перспективи її членства у Євросоюзі. Сучасний
експорт регіону до держав–членів ЄС становить
близько 65% його продукції, і третину виробленого в
Каталонії споживають на внутрішньому ринку Іспанії.
Незалежна Каталонія втратить й інвесторів, 70% яких
походять саме з Єврозони. Також каталонцям варто буде
ввести в обіг нову національну валюту на зміну євро
та вирішити проблему функціонування недержавного
пенсійного накопичення, щоб громадяни не втратили
свої накопичені пенсії.
Слід зауважити, що існування сильної та
процвітаючою незалежної Каталонії як держави–члена
Європейського Союзу є неможливим відповідно до
доктрини Баррозу. Екс–президент Європейської Комісії
Жозе Мануель Баррозу ще в 2011 р. запропонував
свою доктрину, щоб зробити Євросоюз сильнішим
та більш інтегрованим. Згідно з доктриною Баррозу,
будь–яка держава, що виникла внаслідок відокремлення
від держави–члена ЄС, не може автоматично ввійти
до його складу. Їй необхідно самостійно пройти
усі етапи євроінтеграційного процесу. Крім того,
щоб певна держава приєдналася до Європейського
Союзу, у неї не повинно бути жодних територіальних
суперечок із сусідами. Цілком очевидно, що Іспанія не
погодиться й надалі визнавати незалежність Каталонії,
оскільки проведення референдуму та проголошення
незалежності автономії в односторонньому порядку
були нелегітимними.
З метою протидії та подолання сепаратизму
в автономії Мадрид застосовував також низку
адміністративно–управлінських, а саме: розпуск
місцевого парламенту, звільнення посадових осіб,
проведення нових місцевих виборів; силові механізми
врегулювання кризових ситуацій (застосування поліції
для протидії сепаратистам), переслідування, репресії
проти лідерів сепаратистів. Одразу після проголошення
Каталонією незалежності від Іспанії 27 жовтня 2017 р.
Кабінет міністрів Іспанії прийняв рішення про розпуск
уряду та парламенту Каталонії. Прем’єр–міністр Іспанії
Маріано Рахой звільнив Карлеса Пучдемона з посади
голови уряду Каталонії та призначив тимчасовим
очільником автономії Сорайю Саенс де Сантамарію.
Дострокові вибори в регіоні проведені 21 грудня 2017 р.,
на них здобули перемогу три партії, що прагнуть
відокремлення від Іспанії.
Окрім проведення переговорів та прийняття важливих
внутрішньополітичних рішень, які можна класифікувати
як мирні засоби врегулювання конфліктних ситуацій,
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іспанській владі довелося задіяти й поліцію для протидії
сепаратистам під час проведення референдуму про
незалежність Каталонії та у наступні неспокійні місяці
для автономії. Місцевим політикам, які пропагували ідеї
незалежної Каталонії, не вдалося уникнути арештів. Так,
Верховний суд Іспанії восени 2017 р. видав ордер на
арешт Пучдемона, який відкликав у грудні минулого року.
Повторний міжнародний ордер на арешт колишнього
глави Каталонії було видано 23 березня 2018 р. після
того, які він покинув територію Бельгії, де отримав
політичний притулок, та прибув у Данію.
Оскільки у сучасному світі інформаційних та
комп’ютерних технологій цитата Вінстона Черчилля: «Хто
володіє інформацією, той володіє світом» є надзвичайно
актуальною, для протидії сепаратизму в Каталонії були
застосовані й інформаційні механізми. які забезпечували
діалог центральної влади з населенням автономії за
допомогою сучасних інформаційно–комунікаційних
технологій. Інформація про незаконність референдуму,
його наслідки, відсутність перспективи членства
Каталонії в ЄС та ін. мала істотний вплив на зменшення
кількості прихильників відокремлення. Зі свого боку,
ініціатори відокремлення Каталонії активно поширювали
інформацію про національну ідентичність каталонської
нації, про боротьбу Каталонії за незалежність, формуючи
суспільну думку про переваги розвитку регіону без Іспанії,
високі рейтинги сепаратистських політичних партій
та високу частку прихильників відокремлення. Отже,
обидві сторони конфлікту в свій спосіб використовували
інформаційні механізми.
Крім того, політичні партії Каталонії, які прагнуть
незалежності регіону від Іспанії, у своїх передвиборчих
кампаніях та після обрання до місцевого парламенту
активно агітували населення провести референдум
про незалежність Каталонії. 1 жовтня 2017 р. відбувся
вже не перший такий референдум. Йому передували
референдуми 2009–2010 та 2014 рр.
Інформаційний вплив на ситуацію в Каталонії
здійснювали не лише в межах регіону та держави, а й
ззовні. Так, 14 листопада у Брюсселі міністри оборони
та закордонних справ Іспанії звинуватили Російську
Федерацію у втручанні в проведення референдуму про
незалежність Каталонії. У них є докази того, що державні
та приватні групи на території Росії, а також Венесуели
використовували різноманітні сайти та соціальні
мережі, зокрема Facebook і Twitter, щоб просувати
сепаратистські ідеї та впливати на громадську думку
напередодні каталонського референдуму 1 жовтня.
Росіяни створювали фейкові профілі у соцмережах
для поширення інформації про перебільшені переваги
відокремлення Каталонії від Іспанії.
На думку голови іспанського оборонного відомства
Марії Долорес де Коспедаль, таке втручання у
проведення референдуму в Каталонії та політичну кризу
в Іспанії мало на меті дестабілізацію ситуації в Європі.
Оскільки збереження територіальної цілісності
держав та непорушності їхніх кордонів є важливими
елементами мирного співіснування світової спільноти,
найвпливовіші міжнародні організації та найрозвиненіші
держави не залишили без уваги події в Каталонії восени
2017 р. – весни 2018 р. Актори сучасних міжнародних
відносини застосовували наступні міжнародно–
політичні механізми протидії сепаратизму в іспанській
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автономії: міжнародно–правові механізми, міжнародний
тиск на політичних лідерів Каталонії, міжнародні
фінансово–економічні механізми.
Механізм визнання або невизнання незалежності
Каталонії є одним із найважливіших міжнародно–
політичних механізмів протидії сепаратизму у цьому
регіоні. Обов’язок визнання нової держави покладено
на уряди держав, і саме їм вирішувати, визнавати чи ні
незалежність певної держави [4]. На міжнародному рівні
досі немає уніфікованої процедури визнання нових держав.
Оскільки Каталонія проголосила свою незалежність
в односторонньому порядку 27 жовтня 2017 р., її
доцільно розглядати як самопроголошену державу.
Самопроголошеною державою є частина території певної
держави, яка самовільно від неї від’єдналася та проголосила
незалежність [6]. Акт проголошення незалежності
Каталонії від Іспанії поділив світову спільноту на два
табори: тих, хто визнав незалежність автономії, та тих, не
визнав. Останніх є значно більше.
Незалежність Каталонії визнали уряди самопроголошених республік, а також високопосадовці з регіонів,
що борються за відокремлення від своїх держав–
суверенів. Так, міністр–президент Фландрії підтримав
незалежність Каталонії, однак зауважив, що офіційне
рішення про визнання повинен приймати бельгійський
федеральний уряд. Президент Корсиканської Асамблеї
також висловив підтримку каталонцям. Керівництво
самопроголошених республік Абхазія та Південна Осетія
заявило про готовність визнати незалежність Каталонії,
якщо їх про це попросить уряд Каталонії.
Противників ідеї відокремлення автономії від Іспанії
виявилося набагато більше, ніж прихильників. Серед
них були усі держави–члени Європейського Союзу,
Україна, США, Канада, Бразилія та Туреччина. Китай
та Франція заявили, що це внутрішні справи Іспанії, а
Велика Британія запевнила, що не визнає Декларацію
про незалежність Каталонії. США та Палестина також
переконані, що Каталонія є невід’ємною складовою
Іспанії. Шотландія та Уельс сподіваються, що ситуацію
вдасться врегулювати за допомогою мирних засобів і
політичних компромісів.
Якщо ж у майбутньому на політичній карті світу
виникне самопроголошена республіка Каталонія,
міжнародне співтовариство може відреагувати на
існування такого суб’єкта міжнародних відносин в один
із трьох способів, обґрунтованих вітчизняним науковцем
О. Теленко. Мова йде про ембарго та санкції; загальне
ігнорування та відмову від співпраці; та певне обмежене
схвалення і визнання її існування [6].
Іншими міжнародними механізмами протидії сепаратизму, що були застосовані в Каталонії, є міжнародні
фінансово–економічні механізми. Насамперед, до них
слід зараховувати відтік іноземного капіталу з автономії.
Восени 2017 р. директор торгового реєстратора
Іспанії Анна Дель Вальє заявила, що близько 700
компаній, а також великі банки, покинули Каталонію й
перемістили свої представництва в інші регіони Іспанії
з часу проведення референдуму 1 жовтня 2017 р. Звісно,
прогнози експертів можуть й не справдитися щодо
сумнівних перспектив існування економічно розвиненої
незалежної Каталонії, проте факт залишається фактом:
політична криза в автономії мала значний негативний
вплив на стан економічної ситуації у регіоні.
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Отже, якщо брати до уваги демократичний
міжнародно–правовий принцип самовизначення націй,
то проведення референдуму про незалежність у Каталонії є правом каталонців. Реалізувати його вони
можуть виключно відповідно до правових норм, в інших
випадках це призведе до політичного протистояння
сторін, кризових ситуацій, що загрожуватиме
національній безпеці Іспанії, а також стане каталізатором подібних процесів у сусідніх державах.
Виклики національній безпеці окремих держав можуть
спричинити дестабілізацію системи міжнародної
безпеки не лише в Європі, але й у світі загалом [5]. Тому
пріоритетом політики Євросоюзу та держав–членів є
спільна протидія потенційним загрозам та формування
європейського безпекового простору [7].
В умовах фінансово–економічної кризи 2008 р.
каталонські націоналісти, які були незадоволені податковою та економічною політикою Мадрида, провели
серію консультативних неофіційних референдумів
щодо утворення незалежної держави Каталонія у 2009–
2010 рр. Як відомо, кошти з державного бюджету Іспанії
розподіляють між регіонами, а каталонці отримують
значно менше, ніж дають у казну. Такий фінансовий
механізм лише розпалював у каталонців відчуття
несправедливості та бажання відокремитись, щоб
позбавитися «васальної залежності». На даний момент у
Каталонії надалі здійснюється пряме правління з центру,
і ймовірно, якщо виникне потреба, буде застосовано
нові фінансові та інші механізми з метою чинення
тиску на регіональний парламент та самих каталонців
безпосередньо.
Отже, чітка позиція та послідовна політика
Іспанського Королівства з метою збереження територіальної цілісності за підтримки міжнародної спільноти
має позитивні результати. Застосування наведених
національних і міжнародно–політичних механізмів
протидії сепаратизму в Іспанії певною мірою послабили
амбіції каталонських політиків, зняли політичне
напруження в країні, проте остаточно не вирішили
кризової ситуації у відносинах центру та автономії.
Залишається сподіватися, що аргументи іспанської
влади та прогнози експертів–аналітиків вплинуть на
позицію каталонців щодо відокремлення, оскільки
на сучасному етапі реальні можливості існування
суверенної Каталонії мінімальні. Крім того, національні
механізми, застосовані Іспанією з метою протидії
сепаратизму, можна використати в інших державах, де
зростають сепаратистські настрої та активізуються рухи
за відокремлення. Досвід Королівства Іспанії з протидії
сепаратизму буде корисним і для України, адже сьогодні
перед нашою державою постало складне завдання –
відновити територіальну цілісність. Тому Україні з
врахуванням досвіду європейських держав необхідно
створити національну платформу протидії гібридним
загрозам, а також у перспективі брати участь у програмах
спільної безпеки та оборони у рамках Глобальної
стратегії ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки
від 13 листопада 2017 р.
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National and international political mechanisms of suppression
of separatism in Spain (exemplified by Catalonia)
The essence of national and international political mechanisms of suppression
of separatism, which were applied in Catalonia after the referendum on the
independence of autonomy from Spain on October 1, 2017, is determined and
revealed in this article for the first time. The national mechanisms of suppression
include legal, financial, administrative, information mechanisms, and among the
international political mechanisms are the international legal mechanism, the
mechanism of recognition or non–recognition of the independence of Catalonia,
the international financial and economic instruments. The dynamics of the most
important events that took place in the region during the fall of 2017 – spring 2018
is analyzed. The consequences of de jure independence of Catalonia that would
arise for Spain, the EU and other states, are comprehended. The experience of
suppression of separatism in Spain, the possibilities of its use in Ukraine and the
countries where the separatism flourishes, is considered in order to avoid human
casualties, to preserve the territorial integrity and inviolability of the borders.
Keywords: separatism, mechanisms of suppression of separatism, Catalonia,
Carles Puigdemont, the European Union.
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Трансформація лівого флангу
політичного спектру в Іспанії:
стрімкий зліт Подемос
Аналізується функціонування лівих політичних партій у Іспанії
після падіння франкістського режиму. Розкриваються причини падіння
популярності традиційних лівих політичних сил, що створили необхідні умови
для виникнення нової лівої політичної партії Подемос. Визначаються ключові
особливості ідеології та діяльності Подемос.
Ключові слова: Подемос, Іспанія, ліві політичні партії, вибори,
антиелітизм.

Після 90–х років ліві політичні партії в країнах ЄС
зазнали значної зміни. В різних країнах, в залежності від
ряду обставин, даний процес мав певні свої особливості.
Але майже кожна більш–менш успішна нова ліва
політична партія посилила свої позиції у партійній
системі своєї країни на тлі світової фінансової кризи.
Однією з найбільш яскравих історій на ряду з грецькою
Сирізою, була іспанська партія Подемос.
Завданням статті є аналіз лівих політичних партій
Іспанії з метою виокремлення особливостей та факторів,
що зумовили існуючу наразі ситуацію, за якою такою
провідною силою стала створена у 2014 році партія
Подемос. Проблематикою нових лівих політичних партій
ЄС, та Іспанії зокрема найбільш ґрунтовно займаються
такі вчені як Л. Марч, Л. Раміро, Р. Гомес, Л. Матлай,
Дж. Матео та С. Хенкін.
Розглядаючи питання лівих політичних партій в
Іспанії, перш за все варто коротко охарактеризувати
політичну ситуацію в країні після падіння режиму
Франко. З 1980–х років в Іспанії на перші ролі вийшли
дві політичні партії – правоцентристська Народна
партія (НП) та Іспанська соціалістична робітнича партія
(ІСРП). В контексті нашого дослідження більший
інтерес викликає ІСРП, яка перебувала у владі протягом
21 року з 39 років демократичного ладу у країні, який
змінив диктатуру Франко. Незважаючи на своюназву
ІСРП за ідеологією є соціал–демократичною партією.
Але протягом 1990 – та 2000–х років ІСРП поступово
відступала від своїх базових принципів, стаючи
ближчими до лібералізму. Подібна ситуація характерна
для більшості соціал–демократичних партій ЄС, які
влилися в «мейнстрім» європейської політики [5].
Поряд із цим політика головного конкурента НП ставала
все менш відмінною від ІСРП, тому умовно ліва ІСРП
фактично була центристською партією.
Після падіння франкістського режиму серед партій
лівіших за соціал–демократів провідну роль в Іспанії
відігравала Комуністична партія Іспанії (КПІ). За часів
диктатури Франко, саме КПІ була головною опозиційною
силою, і могла розраховувати на провідне місце у
політиці держави. Але на тлі відтвореної ІСРП, яка у
70–80–х роках як мінімум створювала та підтримувала
образ лівої політичної сили, зокрема завдяки зв’язкам
із профспілками, КПІ виглядала занадто радикальною,
і не мала широкої підтримки. Після відносного успіху
на виборах 1977 та 1979 років, коли комуністи здобули
9,3 та 10,8 відсотків голосів, на виборах 1982 року
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за них проголосували лише 4,1% виборців. Подібна
ситуацію може пояснюватися тим фактом, що на
попередніх виборах перемогу отримував іспанський
Союз демократичного центру, який створював уряд
меншості та часто спирався на підтримку правих сил. І
виборці, які прихильно ставилися до лівих політичних
сил вирішили проголосувати за більш успішну ІСРП, яка
протягом 1977–1982 років була головною опозиційною
партією. Разом з тим, ІСРП зробили ще один вдалий
крок, відмовившись від марксизму в своїй ідеології,
чим стали привабливим для центристського електорату.
Сукупність цих факторів зумовили перемогу ІСРП у
1982 року з результатом у 48,1%.
У КПІ в свою чергу відповіддю на невдалі результати
стало формування у 1986 році електоральної коаліції
Об’єднані ліві (ОЛ). КПІ стала її основою, об’єднавшись з
рядом інших менших лівих партій. Відразу у 1986 році це
не суттєвого росту підтримки – 4,6%, але тут зіграло свою
роль те, що частина КПІ незгодна з об’єднанням, на чолі
з колишнім багатолітнім лідером партії С. Карільоу складі
Круглого столу комуністичного єдності отримала 1,1%,
що, звісно, не сприяло занадто вдалому результату ОЛ.
У процесі свого становлення ОЛ, що початково
задумувалася лише як електоральна коаліція поступово
трансформувалася на більш уніфіковану організацію.
Молодші члени об’єднання виступали вже більшості
в якості фракцій у традиційних партіях. Поряд із цим,
всередині ОЛ протягом 90– років був взятий курс на
оновлення, що відповідав загальноєвропейському тренду,
згідно з яким ліві політичні сили переосмислювали себе
після падіння радянсько–соціалістичної системи. В
результаті цих перетворень організаційно ставали більш
демократичними, відкритими та всеохоплюючими ніж
традиційні партії, зокрема у питанні прийняття рішень
всередині структури. Паралельно із цим класичний для
КПІ демократичний соціалізм оновлювався завдяки
включення до програмних позицій проблем фемінізму,
енвайроменталізму та пацифізму, тобто питань, що
належали до повістки Нових лівих [12, c. 7]. В сумі це
сприяло відносному успіху ОЛ – 9% у 1989 році, 9,5% у
1992 році та 10,5% у 1996 році.
Але з виборів 2000–го року, партія знову стала
отримувати підтримку в районі 4–5%. Частково
це пояснювалося тим, що незважаючи на процеси
оновлення, домінуючу роль в ОЛ відігравала КПІ, яка
не прагнула поступатися позиціями, як організаційно,
так й ідеологічно, залишаючись вірними класичним
соціалістичним символам. Це в свою чергу сприяло
конфліктності всередині ОЛ та поступовому виходу з її
складу менших партій.
А в очах іспанці ОЛ таким чином залишалася
традиційною партією, яку незважаючи на її результати
можна віднести до політичного істеблішменту, тим
більше періодично вони виступали ситуативними
партнерами уряду ІСРП. Якщо в 1986 році ОЛ включало в
себе 70 тисяч членів, то у 2012 їхня кількість дорівнювала
30 тисячам [11, c. 9]. Все це в купі зумовлювало розмиття
і так невеликого електорального поля ОЛ, а з іншого
створювало необхідні передумови для появи нової лівої
політичної сили.
Окрім ситуації з лівими політичними партіями, ще
одним чинником, що сприяв появі нової лівої партії була
вже не раз згадувана фінансова криза 2008 року. Тут
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необхідно зауважити, що Іспанія виявилася однією з тих
країн, яку криза зачепила найбільш суттєво. «Іспанське
диво» в економіці, яке стало однією з причин встановлення
фактичного біпартизму в країні, полягало у тому, що
протягом 1986–2008 років Іспанія: по–перше, отримувала
значну фінансову допомогу ЄС, яка скеровувалася у
промисловість та модернізацію аграрного сектору; по–
друге, країна вдало користувалася власними кліматичними
перевагами, що стало основою великої кількості туристів,
та головне – буму на ринку нерухомості, особливо
курортної. В результаті попиту на нерухомість, банки
послабили умови кредитів, зокрема іпотечних. Таким
чином іспанці звикли жити у кредит, а ВВП країни станом
на 2007 рік дорівнювало німецькому показнику [1].
Обвал ринку нерухомості став одним з головних
результатів фінансової кризи. Таким чином банківська
система Іспанії перебувала у плачевному стані, і задля
її порятунку уряд країни мав залучати міжнародну
підтримку та скорочувати свої соціальні видатки, тобто
проводити політику «жорсткої економії». Що звісно не
могло подобатися лівому електорату Іспанії, особливо на
тлі високої кількості безробітних в країні, чия кількість
сягала 25%.
Невдоволеність діяльністю уряду та інших
провідних політичних партій Іспанії була оформлена
у «рух незадоволених» або «рух 15 травня», який
виник у 2011 році. На думку протестувальників, ці
партії дискредитували себе не забезпечуючи реальної
демократії в країні та ведучи невдалу соціально–
економічну політику. Подальший розвиток даний рух
отримав у заснуванні партії Подемос. Вона була заснована
рядом мадридських викладачів та активістів у січні 2014
року з метою участі у виборах до Європарламенту. Ряд її
членів в різний час належали до вищезазначеної ОЛ та
іншої ліворадикальної сили Антикапіталістичні ліві, яка
також певний час входила до складу ОЛ. Лідером партії
став 36–річний політолог Пабло Іглесіас.
Головним акцентом риторики Подемос був яскраво
виражений антиелітизм, який полягав у боротьбі проти
іспанського та європейського політичного істеблішменту,
який вони нерідко називали «кастою». Суспільство
таким чином протиставлялося по лінії «ми – вони»,
в якій Подемос позиціонували себе як представники
«загальної волі народу» [10, c. 5].
Саме завдяки подібній риториці партія сенсаційно
посіла 4–те місце на виборах до Європарламенту у
Іспанії, здобувши 8% голосів. Паралельно з цим ОЛ
також посилили свої позиції, отримавши 10% голосів.
При цьому незважаючи на належність до одного
політичного сегменту, партії ставилися одна до одної
тоді скоріше як конкуренти, аніж можливі союзники.
Говорячи про ідеологію Подемос необхідно
зазначити, що сама партія не визначала себе як праву чи
ліву, продовжуючи наполягати на власному антиелітизмі
та «антиполітичності». При цьому програму Подемос у
2014 році році можна класифікувати як ліворадикальну
– націоналізація ключових секторів економіки, зокрема
енергетики, транспорту та медіапростору; націоналізація
та збільшення видатків держави у сфері охорони здоров’я
та освіти; покращення умов праці – скорочення робочого
тижня до 35 годин, захист працівників від звільнення,
зменшення пенсійного віку до 60 років; і ряд інших
вимог для лівих – наприклад податок на розкіш [7, c. 5].
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Разом із цим окремим пунктом шли заклики до прямої
демократії, як найвиразнішого руйнування існуючого
конфлікту «ми–вони».
У 2014 році програму партії часто визначали також
як популістську, що має на це підстави. Риторика
представників Подемос щодо вирішення економічних
проблем була націлена на надання простих відповідей
на складні питання, які не завжди корелювалися з
дійсними можливостями іспанської економіки. Самі
представники партії, як наприклад Хайме Пастор
[6], не заперечують популістського дискурсу партії,
зауважуючи, що це дає змогу здобути більшу підтримку
виборців. В цьому випадку також треба враховувати,
що популізм у подібному розумінні не несе чітко
вираженої негативної конотації, а «ідеологією опозиції,
яка максимізує протестну підтримку завдяки фокусу на
розриві між масами та одним відсотком і применшує
важливість інших (особливо ідеологічно–теоретичних)
відмінностей». Популізм у подібному розумінні може
бути лише однією зі сторін програми партії.
При цьому після 2014 року можна засвідчити зміну
риторики партії, яка на тлі покращення економіки
Іспанії ставала більш поміркованою відповідно до спаду
радикальних настроїв серед населення. Напередодні
виборів 2015 року, на яких Подемос отримали 12,7%
голосів виборців, партія відмовилась від найбільш
радикальних вимог, як щодо націоналізації чи податку на
розкіш, зосередившись на проблемі соціального захисту
найбідніших верств населення.
Як вже зазначалося вище, Подемос не прагнуть само
ідентифікувати себе як правих чи лівих. Але згідно
з соціологічними дослідженнями виборці Подемос
ідентифікують себе як лівих. За підрахунками соціологів,
їх «середня» позиція по 10–бальній шкалі, на якій цифра
«1» відповідає ультралівій, а цифра «10» – ультраправій
ідеології, становить 3,3 бала, в той час як середня
позиція всього електорату – 4,5 бала. При цьому, відмова
від традиційних лівих символів дає змогу залучати
підтримку різних верств населення – 10% прихильників
Подемос раніше голосували за правоцентристську НП, а
25% – взагалі не підтримували жодну партію [7, c. 17].
З іншого боку, подібна «рухливість» ідеології та
програми розглядається як одна з проблем партії, оскільки
після входження до парламенту акцент Подемос на
власному «антиелітизмі» втрачає свою силу, і в процесі
росту партії треба пропонувати виборцю чітку програму дій,
а не набір ситуативних відповідей на актуальні проблеми.
Тому починаючи з 2016 року дискурс лідерів Подемос
повертається до класичного протиставлення лівих та
правих [9, c. 8]. Підтвердженням цьому може слугувати той
факт, що на парламентських виборах 2016 року Подемос
та ОЛ сформували єдиний виборчий список Подемос–
Унідос, який отримав 13,4% голосів. Незважаючи на той
факт, що результат цього альянсу був на 1,1% гіршим, аніж
сумарна підтримка двох партій на виборах 2015 року, на
нашу думку, об’єднання двох партій стало перемогою для
Подемос, оскільки таким чином закріпилося їхнє лідерство
серед партій, лівіших за соціал–демократів.
Ведучи мову про фактори успіху Подемос, окрім
сприятливої ситуації в країні, неможливо оминути
особистість харизматичного лідера партії Пабло
Іглесіаса. На перших порах існування Подемос лише 7%
іспанців знали про її існування, але більше 50% знали
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про Пабло Іглесіаса [7, c. 16]. Подібна ситуація багато в
чому пояснювалася високою медіа активністю Іглесіаса,
чиї виступи на політичних шоу завжди були яскравими,
часто провокаційними та привертали велику аудиторію.
Іспанські телеканали запрошували його заради
підвищення власних рейтингів, а Іглесіас використав цю
можливість для того, аби позиція його партії була почута.
У питанні медіа стратегії партії, необхідно зазначити,
що не лише телебачення стало запорукою успіху партії. Не
меншу роль в цьому процесі відігравала активна робота
представників Подемос у цифрових медіа для комунікації з
молодим електоратом [6]. Таким чином, Подемос уникнули
проблем великої кількості європейських лівих партій, чий
електорат складають переважно особи старшого віку.
Переходячи до підсумків, треба сказати, що
найближчі роки стануть вирішальними для Подемос
та дадуть відповідь на питання, чи пояснюється успіх
Подемос лише збігом обставин та ефектом новизни.
Також Подемос має визначитися із самоідентифікацією.
Відзначається, що після закріплення партії як однієї
з провідних у країни, лідери Подемос поступово
забувають про свій антиелітизм. Так, наприклад,
один із засновників партії Х.–К. Монедеро залишив
керівництво партії, заявивши, що вона дистанціюється
від першопочаткових принципів [7, c. 18]. Поряд із
цим, у питанні структури Подемос набуває все більшої
вертикальності та ієрархічності, що контрастує із
заявленими принципами горизонтальних зв’язків. Все
це в сукупності може призвести до того, що Подемос
послабить власні позиції, перетворившись на традиційну
централістську партію, критика яких була одним з
фундаментів її ідентичності.
Вирішення питання щодо антиелітистських позицій
є таким важливим на нашу думку, оскільки заклики до
соціальної справедливості є поширеними для іспанської
політики, зокрема та ж ІСРП після 2015 року стала
більше згадувати у своїй риторці належність до соціал–
демократичного табору та історичні зв’язки з профспілками.
Втрата образу борців з політичним істеблішментом може
розчинити Подемос серед інших партій, які вимагають
більшою справедливості у соціальній політиці.
Але незважаючи на це, Подемос вже встигли внести
серйозні зміни до політичного життя Іспанії. Акцент
на протиставленні «ми–вони» замість «ліві–праві» та
вдала робота з молоддю дозволив розширити електорат
лівих політичних партій. Активна критика «системної
політики» змусила її учасників переглянути власні
ідеологічні та організаційні засади в сторону наближення
до громадян. Подемос також може рольовою моделлю
у контексті шляхів оновлення лівих політичних сил в
інших країнах ЄС.
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Keywords: Podemos, Spain, left–wing political parties, elections, anti–elitism.

***
УДК 329.14:329.8

Шипунов Г. В.,
кандидат політичних наук, доцент кафедри теорії
та історії політичної науки, Львівський національний
університет ім. Івана Франка (Україна, Львів),
gennadij.shipunov@gmail.com

«Третій шлях» та ідейно–інституційна еволюція
Соціал–демократичної партії Німеччини
Визначено особливості ідеологічної та організаційної модернізації
СДПН відповідної до концепції «третього шляху». Доведено, що в
ідеологічному вимірі це означало відхід СДПН від принципів демократичного
соціалізму та інкорпорацію низки положень неолібералізму, що у сукупності
визначало рух партії вправо. В інституційному вимірі це виявилось у
внутрішньоорганізаційних трансформаціях, які були спрямовані на зміни
в складі та структурі партійних домінуючих коаліцій. Обґрунтовано, що
модернізація ідеологічних принципів та урядової політики СДПН у рамках
концепції «третього шляху» виявилась не настільки ефективною, як очікували
її прихильники.
Ключові слова: соціал–демократичні партії, демократичний соціалізм,
«третій шлях», ідеологія, організаційна структура політичної партії.

Основним трендом ідейно–інституційної еволюції
соціалістичних (соціал–демократичних) партій останньої
чверті ХХ століття стало їхнє зміщення вправо, ближче до
центру у межах «ліво–правого» партійно–ідеологічного
спектру. Детермінуючими факторами такого руху вправо
були: по–перше, глобальна економічна криза 1970 років
(поставила під питання ефективність кейнсіанської
моделі соціально–економічної політики); по–друге,
суттєва трансформація соціальної структури провідних
індустріальних країн (зменшення частки та політичної
ваги робітничого класу на користь нових соціальних
груп з пріоритетом постматеріальних цінностей та, як
наслідок, втрата «старими» лівими партіями традиційної
електоральної бази). Йдеться про те, що сукупна дія цих
факторів спричинила глибоку політико–ідеологічну
кризу соціалістичних та соціал–демократичних партій –
вони програвали вибори та на тривалий період втрачали
владні позиції у своїх країнах. Найпоказовішими
прикладами тут є Лейбористська партія Великобританії
(ЛПВ) та Соціал–демократична партія Німеччини
(СДПН).
Тож, намагаючись дати відповідь на ці виклики,
соціал–демократичні партії вдалися до пошуків
нової ідеологічної ідентичності та стратегій організаційного реформування: використовуючи стратегію
«всеохоплюючої» партії, вказані політичні сили
відмовлялись від традиційних лівих ідеологічних
положень (націоналізація, збільшення податків, втручання держави у економіку, централізований перерозподіл національного багатства на користь робітників,
тощо), визнавали переваги ринкової економіки та
доповнювали свої програми ідейними установками
постматеріального характеру, прагнучи у такий спосіб
остаточно відійти від електорально програшного іміджу
класових партій та утвердитись в якості партій «усього
народу».
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Однак здійсненне ідеологічне оновлення не призвело
до бажаного результату – виходу соціал–демократії
з кризи. Так, зокрема, СДПН програла вибори 1987,
1990, 1994 років, а ЛПВ – 1987 та 1992 років. На наш
погляд, значною мірою вказані невдачі були зумовлені
крахом радянського ідеологічного проекту, який
призвів до значної дискредитації соціалістичних ідей
та глобальної кризи усього лівого руху. Відтак на цьому
тлі соціалістичні та соціал–демократичні партії Західної
Європи, навіть попри те, що переважна більшість з
них відмежовувалась та критикувала згаданий проект,
зіштовхнулись з черговим серйозним викликом на
шляху пошуку ними нової ідеологічної ідентичності та
ефективних виборчих стратегій. Як слушно зауважує
німецький дослідник Т. Майер, усі соціал–демократичні
партії були поставлені перед необхідністю розробляти
політичні проекти, які б відповідали новій суспільній
ситуації, являли б собою «актуалізацію історичного
імпульсу соціал–демократії та відкривали б реалістичну
перспективу для набуття нею здатності завойовувати
більшість у своїх країнах…» [3, с. 76].
Таким новим, найбільш розробленим в ідейно–
теоретичному плані (на основі концепції британського
науковця Е. Гідденса [10]) проектом ідеологічного
оновлення європейських соціал–демократичних партій
(та, як наслідок, формування «нової соціал–демократії»)
наприкінці ХХ – початку ХХІ століття стала модель
«третього шляху/нової середини», яка заснована на
максимальному зближенні ідейних позицій соціалізму
та лібералізму.
Тож, мета нашого дослідження – визначити
особливості ідеологічної та організаційної модернізації
СДПН відповідної до концепції «третього шляху».
Так, зокрема, згідно із підходом британських дослідників С. Баклера та Д. Доловіца, згадана концепція не
є еклектичним поєднанням ідей інших ідеологічних
традицій (соціал–демократії та неолібералізму), а
ґрунтується на принципах соціального лібералізму [7,
с. 102–103, 107–108]. Ми, натомість, виходимо з дещо
іншого підходу: концепцію «третього шляху», треба
розглядати як модифікований та адаптований до викликів
сучасності варіант ліберального соціалізму. Тобто,
йдеться про перевизначення соціалістичного дискурсу
крізь призму ідеологічних установок лібералізму
(соціалізм (соціал–демократія), що інкорпорував принципи лібералізму (неолібералізму)).
Саме таку стратегію ідеологічного реформування
партії для виведення її з глибокої політико–електоральної
кризи обрали німецькі соціал–демократи, адже програш
СДПН на парламентських виборах 1990 та 1994 року
засвідчив недостатність тих змін у політиці партії, які
були здійсненні у попередні роки. Головним ідеологом
подальшого просування СДПН у партійно–ідеологічному
спектрі до його центру став один із лідерів партії Г. Шредер,
який послідовно відстоював необхідність її переходу на
позиції «сучасної економічної політики». Згідно з його
підходом, це означало, що в епоху глобалізації економічна
політика не може бути соціал–демократичною або
неоліберальною – вона повинна бути, передусім, сучасною
та забезпечувати конкурентоздатність економіки держави
у глобалізованому світі.
Окрім цього, Г. Шредер безпосередньо пов’язував
перспективи подальшого розвитку партії із можливістю
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здобуття нею виборчої підтримки з боку представників
нового середнього класу – висококваліфікованих
найманих працівників, середніх підприємців, службовців, менеджерів, інженерів, вчителів, лікарів, тощо.
Відтак його соціально–економічна та політична
концепція отримала назву «нова середина» або «новий
центр» (Neue Mitte), яка у 1998 році стала основним
гаслом виборчої кампанії СДПН. Її лейтмотив –
відхід від принципів демократичного соціалізму
(кейнсіанської соціал–демократії) та прийняття низки
положень неолібералізму щодо обмеження державного
втручання у економічні процеси та забезпечення
ефективного функціонування вільного ринку, що у
сукупності визначало рух партії вправо. Вказані кроки з
її ідеологічного реформування виявились ефективними
з електоральної точки зору: на парламентських виборах
1998 року СДПН вперше з 1982 року здобула перемогу
та, утворивши коаліцію із «Зеленими», сформувала
з ними уряд на чолі з Г. Шредером [4, с. 397, 401–402;
6, с. 135].
Значущі електоральні успіхи як німецьких
соціал–демократів, так і британських лейбористів,
які стали безпосереднім результатом глибокого
ідеологічного оновлення цих партій, їхнього переходу на
лівоцентристські позиції, справили загальне враження,
що нарешті знайдено універсальну модель модернізації
соціал–демократичного руху на основі прийняття
ним нової ідеологічної ідентичності, заснованої на
принципах «третього шляху» або «нової середини».
Так, зокрема, у 1999 році лідер лейбористів Т. Блер
та Г. Шредер видали спільну декларацію «Європа:
Третій Шлях / Нова Середина», у якій виклали основні
ідеологічні принципи модернізації соціал–демократії.
«Ми закликаємо усіх соціал–демократів Європи не
втратити історичний шанс для оновлення. <…> Давайте
разом приведемо соціал–демократію до успіху в новому
столітті. Нехай політика «третього шляху» та «нового
центру» стане новою надією Європи», – наголошували
політики [1, с. 12–13].
Тож, Т. Блер та Г. Шредер, виходячи із засад підтримки
«ринкової економіки, а не ринкового суспільства»,
зауважували, що сучасні соціал–демократи – не
прихильники неоліберального принципу laissez–faire,
а поборники поєднання переваг ринкової економіки з
перевизначеною роллю активної держави. Тут йдеться,
передусім, про те, що держава повинна доповнювати
та вдосконалювати функції ринку, а не перешкоджати
його діяльності. Відтак вони наполягали, зокрема, на
необхідності зменшення податкового навантаження
на малий і середній бізнес, а також на оптимізації
(зменшення) державних видатків на соціальні програми.
Однак, треба звернути увагу на те, що остання вимога
абсолютно не означала заперечення новими соціал–
демократами держави загального добробуту. «Наша мета
– модернізувати, а не демонтувати державу загального
добробуту: знайти нові форми вияву солідарності та
відповідальності перед іншими, водночас запобігаючи
тому, аби мотивація економічної діяльності базувалась
виключно на особистих матеріальних інтересах», –
зазначали Т. Блер та Г. Шредер. Іншими словами, вони
виступали за переосмислення суті та, як наслідок,
реформування усієї системи державної соціальної
допомоги: вона мала перетворитись з системи пасивної
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допомоги безробітнім та іншим «жертвам економічних
труднощів» на «трамплін» для тих, хто готовий брати
на себе відповідальність за власне майбутнє. Тому
пріоритетом держави Т. Блер та Г. Шредер визначили
інвестування у людський та соціальний капітал (освіту,
науку, розвиток інноваційних технологій), що дасть
змогу кожній людині ефективно адаптуватися до
викликів нової економіки знань [1, с. 1, 5–10].
Однак, попри висловленні сподівання та заклики
модернізаційна «програма Блера–Шредера» так і не
стала універсальною моделлю ідеологічного оновлення
соціал–демократії та «новою надією Європи». Тут
необхідно зазначити, що концепції «третього шляху» та
«нової середини», а також практичні кроки з реалізації
їхніх засадничих положень, до яких вдавались уряди
Т. Блера та Г. Шредера, зазнали послідовної критики як
у ідейно–теоретичному, так і у політико–практичному
форматі.
Показовою з точки зору неприйняття концепції
«третього шляху» була позиція, зокрема, Французької
соціалістичної партії (ФСП). Так, один із її лідерів
Л. Жоспен, реагуючи на декларацію «Блера–Шредера»,
зауважив: «Ми не ліві ліберали, ми соціалісти» [5, с.
154]. Окрім цього, у фактичній відповіді на згадану
декларацію, доповіді «На шляху до справедливішого
світу» (1999), він розкритикував розвиток економіки
виключно на засадах неолібералізму, закликав соціал–
демократів не відмовлятись від неокейнсіанських
методів макроекономічного регулювання та захищати
цінності демократичного соціалізму: участь держави
у регулюванні економіки, гарантування громадянам
соціального захисту та загальної зайнятості [2, с. 112].
Основі характеристики загальної атмосфери
ідеологічних дискусій та конфліктів, яка охопила
європейську соціал–демократію на початку ХХІ століття,
добре відображала та напруга, що виникла між «старими»
та «новими» соціал–демократами всередині ЛПВ та
СДПН. Причому вказане протистояння призводило до
внутрішньоорганізаційних трансформацій, які, і на це
треба звернути особливу увагу, були спрямовані не на
згортання внутрішньопартійної демократії, а пов’язані,
насамперед, зі змінами в складі та структурі партійних
домінуючих коаліцій. Іншими словами, прихильники
«третього шляху» та «нового центру» здобули перевагу
в згаданих партіях не засобом авторитарного обмеження
прав своїх ідеологічних опонентів, а шляхом отримання
переваги над ними у тих партійних органах, які
визначають стратегічні програмні цілі [4, с. 384–388,
395–401].
Однак, попри електоральні (перемоги СДПН на
виборах 1998 та 2002 року) та внутрішньопартійні успіхи
у формуванні домінуючої партійної коаліції (зокрема,
у квітні 1999 року Г. Шредер був обраний головою
СДПН, що дало йому змогу об’єднати у своїх руках
посади канцлера ФРН та голови партії) прихильниками
«нової середини» так і не вдалось отримати над лівим
крило партії настільки ж впевнену перевагу, як «новим
лейбористам» у ЛПВ.
Партійні «традиціоналісти» на противагу курсу
Г. Шредера пропагували державно орієнтовану
модель управління за прикладом Л. Жоспена.
«Замість глобалізації та модернізації вони хотіли
більшої соціальної справедливості, перерозподілу
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та ще більшого державного втручання», – зауважує
Х. Поттхофф [4, с. 413–414]. Тут необхідно зазначити,
що запропоновані Г. Шредером ідеологічні зміни
настільки далеко зміщували партію вправо до центру, що
проти них виступили навіть представники правого крила
партії (або «старі праві»). Показовою, на нашу думку,
є позиція О. Лафонтена, який був міністром фінансів
в уряді Г. Шредера та з 1995 до 1999 року очолював
СДПН. Так, у березні 1999 року він, не погоджуючись
із новою доктриною партії та урядовим курсом, подав
у відставку з обох згаданих посад. «Серце ще ніколи не
продавалось на біржі, але в нього є постійне місце – воно
б’ється зліва», – у такий символічний спосіб політик
прокоментував це рішення. Більш детально свою
позицію О. Лафонтен роз’яснив у праці з характерною
назвою «Серце б’ється зліва» (1999), у якій він, зокрема,
розкритикував ідеї концепції Блера–Шредера та
звинуватив правлячих німецьких соціал–демократів у
відході від основних ідеологічних принципів [11].
Отже, Г. Шредер зіткнувся з потужною опозицією
всередині власної партії та з боку профспілок, що
не дало йому змоги реалізувати основні положення
своєї програми протягом першої каденції на посаді
федерального канцлера. Відтак приступити до
здійснення комплексу структурних економічних реформ,
спрямованих насамперед на перебудову соціальної
моделі ФРН, йому вдалося лише у 2003 році, після
перемоги на виборах 2002 року та формування нового
коаліційного уряду із «Зеленими»�.
Генеральна стратегія реформ була відображена
у програмі «Порядок денний 2010» (2003). Тож,
відповідно до неї, а також згідно з пакетом законів щодо
реформування соціальної сфери та ринку праці (чотири
«закони Хартца», видані протягом 2003–2005 років)
передбачались такі кроки: зменшення податкового
навантаження на бізнес та розміру соціальних внесків
підприємців, дебюрократизацію процесу створення
нових підприємств, дерегулювання ринку праці,
зменшення витрат на охорону здоров’я, пенсійне та
соціальне забезпечення, зменшення субсидій та пільг,
зменшення термінів отримання виплат з безробіття,
приватизацію федеральної власності. Такі плани
виявились надзвичайно непопулярними у німецькому
суспільстві, викликали категоричне неприйняття та
відторгнення як серед значної частини виборців СДПН,
так і всередині самої партії (з боку представників лівого
крила). Зокрема, виборці та партійні активісти розцінили
курс Г. Шредера як відмову від соціалістичних цілей та
знищення соціальної держави, що, як наслідок, призвело
до чергової глибокої кризи СДПН [9, с. 230–231, 239–
240; 12, с. 120–124].
Так, у 2004 році партію залишила значна частина
незгодних із політикою «нової середини» Г. Шредера
представників її лівого крила, які у січні 2005 року
утворили нову, ліву соціал–демократичну партію «Праця
та соціальна справедливість – Виборча альтернатива».
У червні 2005 року до неї приєднався та став одним із
її лідерів О. Лафонтен, який також вийшов із СДПН.
У червні 2007 року ця політична сила стала однією з
співзасновниць Лівої партії (Die Linke), яка сьогодні
чітко позиціонує себе як антинеоліберальну політичну
силу, що стоїть на принципах демократичного соціалізму
[13, с. 191–192].
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Реагуючи на партійну кризу та суспільну непопулярність розроблених ним реформ, Г. Шредер вдався
до таких кроків: по–перше, у 2004 році пішов з посади
голови партії; по–друге, для додаткової легітимізації
своєї програми реформ ініціював проведення
дострокових парламентських виборів, які відбулись у
вересні 2005 року. За їхніми результатами блок ХДС/
ХСС отримав на 1% голосів виборців більше, ніж СДПН
(відповідно, 35,2% та 34,2%) [8]. Жодна з цих політичних
сил не могла сформувати більшість на основі утворення
коаліції, відповідно, з Вільною демократичною партією
Німеччини (ВДПН) та із «Зеленими». Тому була створена
«велика урядова коаліція», у якій СДПН перебувала на
правах «молодшого партнера». Відтак Г. Шредер втратив
посаду канцлера, а уряд Німеччини вперше очолила
А. Меркель.
Отже, можемо констатувати, що модернізація
ідеологічних положень та урядової політики СДПН
у рамках концепції «третього шляху/нової середини»
виявилась не настільки ефективною, як очікували
її прихильники. Відмова від засадничих принципів
демократичного соціалізму, рух партії до центру,
непопулярність реформ Г. Шредера у суспільстві, – усе
це, після початкового успіху в 1998 році, у підсумку
призвело до значних електоральних втрат та чергового
відходу СДПН від влади. Тут треба зазначити, що
сьогодні суттєву конкуренцію на лівому фланзі СДПН
складає Ліва партія, яка «відтягнула» на себе значну
частину «традиційних» виборців есдеків. Про це
свідчать електоральні результати: починаючи з виборів
2009 року, показники СДПН вперше з 1953 року, коли
партія отримала 28,8% голосів виборців, впали нижче
позначки у 30% (у 2009 році СДПН здобула 23% (на
11,2% менше порівняно з 2005 роком); у 2013 році –
25,7% (на 8,5%); у 2017 році – рекордно низькі 20,5%
(на 13,7%)). Показники ж Лівої парті, натомість, у цей
період демонстрували збільшення на 4–8% порівняно з
результатами «Партії демократичного соціалізму» (одна
із співзасновниць Лівої партії) у попередні роки: у 2005
році «Ліва партія. ПДС», у списках якої був О. Лафонтен
та інші представники партії «Праці та соціальної
справедливості–Виборчої альтернативи», отримала 8,7%
(на 4,7% більше порівняно з виборами 2002 року) голосів
виборців; у 2009 році Ліва партія здобула рекордні для
себе 11,9% (на 7,9%); у 2013 році – 8,6% (на 4,6%); та у
2017 році – 9,2% (на 5,2%) [8].
На цьому тлі намагання СДПН відновити свою ліву
ідентичність (ухвалення Гамбурзької програми 28 жовтня
2007 року) поки що не принесли очікуваного позитивного
електорального ефекту, адже такі ідеологічні «коливання»
створили їй імідж непослідовної партії (іншими словами,
дискредитували її у політичному плані), що аж ніяк не
сприяє консолідації навколо неї виборців. Тому саме
Ліва партія виглядає для традиційного лівого електорату
куди більш привабливою як партія стійких принципів.
Вказана ідеологічна непослідовність СДПН також не
сприяє залученню нею нових виборців, адже в умовах
кризи вони орієнтуються на наявність у політичних
сил чіткого плану з її подолання, тобто на існування
розробленого алгоритму рішень та дій у соціально–
економічній сфері. Але, з огляду на проаналізовані
нами результати виборів, можна стверджувати, що
громадяни ФРН розцінюють ідеологічні «хитання»
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СДПН як її політико–ідейну дезорієнтацію, а отже
як відсутність чіткого плану з реформування країни.
Тож, вони надають перевагу проекту (заснованому на
принципах християнської демократії та соціально–
орієнтованої ринкової економіки) блоку ХДС/ХСС на
чолі з А. Меркель.
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«Third Way»: the ideological and institutional evolution of Social
Democratic Party of Germany
The article defines the features of ideological and organizational modernization
of the SPD corresponding to the concept of the «third way». It is proved, that in
ideological sense that meant withdrawal of SPD from the principles of democratic
socialism and incorporation of a number of principles of neoliberalism which
together determined the movement of the party to the right. In institutional sense it
turned out to be internal organizational transformations that were aimed at changes
in composition and structure of party’s dominant coalitions. It is substantiated,
that modernization of ideological principles and governmental politics of SDP in
the boundaries of the concept of «third way» shown itself up not as effective as its
supporters expected.
Keywords: social democratic parties, democratic socialism, «third way»,
ideology, organizational structure of political party.
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The approach of the Organization
of Islamic Cooperation on the water issue
The article discusses the activities of the Organization of Islamic Cooperation
(OIC) on water issues and examines its position. As we know, the water problem is a
serious problem in Muslim countries and the OIC strives to keep this issue in focus.
The activity of the OIC in this area has begun since 2000. Especially when the role
of Turkey in the OIC has increased, the water issue has been further activated within
the World Water Form.
Keywords: OIC, Water Problem, Turkey.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Water is the main source of living for all creatures
around the world. Today, as a result of environmental
problems occurring in the world, freshwater sources begin
to decline. As a result, the amount of water in some regions
is considerably lower. This problem is especially relevant
in the Near and Middle East region. There have been many
wars and conflicts on the issue of water. According to the
analysts’ opinion, a lack of clean water will be a cause of
wars in the future.
It should be noted that the water problem is always on the
agenda of international organizations. One such organization
is the Organization of Islamic Cooperation (OIC).
The Conference of the Organization of the Islamic
Conference (OIC) is the world’s largest international
organization after the United Nations and was established
in 1969 after the Israeli settlement in the Middle East. The
occupation of eastern Jerusalem as a result of the Arab–
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Israeli war of 1967 and the arson attack on Al–Aqsa Mosque
in 1969, Saudi Arabia and Morocco jointly initiated the
Organization of the Islamic Conference and gathered for the
first time [1]. Although the OIC was established to prevent
problems among Muslim countries, it has never succeeded.
So, during the Black September events between the Palestine
Liberation Organization and Jordan in 1970, the events
between Pakistan and Bangladesh in 1971–1974, the Iran–
Iraq War in 1980–1988, the 1989 Senegal–Mauritania clash,
1990–1991 Iraqi occupation of Kuwait, Afghanistan war,
2003 Iraq war, etc. OIC was unable to carry out his mission.
As a result, adopted the decisions of the Western countries.
In 2011, the OIC name was changed to the Organization
of Islamic Cooperation (OIC) in Astana. At present, there
are 57 members of the OIC. The main decisions of the
organization are given at the summit meetings held every
three years. Turkey will lead the OIC from 2016–2019.
Before Turkey, it was under Egyptian rule. But political
events in Egypt were disturbing the countries of the OIC.
Turkey’s policy towards the Muslim world can be taken as
a starting point for the OIC. During this period, Turkey has
been negotiating with Arab countries through OIC to lead
the civil war in Syria, the threat of the ISIS in the region, the
crisis of Yemen, the controversial relations between Iran and
Saudi Arabia, the Palestinian issue and so on.
It should be noted that as with other international
organizations, the importance of the water issue has been
understood late by the whole world, including the OIC,
while this issue should be kept in focus as part of the
environment. One of the decisions taken at the 5th summit
of the organization held in Kuwait in 1987 was the creation
of a center for water resources. As a result, an Inter–Islamic
Network on Water Resources Development and Management
(INWRDAM) was established in Jordan. Various seminars
and training were also held within INWRDAM but they
were not sustainable [9]. Environmental protection issues
were discussed at the 7th summit of the Organization held
in Casablanca in 1994. The main theme of this summit
was to select environmental protection, the prevention of
environmental impacts and sustainable development in that
direction [4].
The theme of the 9th Islamic Summit in Doha, 2000, was
the world’s largest freshwater source –the Aral Lake’s threat
to dryness and the impact of climate change on the northern
hemisphere. The final document of the 10th Islamic Summit
has shown that due to the drought in Africa, the environment,
animal husbandry and millions of lives are in danger.
After the OIC summit, the second important body is the
Council of Foreign Ministers. These meetings are held once
a year.
The Council of Ministers of the 11th Foreign Ministers,
held in Islamabad on May 17–22, 1980, set up a series of
measures to provide the population with fresh water in
droughts in Africa, especially in Djibouti. A commission is
set up to collect water from the Iraqi authorities for financial
support to bring the water to tankers here. Because of the
aggravation of the situation in Africa, the 16th and 17th
Ministries are held in Morocco and Amman. The main issues
discussed here are issues related to desertification, water
management and food safety in the aid and drought areas. It
was planned to assist in such matters.
Turgut Ozal proposes to develop economic cooperation
in the region at the 20th CFM meeting held in Istanbul on 4–8
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August 1991. Therefore, it was suggested to organize Middle
East Water Summit in Turkey and to build a pipeline that
will benefit the nine countries in the region. In the assembles
of CFM in Conakry (1995), in Jakarta (1996), and in Doha
(1998), decisions were made on environmental protection,
prevention of droughts.
A meeting of the 33rd CFM held in Baku on June 19–21,
2006. During the meeting, it was recommended to transfer
knowledge and experience on issues such as desertification,
climate change, and biodiversity loss [5].
The 35th meeting of the CMF was held in Kampala
on 18–20 June 2008. It stressed the importance of the
establishment of a water resource development center. The
OIC recommended to its member countries to cooperate
in such areas as climate change, economic and social
development, protection of natural resources, especially
water [6].
In the 36th CMF meeting in Damascus on May 23–25,
2009, Saudi Arabia drafted a proposal to launch a $ 300
million investment to create a special fund for searches
for the environment, energy and climate change [7]. In
Dushanbe (2010), it was decided to cooperate closely with
the UN on water–related policies and water security, to hold
meetings of OIC and UN representatives.
The IIT Conference of Ministries held in Istanbul
on March 5–6, 2012, and there was decided to collect
information on their water needs in SESRIC–I member
countries and create a web portal for the Member States to
be aware of this information [2]. It then creates the SESRIC
Water Resources Management Capacity Building Program
(Water–CaB) for member states in the 40th CENS in
Conception, held on 9–11 December 2013 [3]. Also, various
decisions were made regarding the supply of water to the
Islamic Summit War zones and to the occupied territories
of Israel.
At the 40th assemble of CFM on 9–11 December 2013
in Conakry there was created the SESRIC Water Resources
Management Capacity Building Program (Water–CaB). In
the Islamic Summit, various decisions were made regarding
the water aid to war regions and the areas under Israeli
occupation.
Today, the meetings of the OIC on water are ongoing.
Until 2022, Turkey is a member of the IIT Water Council and
wants to see Azerbaijan, Bangladesh, Iraq, Iran, and Egypt as
members of that organization.
The neutral position of the OIC against past events has
led to the loss of its influence. After Turkey began to play
an active role in the OIC, he tried to participate actively in
the solution process of the water problem. In 2009 Turkey
proved it by being the host country in the World Water
Forum.
The Islamic Cooperation Organization is closely
involved with the environmental problems from the
21st century. Even as mentioned above, it tries to build
cooperation among member states on water issues, over of
the most important environmental problems. In short, we can
say that nowadays the OIC is beginning to work actively on
water issues.

3. http://www.sesric.org/oic–water–vision.php
4. İİT 22. The Council of Foreign Ministers, «Resolution On
Cooperation Between OIC And The United Nations» (No: 3/22–E). –
Casablanca, 1994.
5. İİT 33. The Council of Foreign Ministers, «Resolution on Environmental Issues And The Negative Impact On The Environment In Palestine And Occupied Arab Territories» (No: 4/33–S&T). – Baki, 2006.
6. İİT 35. The Council of Foreign Ministers, «Resolution On The
OIC Centres Of Excellence» (No: 4/35–S&T). – Kampala, 2008.
7. İİT 36. The Council of Foreign Ministers, «Activities Of The
Standing Committee For Economic And Commercial Cooperation
(Comcec)». – Damascus 2009.
8. Keskin B. İslam İşbirligi Teşkilatı (İİT): Tarihi, yapısı ve geleceği.
– April 2016. – P.1–4.
9. Soner Dogan. Türkiyenin dönem başkanlığı ve İslam İşbirligi
Teşkilatı. İNSAMER–2016. – P.8.
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Підхід Організації ісламської співпраці до водного питання
Розглядаються дії Організації ісламського співтовариства (ОІК) з
питань водного господарства та розглядається її позиція. Як ми знаємо,
водна проблема є серйозною проблемою в мусульманських країнах, і ОІК
прагне зберегти цю проблему в центрі уваги. Діяльність ОІК в цій області
почалася з 2000 року. Особливо, коли роль Туреччини в ОІК збільшилася,
проблема водного середовища була ще більше активована у рамках Світової
водної форми.
Ключові слова: ОІК, водна проблема, Туреччина.
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Рецензія на монографію: О. Є. Тверитникової.
Електротехнічна галузь України другої половини
ХХ ст.: напрями розвитку і здобутки. – Харків:
«Тим Паблиш Груп», 2017. – 500 с.
Важливим напрямом розвитку наукових досліджень
в Україні другої половини ХХ ст. були технічні науки.
Чільне місце серед них посідала електротехнічна галузь.
Однак спеціального монографічного дослідження
щодо історії розвитку електротехнічної галузі науки
в Україні до сих пір не існувало. Тому, монографія
О. Є. Тверитникової є досить актуальною, бо присвячена
недостатньо вивченій темі в історії науки і техніки в
Україні.
Наукова новизна рецензованої монографії полягає
насамперед у тому, що авторці вдалося розкрити у
хронологічній послідовності процес формування мережі
наукових установ електротехнічної галузі: академічні
установи, політехнічні інститути, галузеві науково–
дослідні підрозділи, а також встановити головні
напрями та визначити результативність досліджень
українських учених–електротехніків. Визначальною
ознакою монографії стало використання великого
масиву архівних документів, значну частину з яких
залучено до наукового обігу вперше.Характерною
рисою дослідження стало узагальнення результатів
наукового пошуку десятків імен провідних українських
учених–електротехніків, тобто олюднення історії
електротехнічної науки в Україні.
Монографія О. Є. Тверитникової складається
з передмови, п’яти розділів, висновків, списку
використаних джерел та додатків. Усі розділи
монографії взаємопов’язані. У першому розділі подано
історіографічний та джерелознавчий аналіз та викладено
теоретико–методологічні засади дослідження. У другому
розділі розкрито процес формування фундаментальних і
прикладних наукових досліджень у провідних центрах
електротехнічної науки України, насамперед доробок
учених академічного Інституту електротехніки протягом
другої половини 40–х – 60–х рр. ХХ ст.
У третьому розділі розкрито розширення тематичного
та інституційного наповнення інноваційного наукового
пошуку колективів академічних установ, вищої технічної
школи та галузевих науково–дослідних інститутів
протягом 70–х – 80–х рр. ХХ ст. У четвертому розділі
висвітлено особливості формування системи підготовки
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

й атестації наукових та науково–педагогічних кадрів
електротехнічного профілю в академічних інститутах
та політехнічних вишах України. Уп’ятому розділі
в хронологічній послідовності розкрито структурні
зміни системи підготовки інженерів електротехнічного
профілю в політехнічних інститутах. Окреме наукове
значення мають авторські додатки, створені переважно
на основі документальних матеріалів.
Таким чином, монографія О. Є. Тверитникової
«Електротехнічна галузь України другої половини
ХХ ст.: напрями розвитку і здобутки» є важливим внеском
в історію дослідження розвитку електротехнічної науки
в Україні, має наукову новизну та практичне значення.
Pylypchuk O. Ya., Doctor of Biological Sciences, Professor, Head
of the Department of Ecology and Safety of Life of the State University
of Infrastructure and Technologies (Ukraine, Kharkiv),
tveekhpi@ukr.net
Review of the monograph by O. Tveritnikova. Electrotechnical
branch of Ukraine of the second half of the 20th century: directions
of development and achievements. – Kharkiv: «Tim Packish Group»,
2017. – 500 p.
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роботи, службова і домашня адреси з поштовим індексом, контактний телефон (моб.), e–mail, № відділення
«Нової пошти».
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МІЖНАРОДНА ІНДЕКСАЦІЯ ЖУРНАЛУ
1. Index Copernicus (Польща) – міжнародна наукометричних база (Index Copernicus Journals Master List). Даний
сайт містить індексування, ранжування і реферування журналів, а також є платформою для наукового співробітництва
та виконання спільних наукових проектів

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

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

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